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LÜHISELGITUS

Globaliseerunud majanduses on Euroopa konkurentsivõime oluliseks teguriks muutunud 
intellektuaalomand. Teadmiste kaitse tähendab Euroopa teadus- ja uuendustegevusse ja 
töökohtadesse investeerimise kaitsmist. Samas tekitavad aina rohkem muret 
intellektuaalomandiõiguste rikkumised ja nendest tulenev ülemaailmne võltsitud kaupadega 
kauplemine, võttes arvesse majanduslikke tagajärgi Euroopa tööstusele ja ohtu Euroopa 
tarbijate tervisele ja ohutusele.

Statistika1 ELi välispiiridel registreeritud tolli poolt kinnipeetud kauba kohta näitab selgelt, et 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega saadetiste arv on suurenenud. Kuigi 
usaldusväärsete andmete vähesus takistab probleemi ulatuse väljaselgitamist, näitab ELi tolli 
tegevuse statistika, et silmatorkavalt on sagenenud just väikeste posti- ja kullerpakkidena 
saadetavate e-kaubandusest ostetud kaupade konfiskeerimine. Peaaegu 69% 2010. aastal 
postiliikluses kinnipeetud toodetest olid ravimid.

ELi piiridel on tolliasutused esmased kaupade võltsimise ja ELi ebaseaduslikult 
sissetoomisega võitlejad, olles selles suhtes eelisseisundis, ning on seega võimelised tagama 
Euroopa kaubanduskeskkonna konkurentsivõime. Kuna tõhusas tegevuses mängivad olulist 
rolli tollieeskirjad ja -praktika, on tervitatav komisjoni ettepanek vaadata läbi kehtiv määrus 
1383/2003 piiril jõustamise kohta, et tugevdada intellektuaalomandiõiguste jõustamist ja 
muuta tolliprotseduurid sujuvamaks.

Käesolev ettepanek on osa laiaulatuslikumast teadmistepõhisest strateegiast – millest on 
esitatud ülevaade teatises Euroopa 2020. aasta strateegia kohta – ja ELi 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu võitlemise tollialasest tegevuskavast aastateks 
2009–2012.

Arvamuse koostaja ettepanekud

Kuna tolliformaalsused mõjutavad otseselt rahvusvahelist kaubandust, on ülimalt tähtis, et 
jõustamismeetmed ei muutuks seaduslikul kauplemisel takistuseks. need meetmed peavad 
vastama nii Need meetmed peavad vastama nii üldistele eesmärkidele lihtsustada kaubandust, 
võtta kaitsemeetmeid kuritarvitamise vältimiseks ja suurendada õiguskindlust kui ka ELi 
rahvusvahelistele kohustustele.

Need on mõned probleemid, mis on minu kui rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse 
koostaja ettepanekute aluseks. Väliskaubanduses pakuvad erilist huvi kolm aspekti, mida 
käesolevas arvamuses rõhutatakse: transiitkaup, paralleelkaubandus ja rahvusvaheline 
koostöö.

Transiitkaup

Erilist tähelepanu väärivad transiidiga seotud küsimused. Määrust 1383/2003 asendava uue 
määruse eelnõu põhjenduses 17 viidatakse väga konkreetsele olukorrale: geneeriliste ravimite 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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import. Viide tuleneb üldtuntud probleemidest, mis on seotud juhtumitega, kus transiidina 
liikuvad ravimisaadetised on kinni peetud väidetavate patendirikkumiste tõttu, ja neist 
johtuvatest ühelt poolt ELi ning teiselt poolt India ja Brasiilia vahelistest vaidlustest Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO).

Põhjendus 17 on teretulnud, sest taaskehtestab ELi võetud kohustuse hõlbustada arenguriikide 
juurdepääsu ravimitele ja WTO eeskirjade raames ELi kohustuse tagada transiidivabadus.
Sellega võimaldatakse seaduslikele sidusrühmadele rohkem selgust ja õiguskindlust tolli 
tegevuses „eelkõige” läbi ELi ainult transiidina liikuvate ravimisaadetiste puhul, mis ei ole 
mõeldud ELi siseturu jaoks ja mille puhul ei ole ELi siseturule kõrvale suunamise ohtu.

