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LYHYET PERUSTELUT

Globalisoituneessa taloudessa teollis- ja tekijänoikeuksista on tullut tärkeä tekijä Euroopan 
kilpailukyvylle. Tiedon suojaamisessa on kyse siitä, että suojellaan EU:n tekemiä 
investointeja tutkimukseen, innovointiin ja työpaikkoihin. Samalla teollis- ja 
tekijänoikeusloukkaukset ja tästä seuraava väärennettyjen tavaroiden maailmanlaajuinen 
kauppa ovat yhä suurempi huolenaihe sekä Euroopan teollisuudelle aiheutuvien taloudellisten 
seurausten että kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvien riskien kannalta.

EU:n ulkorajoilla kirjatut tilastot1 tullin suorittamista haltuunotoista osoittavat, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkauksista epäiltyjen tavaralähetysten määrä on kasvanut. Vaikka 
luotettavien tietojen puuttuminen vaikeuttaa ongelman täyden laajuuden arvioimista, tilastot 
EU:n tullitoimista kertovat silmiinpistävästä kasvusta erityisesti verkkokaupasta hankittujen 
pienten posti- ja kuriiripostipakettien takavarikoinnissa. Vuonna 2010 lähes 69 prosenttia 
postiliikenteessä takavarikoiduista tuotteista oli lääkkeitä.

EU:n rajoilla toimivat tulliviranomaiset ovat sekä eturintamassa että erityisasemassa, jossa he 
voivat toteuttaa toimia, joilla torjutaan väärentämistä ja tavaroiden laitonta saapumista EU:n 
alueelle ja varmistetaan siten Euroopan liiketoimintaympäristön kilpailukyky. Tullisäännöillä
ja -käytännöillä on keskeinen tehtävä toiminnan tehokkuuden kannalta. Siksi voimassa olevan 
tullivalvonta-asetuksen (EY) N:o 1383/2003 tarkistamista koskevaa komission ehdotusta, 
jolla pyritään vahvistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaa ja yksinkertaistamaan 
tullimenettelyjä, voidaan pitää myönteisenä.

Ehdotus on osa laajempaa osaamiseen perustuvaa strategiaa, joka on määritelty 
Eurooppa 2020 -tiedonannossa ja EU:n tullitoimintaohjelmassa teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevien rikkomusten torjumiseksi vuosina 2009–2012.

Valmistelijan ehdotukset

Tullimuodollisuudet vaikuttavat suoraan kansainväliseen kauppaan. Siksi on erittäin tärkeää, 
että valvontatoimenpiteistä itsestään ei tule estettä lailliselle kaupalle. Näiden toimenpiteiden 
on oltava linjassa paitsi yleisten tavoitteiden (kaupan helpottaminen, takuiden antaminen 
väärinkäytöksiä vastaan ja parempi oikeusvarmuus) myös EU:n kansainvälisten sitoumusten 
kanssa.

Nämä ovat eräitä niistä huolenaiheista, jotka vaikuttavat kansainvälisen kaupan valiokunnan 
valmistelijan ominaisuudessa esittämieni ehdotusten taustalla. Haluan tässä lausunnossa 
korostaa kolmea näkökohtaa, jotka ovat erityisen kiinnostavia ulkomaankaupan 
näkökulmasta. Ne ovat kauttakuljetettavat tavarat, rinnakkaiskauppa ja kansainvälinen 
yhteistyö.

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Kauttakuljetettavat tavarat 

Kauttakuljetukseen liittyvät kysymykset ansaitsevat erityistä huomiota. Uuden 
asetusluonnoksen, joka korvaa asetuksen (EY) N:o 1383/2003, johdanto-osan 17 kappaleessa 
puhutaan tietystä tapauksesta: geneeristen lääkevalmisteiden tuonnista. Tämä maininta johtuu 
yleisesti tunnetusta huolesta, joka liittyy EU:n kautta kulkevien lääkelähetysten haltuunottoon 
patenttirikkomuksia koskevien epäilyjen perusteella sekä riita-asioista, joita Intia ja Brasilia 
ovat käynnistäneet niiden johdosta EU:ta vastaan Maailman kauppajärjestössä.