Praeguse ettepaneku raames peaksid tolliametnikud „intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
ohtu hinnates kaaluma, kas on tõenäoline, et kõnealune kaup suunatakse kõrvale ELi turule”.
Toll võib seega pidada kinni ainult mitteliikmesriikidest pärit transiidina liikuvaid kaupu, kui 
on piisavalt tõendeid, et kaup suunatakse ebaseaduslikult kõrvale siseturule. Ettepanekus aga 
ei anta üldse suuniseid ega kriteeriume, mille järgi tõlgendada kavatsust kaupu ELis müüa.
Uues määruses tuleks seda punkti täiendavalt täpsustada.

Uue määrusega tuleks ka volitada tolliasutusi pidama kinni kõik võltsimiskahtlusega kaubad, 
isegi kui tegemist on transiitkaubaga. Vastasel juhul siseneksid ebaseaduslikud kaubad ELi 
turule jätkuvalt transiitkauba nime all ning päritolu ja sihtkoha valeandmetega, nagu on 
teatanud sellest mõjutatud ettevõtjad.

Transiidivabaduse tagamine ei ole ette nähtud kohaldamiseks ebaseaduslikus kaubanduses.
Samuti ei tohiks kontrolli piirata seal, kus on kahtlus, et ohtu võib sattuda rahvatervis, 
olenemata kaubasaadetiste lõppsihtkohast. Tollitegevuse aluseks peaks olema ennetus ja 
ettevaatus. Kuigi põhjenduses 2 tunnistatakse intellektuaalomandiõigusi rikkuva kauba 
võimalikku ohtu tervisele ja ohutusele, tuleks määruses täpsustada, et ELi tolliasutused 
võivad pidada kinni igasuguse kahtlase kauba, isegi kui tegu on transiitkaubaga, kui on 
olemas konkreetne oht, et kaup suunatakse kõrvale ELi turule.

Väikesed kaubapartiid

Kuna intellektuaalomandiõiguste rikkumistega võitlemine transiitkauba korral on endiselt 
liikmesriikide tolliasutusele probleemiks, on tervitatav uus meede, millele vastavalt on ELi 
piires kohustuslik kohaldada lihtsustatud menetlust hävitada võltsitud kaup ilma, et oleks 
vajalik tuvastada rikkumine formaalselt kohtus. Seda võib pidada nii õiguste omajate kui ka 
tolliametite koormuse vähendamisel oluliseks edusammuks, mis täidab kaubanduse 
lihtsustamise eesmärki.

See kehtib eriti kahtlase internetist ostetud kauba korral, mis on saadetud ELi postiteenuse või 
kullerpostiettevõtja kaudu väikese kaubapartiina, kusjuures omavahel võrreldakse õigusi 
rikkuva kauba väärtust ning kauba ladustamis- ja kohtumenetluskulusid.

Kasulik oleks analüüsida põhjalikumalt väikeste kaubapartiide mõistet ja sellega seotud 
menetluse tähtaega. Sama tähtis on see, et tolliasutused teavitaksid õiguste omajaid väikeste 
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võltskaupade partiide igast olulisest liikumisest, et aidata neil jälitada võltsimisega seotud 
marsruute ja suundumusi.

Paralleelkaubandus

Määruse eelnõu reguleerimisalaga tuleks hõlmata veelgi laiemat hulka õiguste rikkumisi.
Intellektuaalomandiõiguste jõustamise taset peaksid parandama ELi tolliasutustele antavad 
volitused pidada kinni paralleelselt imporditavaid kaupu, mis on toodud ELi turule ilma 
õiguste omaja loata. Kuigi tolliasutused on ainulaadses positsioonis paralleelkaubanduse 
kontrollimisel, jääb „halli turu kaupade” kinnipidamine ja tegelike rikkumiste tõendamine 
tõenäoliselt problemaatiliseks.