Asetuksen johdanto-osan 17 kappaleessa toistetaan EU:n sitoutuminen lääkkeiden 
saatavuuden helpottamiseen kehitysmaissa ja myös EU:n velvollisuus WTO:n sääntöjen 
mukaisesti huolehtia vapaasta kauttakulusta. Kappaleella lisätään tullikohtelun selkeyttä ja 
asianomaisten sidosryhmien oikeusvarmuutta "erityisesti" sellaisten lääkkeiden osalta, joita 
ainoastaan kuljetetaan EU:n kautta ja joita ei ole tarkoitettu EU:n markkinoille ja joihin ei 
liity EU:n markkinoille ajautumisen riskiä.

Ehdotuksen mukaan tulliviranomaisten olisi teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen riskiä 
arvioidessaan otettava huomioon "mahdollinen huomattava todennäköisyys", että nämä 
tavarat päätyvät unionin markkinoille. Tulli voisi täten ottaa haltuun ainoastaan tavaroita, 
jotka tulevat kauttakulkulähetyksinä muista kuin jäsenvaltioista edellyttäen, että on riittävää 
näyttöä siitä, että ne päätyvät luvattomasti unionin markkinoille. Ehdotuksessa ei kuitenkaan 
anneta suuntaviivoja tai arviointiperusteita sille, miten määritellään aikomus saattaa tavarat 
myyntiin EU:n alueella. Uutta asetusta olisi siis selvennettävä tältä osin.

Uudessa asetuksessa olisi myös annettava tulliviranomaisille valta ottaa haltuun mitkä tahansa 
väärennetyiksi epäillyt tavarat, myös silloin, kun ne ovat kauttakulussa. Muussa tapauksessa 
laittomat tavarat tulevat edelleen EU:n markkinoille "kauttakulkutavaroina" varustettuina 
väärillä alkuperää ja määränpäätä koskevilla ilmoituksilla, kuten tästä kärsimään joutuneet 
yritykset ovat raportoineet.

Kauttakulun vapauden turvaamista ei koskaan tarkoitettu koskemaan laitonta kauppaa. 
Valvontaa ei pitäisi rajoittaa myöskään tapauksissa, joissa kansanterveyden epäillään 
vaarantuvan, riippumatta siitä, minne tavarat lopulta kuljetetaan. Ennaltaehkäisyn ja 
ennaltavarautumisen olisi ohjattava tullin toimintaa. Johdanto-osan 2 kappaleessa 
tunnustetaan tavaroiden teollis- ja tekijänoikeusloukkauksiin liittyvät terveys- ja 
turvallisuusriskit. Siksi asetuksessa olisi täsmennettävä, että EU:n tulliviranomaiset voivat 
ottaa haltuun mitä tahansa epäilyksenalaisia tavaroita, myös kauttakulussa olevia, kun on 
todellinen vaara niiden ajautumisesta EU:n markkinoille.

Pienet lähetykset

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjuminen kauttakulun yhteydessä on edelleen 
haaste jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Siksi on pidettävä tervetulleena uutuutena sitä, että 
koko EU:n alueella on pakollista soveltaa menettelyä, jossa väärennetyt tavarat tuhotaan 
ilman, että rikkomus on vahvistettava virallisesti tuomioistuimessa. Tämä vähentää 
huomattavasti sekä oikeudenhaltijoille että tulliviranomaisille aiheutuvaa rasitetta, ja sen 
odotetaan helpottavan kauppaa.
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Menettelyä sovelletaan erityisesti pieniin epäiltyjen tavaroiden eriin, jotka ovat peräisin 
internetin kautta tapahtuvasta myynnistä ja saapuvat EU:hun postipalvelun tai kaupallisen 
kuriiriyhtiön kautta ja joissa otetaan huomioon oikeuksia loukkaavien tavaroiden arvo 
suhteessa kustannuksiin, joita niiden varastoiminen ja niitä koskeva oikeuskäsittely toisi.

Käsitettä "pienet lähetykset" ja niihin liittyvien menettelyjen määräaikoja kannattaisi 
kuitenkin tarkastella lähemmin. On myös tärkeää, että tulliviranomaiset ilmoittavat 
oikeudenhaltijoille kaikista huomattavista väärennettyjen tavaroiden pienistä lähetyksistä, 
jotta oikeudenhaltijat voivat jäljittää väärentämisen reittejä ja kehityssuuntauksia.

Rinnakkaiskauppa

Uusien rikkomusten lisäämistä säädösehdotuksen soveltamisalaan voidaan pitää myönteisenä. 
Antamalla EU:n tulliviranomaisille toimivalta ottaa haltuun rinnakkaisvalmisteita, jotka on 
tuotu ja saatettu EU:n markkinoille ilman oikeudenhaltijan lupaa, parannetaan teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaa. Vaikka tulliviranomaisilla on ainutkertainen
asema laittoman rinnakkaiskaupan valvonnassa, harmaatuonnin pysäyttäminen ja oikeuksien 
tosiasiallisten loukkausten todentaminen lienee jatkossakin vaikeaa.

Itse asiassa laillisen kaupan estämisen vaara saattaa kasvaa. Perusteettomien haltuunottojen 
välttämiseksi oikeudenhaltijoiden olisi annettava tullille kaikki tarvittavat tiedot, jotta tulli voi 
ottaa rinnakkaisvalmisteet haltuun rajalla. Tullille on annettava asetuksen laajempaa 
soveltamisalaa vastaavat resurssit ja sitä vastaava koulutus.

Kansainvälinen yhteistyö

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjunta EU:n rajoilla edellyttää myös 
alkuperämaassa toteutettavia kohdennettuja toimia, jotta voidaan estää laittomien tavaroiden 
vienti EU:hun. Tämä edellyttää sekä kolmansien maiden että kansainvälisen tason yhteistyötä, 
mukaan luettuna yhteistyö WTO:ssa, Maailman tullijärjestössä ja Maailman henkisen 
omaisuuden järjestössä.

Tulliyhteistyö sekä alkuperämaassa että muissa tavaroiden kuluttajamaissa on jo todellisuutta, 
sillä EU:lla on erityisiä aloitteita teollis- ja tekijänoikeuksien valvomiseksi, esimerkiksi EU:n 
ja Kiinan tulliyhteistyötä koskeva toimintasuunnitelma. Huolimatta teknistä yhteistyötä, 
tietojen vaihtoa ja yhteistyötä teollisuuden kanssa koskevasta vuoropuhelusta ja toimista sekä 
tietystä edistyksestä lainsäädännössä, todelliset vaikutukset ovat vielä olemattomia. Kiina1

onkin edelleen suurin teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien EU:hun tuotavien tavaroiden 
alkuperämaa. Vuonna 2010 EU:n tulleissa haltuun otetuista teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavista tavaroista 85 prosenttia tuli Kiinasta (64 prosentin nousu vuodesta 2009).

Kun tarkistetaan EU:n vuoden 2004 strategiaa teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöön 
panemiseksi yhteisön ulkopuolissa maissa ja kun odotetaan uutta FISCUS-ohjelmaa, 
valmistelijan mielestä on selvä tarve tehostaa erityisesti kohdennettua ja tarpeisiin sovitettua 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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teknistä yhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien alalla EU:n kumppanien kanssa ja erityisesti 
Kiinan kaltaisten painopistemaiden kassa, jotta voidaan varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
mahdollisimman korkeatasoinen suojelu sekä laillisesti toimiville yrityksille että kuluttajille.