Õigupoolest võib suureneda seadusliku kaubanduse takistamise oht. Alusetu konfiskeerimise 
vältimiseks peaksid õiguste omajad andma tollile kõik vajalikud andmed, et tollil oleks 
võimalik paralleelselt imporditavad tooted piiril kinni pidada. Määruse laiendatud 
reguleerimisala jaoks tuleb tollile võimaldada piisavad ressursid ja koolitus.

Rahvusvaheline koostöö

ELi piiridel intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu võitlemisega tuleb kombineerida 
sihipärased meetmed juba rikkumise tekkekohas, et vältida ebaseadusliku kauba eksportimist 
ELi. Selleks on vajalik koostöö nii kolmandate riikidega kui ka rahvusvahelisel tasandil, sh 
WTOs, Maailma Tolliorganisatsioonis ja Ülemaailmses Intellektuaalomandi Organisatsioonis.

EL juba teeb tollialast koostööd nii lähteriigi kui ka teiste tarbivate riikidega erialgatuste 
kaudu, mille näiteks on ELi–Hiina tollialase koostöö ja intellektuaalomandi õiguste 
jõustamise tegevuskava. Hoolimata dialoogist ja jõupingutustest tehnilise koostöö, 
teabevahetuse ja tööstusega tehtava koostöö valdkonnas ning mõnedest edusammudest 
õigusaktide alal, ei ole koostööl tegelikku mõju. Liiatigi on ELi toodavate 
intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kaupade peamine lähtekoht jätkuvalt Hiina1. 2010. aastal 
tuli Hiinast 85% intellektuaalomandiõigusi rikkuvatest ELi tolli poolt kinni peetud toodetest 
(kasv 64% võrreldes 2009. aastaga).

Kuigi ELi 2004. aasta strateegia intellektuaalomandi õiguskaitse tagamiseks kolmandates 
riikides on läbivaatamisel ja oodatakse uue programmi FISCUS elluviimist, näeb arvamuse 
koostaja selget vajadust suurendada eelkõige sihipärast ja kohandatud 
intellektuaalomandialast tehnilist koostööd ELi partneritega ja eriti prioriteetsete riikidega, 
nagu Hiina, et tagada seaduslikele ettevõtjatele ja tarbijatele intellektuaalomandiõiguste 
maksimaalne kaitse.

Tõhustada tuleks ELi tolli ja kolmandate riikide vahelist edasist operatiivkoostööd, sh 
teabevahetust ja koostööd tööstusega. Sellele lisaks peaks EL kaubanduslepingute 
intellektuaalomandiõiguste sätete läbirääkimistel püüdlema sama kaitsetaseme kehtestamise 
poole, mida kohaldatakse liidu piires.

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Intellektuaalomandiõigusi rikkuva 
kauba turustamine kahjustab olulisel 
määral õiguste omajaid, seadusi järgivaid 
tootjaid ja kauplejaid. See eksitab ka 
tarbijaid ja võib mõnel juhul ohustada 
nende tervist ja ohutust. Selline kaup tuleks 
hoida turult eemal nii palju kui võimalik ja 
tuleks vastu võtta meetmed, et tõhusalt 
käsitleda kõnealust ebaseaduslikku 
tegevust, piiramata seejuures seaduslikku 
kauplemist.