Lisäksi olisi tehostettava käytännön yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden tullien välillä, 
tiedonvaihto mukaan luettuna, sekä yhteistyötä teollisuuden kanssa. Kun neuvotellaan teollis-
ja tekijänoikeuksia koskevista määräyksistä kappasopimuksissa, EU:n olisi pyrittävä 
samantasoiseen suojaan kuin unionissa.
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TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden markkinoille saattaminen 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
oikeudenhaltijoille, lakia noudattaville 
valmistajille ja kaupan toimijoille. 
Tällaisilla tavaroilla myös petetään
kuluttajia ja tietyissä tapauksissa saatetaan 
vaarantaa heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan. Tällaiset tavarat olisi 
mahdollisuuksien mukaan pidettävä pois 
markkinoilta, ja toimenpiteitä olisi 
vahvistettava, jotta tällaiseen laittomaan 
toimintaan voidaan puuttua ilman että siitä 
aiheutuu haittaa lailliselle kaupalle.

(2) Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden markkinoille saattaminen 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
oikeudenhaltijoille, lakia noudattaville 
valmistajille ja kaupan toimijoille. 
Tällaisilla tavaroilla myös johdetaan
kuluttajia harhaan ja tietyissä tapauksissa 
saatetaan vaarantaa heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan. Tällaiset tavarat olisi 
mahdollisuuksien mukaan pidettävä pois 
markkinoilta, ja toimenpiteitä olisi 
vahvistettava, jotta tällaiseen laittomaan 
toimintaan voidaan puuttua ilman että siitä 
aiheutuu haittaa lailliselle kaupalle. Tämän 
vuoksi kuluttajien olisi oltava tietoisia 
vaaroista, joita kyseisten tavaroiden 
ostaminen tuo mukanaan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos tavarat, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, 
eivät ole tavaraväärennöksiä tai 
laittomasti valmistettuja tavaroita,
tulliviranomaisten voi olla vaikeaa 
määrittää pelkästään silmämääräisesti, 
onko teollis- tai tekijänoikeutta saatettu 
loukata. Sen vuoksi on aiheellista säätää, 

(11) Tulliviranomaisten voi olla vaikeaa 
määrittää pelkästään silmämääräisesti, 
onko teollis- tai tekijänoikeutta saatettu 
loukata. Sen vuoksi on aiheellista säätää, 
että oikeudenkäynti olisi pantava vireille, 
jolleivät asianomaiset osapuolet eli 
tavaroiden haltija ja oikeudenhaltija sovi 
tavaroiden luovuttamisesta tuhottaviksi.
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että oikeudenkäynti olisi pantava vireille, 
jolleivät asianomaiset osapuolet eli 
tavaroiden haltija ja oikeudenhaltija sovi 
tavaroiden luovuttamisesta tuhottaviksi.
Tällaisista oikeudenkäynneistä vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
määritettävä, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, ja tehtävä 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
loukkaamista koskevat asianmukaiset 
päätökset.