(2) Intellektuaalomandiõigusi rikkuva 
kauba turustamine kahjustab olulisel 
määral õiguste omajaid, seadusi järgivaid 
tootjaid ja kauplejaid. See eksitab ka 
tarbijaid ja võib mõnel juhul ohustada 
nende tervist ja ohutust. Selline kaup tuleks 
hoida turult eemal nii palju kui võimalik ja 
tuleks vastu võtta meetmed, et tõhusalt 
käsitleda kõnealust ebaseaduslikku 
tegevust, piiramata seejuures seaduslikku 
kauplemist. Seetõttu tuleb tarbijaid 
piisavalt teavitada nende kaupade ostuga 
seotud riskidest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlusega kaup ei ole võltsitud 
või piraatkaup, võib tolliasutustel olla 
raske üksnes visuaalse kontrolli alusel 
kindlaks määrata, kas 
intellektuaalomandiõigust võib olla 
rikutud. Seepärast on asjakohane ette näha, 
et menetlus tuleks algatada, välja arvatud 
juhul, kui asjaomased isikud, nimelt kauba 
valdaja ja õiguse omaja lepivad kokku, et 
kaup loovutatakse hävitamiseks. Selliste 
menetlustega tegelevad pädevad asutused 

(11) Tolliasutustel võib olla raske üksnes 
visuaalse kontrolli alusel kindlaks määrata, 
kas intellektuaalomandiõigust võib olla 
rikutud. Seepärast on asjakohane ette näha, 
et menetlus tuleks algatada, välja arvatud 
juhul, kui asjaomased isikud, nimelt kauba 
valdaja ja õiguse omaja lepivad kokku, et 
kaup loovutatakse hävitamiseks. Selliste 
menetlustega tegelevad pädevad asutused 
peaksid kindlaks tegema, kas tegemist on 
intellektuaalomandiõiguse rikkumisega, ja 
võtma vastu asjaomaste 
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peaksid kindlaks tegema, kas tegemist on 
intellektuaalomandiõiguse rikkumisega, ja 
võtma vastu asjaomaste 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi 
käsitlevad asjakohased otsused.

intellektuaalomandiõiguste rikkumisi 
käsitlevad asjakohased otsused.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Euroopa Liidus kaubamärgiga 
kaitstud ehtsate kaupade jäljendamise 
kahtlusega kaupade või Euroopa Liidus 
autoriõiguse, seotud õiguse või 
disainilahendusega kaitstud koopiate 
võimalik transiit läbi liidu 
tolliterritooriumi ning turustamine 
siseturul põhjustab nii suuri kaotusi liidu 
seaduslikele ettevõtjatele kui ka ohtu 
kodanike tervisele ja ohutusele. Seetõttu 
tuleks tolliasutusi volitada ettevaatuse 
mõttes kontrollima ja kinni pidama kõik 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlusega kaubad, kui arvatakse, et 
kõnealuseid kaupu turustatakse siseturul.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Kavatsus panna need kaubad 
müüki Euroopa Liidus tuleks lugeda 
tõendatuks juhul, kui neid müüdi 
kliendile Euroopa Liidus või pakuti või 
reklaamiti müügiks liidu tarbijatele, või 
kui dokumendid või kirjavahetus 
näitavad, et need on mõeldud 
turustamiseks liidu siseturul. Juhul kui 
kaupade sihtkoht ei ole deklareeritud, 
kuigi deklareerimine on nõutav, või juhul 
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kui puudub täpsus või oluline teave kauba 
tootja või turustaja tuvastamiseks, kui ei 
tehta koostööd tolliasutustega või kui 
leitakse dokumendid, mis osutavad sellele, 
et kaubad on mõeldud siseturul 
turustamiseks, tuleks kõnealuste kaupade 
deklarandil või valdajal tõendada, et tal 
puudub kavatsus müüa neid kaupu 
Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise vastast võitlust liidu välispiiril 
tuleb kombineerida sihipärase tegevusega 
tekkekohas. Selleks on vajalik koostöö nii 
kolmandate riikidega kui ka 
rahvusvahelisel tasandil, kus komisjon ja 
liikmesriigid peaksid soodustama 
intellektuaalomandiõiguste austamist ja 
edendama intellektuaalomandiõiguste 
kaitse kõrgeid norme. Selle raames tuleks 
toetada kaubanduslepingutesse 
intellektuaalomandiõiguste lisamist ja 
jõustamist, tehnilist koostööd, arutelu 
hoogustamist eri rahvusvahelistes 
foorumites, suhtlemist ja teabevahetust 
ning astuda täiendavaid samme 
operatiivkoostöös kolmandate riikide ja 
asjaomaste tööstusharudega.

Selgitus

Võitluses intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu tuleks kasuks tugevdatud kahepoolne 
koostöö ja kooskõlastatud rahvusvaheline tegevus. 
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 d) TRIPSi lepingu artikkel 69, mille 
eesmärgiks on kõrvaldada rahvusvaheline 
kauplemine intellektuaalomandiõigusi 
rikkuvate kaupadega, näeb ette, et WTO 
liikmed peavad edendama 
tolliasutustevahelist teabevahetust 
intellektuaalomandiõigusi rikkuvate 
kaupadega kauplemise kohta. Selline 
teabevahetus peaks võimaldama 
salakaubaveovõrgustike jälgimist, et 
peatada intellektuaalomandiõigusi 
rikkuvate kaupade tootmine ja 
turustamine tarneahela varajases etapis. 
Seetõttu on vajalik luua tingimused 
teabevahetuseks liidu tolliasutuste vahel 
ja kolmandate riikide asjakohaste 
asutustega, muu hulgas ka 
andmekaitsealase teabe alal.

Selgitus

Võltsimise ja võltsijate laiaulatuslike piiriüleste võrgustike rahvusvahelise olemuse tõttu on 
kriitilise tähtsusega, et tolliasutused oleksid võimelised jagama ja kasutama teavet, sh ka 
kolmandate riikidega, et jälgida võltsijate kasutatavaid võrgustikke ja marsruute. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 e) Kooskõlas Euroopa Liidu 
eesmärgiga tugevdada rahvusvahelist 
koostööd võitluses võltsimise, piraatluse ja 
registreeritud õiguste omajate 
intellektuaalomandiõigusi rikkuvate 
kaupade ebaseadusliku 
paralleelkaubanduse vastu, etendab uus 
Euroopa võltsimis- ja piraatlusalane 
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vaatluskeskus olulist osa liikmesriikide 
kõikide tolliasutuste varustamisel 
asjakohase ja õigeaegse teabega, mis 
aitab neil ühtsel turul asjakohaselt 
kontrollida intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlusega kaupade 
heakskiidetud importijaid ja turustajaid 
ning välisturgudele eksportijaid. 
Vaatluskeskuse rolli saaks veelgi 
suurendada, luues registreeritud 
kaubamärkide, disainilahenduse ja 
patentidega kaitstud Euroopa Liidu 
toodete ja teenuste andmebaasi, mille võib 
teha kättesaadavaks ka välisriikide 
tolliasutustele, kes teevad koostööd 
Euroopa Liiduga 
intellektuaalomandiõiguste parema kaitse 
ja rakendamise vallas;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Määrust kohaldatakse läbi liidu 
tolliterritooriumi transiidina liikuvate 
kaupade suhtes, millel lasub 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlus.

Selgitus
Selguse mõttes tuleks uues määruses käsitleda selgesõnaliselt transiidina liikuvate kaupade 
tollikäitlust. Kui tekib intellektuaalomandialasest ELi ja liikmesriikide materiaalõigusest 
tulenevate õiguste rikkumise kahtlus ja transiidina liikuvate kaupade siseturule 
kõrvalesuunamise ilmne oht, on tollil seaduslik õigus kaubad kinni pidada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaup, millega tehakse ELi või kõnealuse 
liikmesriigi õiguse kohast 
intellektuaalomandiõigust rikkuvaid 
toiminguid;

a) kaup, millega tehakse ELi või kõnealuse 
liikmesriigi õiguse kohast 
intellektuaalomandiõigust rikkuvaid 
toiminguid, või kaup, mille puhul ei ole 
võimalik välistada, et tegemist on sellise 
toiminguga seotud kaubaga, ja mis samal 
ajal kujutab endast selget ohtu tarbijate 
tervisele või ohutusele;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) konkreetsed ja tehnilised andmed 
autentse kauba kohta, sh vajaduse korral 
pildid;

g) konkreetsed ja tehnilised andmed 
autentse kauba kohta, sh vajaduse korral
märgistus, nt vöötkood, ja pildid;

Selgitus
Paralleelselt imporditavate toodete jälgitavuse hõlbustamiseks peaksid õiguste omajad ja 
nende esindajad andma tollile kõik ehtsate toodete tuvastamiseks vajalikud andmed, nt teave 
märgiste ja volitatud turustajate kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kogu asjaga seotud teave, mis 
võimaldab tolliasutustel analüüsida ja 
hinnata asjakohas(t)e 
intellektuaalomandiõigus(t)e rikkumise 
ohtu;

i) kogu asjaga seotud teave, mis võimaldab 
tolliasutustel analüüsida ja hinnata 
asjakohas(t)e intellektuaalomandiõigus(t)e 
rikkumise ohtu, nt teave volitatud 
turustajate kohta;
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Selgitus
Paralleelselt imporditavate toodete jälitamise hõlbustamiseks peaksid õiguste omajad ja 
nende esindajad andma tollile kõik ehtsate toodete tuvastamiseks vajalikud andmed, nt teave 
märgiste ja volitatud turustajate kohta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui intellektuaalomandiõigus kaotab 
kehtivuse või kui taotleja ei ole muudel 
põhjustel enam taotluse esitamiseks 
õigustatud isik, ei võta tolliasutused
mingeid meetmeid. Taotluse rahuldanud 
tolliasutused tunnistavad rahuldamist 
käsitleva otsuse kehtetuks või muudavad 
seda.

3. Kui intellektuaalomandiõigus kaotab 
kehtivuse või kui taotleja ei ole muudel 
põhjustel enam taotluse esitamiseks 
õigustatud isik, teavitab taotleja sellest 
tolliasutusi ja tolliasutused ei võta 
mingeid edasisi meetmeid. Taotluse 
rahuldanud tolliasutused tunnistavad 
rahuldamist käsitleva otsuse kehtetuks või 
muudavad seda.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui intellektuaalomandiõigus kaotab 
kehtivuse või kui taotleja ei ole muudel 
põhjustel enam taotluse esitamiseks 
õigustatud isik, ei võta tolliasutused
mingeid meetmeid. Pikendamistaotluse 
rahuldanud tolliasutused tunnistavad 
rahuldamist käsitleva otsuse kehtetuks või 
muudavad seda.

Kui intellektuaalomandiõigus kaotab 
kehtivuse või kui taotleja ei ole muudel 
põhjustel enam taotluse esitamiseks 
õigustatud isik, teavitab taotleja sellest 
tolliasutusi ja tolliasutused ei võta 
mingeid edasisi meetmeid.
Pikendamistaotluse rahuldanud 
tolliasutused tunnistavad rahuldamist 
käsitleva otsuse kehtetuks või muudavad 
seda.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Teabe ja andmete vahetamine 

tolliasutuste vahel
Vastavalt asjakohastele 
andmekaitsetagatistele võib komisjon 
otsustada, et artikli 18 lõike 3 alusel 
kogutud teavet ja andmeid tuleb jagada 
liidu tolliasutuste ja kolmandate riikide 
vastavate asutuste vahel ning luua selle 
jaoks tingimused.

Selgitus

Koostöö kolmandate riikidega on intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kaupadega kauplemise 
leviku vastu võitlemisel hädavajalik. Selleks et koostöö oleks tõhus, peaksid ELi tolliasutused 
olema suutelised jagama intellektuaalomandiõiguste rikkumise alast teavet ja andmeid 
kolmandate riikide vastavate asutustega konfidentsiaalselt ja tingimusel, et on kehtestatud 
ranged andmekaitsetagatised. 
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