Tällaisista oikeudenkäynneistä vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
määritettävä, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, ja tehtävä 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
loukkaamista koskevat asianmukaiset 
päätökset.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Sellaisten tavaroiden kauttakuljetus 
unionin tullialueen kautta ja mahdollinen 
jakelu sisämarkkinoilla, joita epäillään 
unionissa tavaramerkillä suojattujen 
tavaroiden jäljennöksiksi tai unionissa 
tekijänoikeuksin, lähioikeuksin tai 
mallilla suojattujen tavaroiden kopioiksi, 
paitsi aiheuttaa merkittäviä tappioita 
unionin laillisesti toimiville yrityksille 
myös vaarantaa kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden. Tulliviranomaisille olisi 
siksi annettava valtuudet tarkastaa ja 
ottaa haltuun varotoimenpiteenä mitä 
tahansa tavaroita, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, 
kun oletetaan, että kyseiset tavarat on 
tarkoitettu jaeltaviksi sisämarkkinoilla.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Todisteena aikomuksesta asettaa 
tavarat myytäviksi unionissa pidetään, 
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että ne on myyty asiakkaalle unionissa tai 
ne on asetettu myyntiin tai niitä on 
mainostettu myytäviksi unionin 
kuluttajille tai että niitä koskevat 
asiakirjat tai kirjeenvaihto osoittavat, että 
tavarat on tarkoitettu jaeltaviksi unionin 
sisämarkkinoilla. Jos tavaroiden 
määränpäätä ei ole ilmoitettu, vaikka sen 
ilmoittamista edellytetään, tavaroiden 
valmistajan tai jakelijan tunnistamiseksi 
tarvittavia täsmällisiä tietoja ei ole 
annettu tai tiedot puuttuvat, on 
kieltäydytty yhteistyöstä 
tulliviranomaisten kanssa tai on löytynyt 
asiakirjoja tai kirjeenvaihtoa, jotka 
viittaavat siihen, että tavarat on 
tarkoitettu jaeltaviksi sisämarkkinoilla, 
ilmoittajan tai kyseisten tavaroiden 
haltijan on todistettava, että he eivät ole 
aikoneet myydä tavaroita unionissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten torjumiseen unionin 
ulkorajoilla olisi liityttävä kohdennettuja 
toimenpiteitä alkuperämaassa. Tämä 
edellyttää kolmansien maiden kanssa ja 
kansainvälisellä tasolla tehtävää 
yhteistyötä, jossa komission ja 
jäsenvaltioiden olisi rakennettava 
luottamusta teollis- ja tekijänoikeuksiin ja 
edistettävä niiden tehokasta turvaamista. 
Tähän olisi sisällyttävä teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja niiden 
noudattamisen valvonnan sisällyttäminen 
kauppasopimuksiin, tekninen yhteistyö, 
kannustaminen keskusteluun erilaisilla 
kansainvälisillä foorumeilla, viestintä ja 
tiedonvaihto sekä kolmansien maiden ja 
asianomaisten teollisuudenalojen kanssa 
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tehtävän yhteistyön tehostaminen.

Perustelu

Tehostetulla kahdenvälisellä yhteistyöllä ja koordinoiduilla kansainvälisillä toimilla olisi 
tuettava teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjuntaa. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 d) Teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavien tavaroiden kansainvälisen 
kaupan lopettamiseksi TRIPS-
sopimuksen 69 artiklassa määrätään, että 
WTO:n jäsenten on edistettävä 
tulliviranomaisten välistä tiedonvaihtoa 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden kaupasta. Tällaisen 
tiedonvaihdon olisi autettava jäljittämään 
salakuljetusverkostoja, jotta voidaan 
lopettaa teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavien tavaroiden valmistaminen ja 
jakelu jakeluketjun aikaisemmassa 
vaiheessa. Siksi on tarpeen luoda 
edellytykset tiedonvaihdolle, tietosuoja 
mukaan luettuna, unionin 
tulliviranomaisten ja kolmansien maiden 
asianomaisten viranomaisten välillä.

Perustelu

Väärentämisen kansainvälisen luonteen vuoksi ja siksi, että väärentäjien verkostot laajenevat 
rajojen yli, on erittäin tärkeää, että tulliviranomaiset voivat jakaa ja käyttää tietoja myös 
kolmansien maiden kanssa, jotta väärentäjien verkostot ja reitit voidaan jäljittää. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 e kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 e) Unionin tavoitteena on lujittaa 
kansainvälistä yhteistyötä torjuttaessa 
tuoteväärennöksiä, laitonta valmistusta 
sekä rekisteröityjen oikeudenhaltijoiden 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden rinnakkaiskauppaa, joten 
uudella väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaisella seurantakeskuksella on 
keskeinen tehtävä toimittaa 
jäsenvaltioiden kaikille tulliviranomaisille 
asianmukaisia ja ajantasaisia tietoja, jotta 
nämä voivat valvoa asianmukaisesti 
teollis- tai tekijänoikeutta loukkaaviksi
epäiltyjen tavaroiden hyväksyttyjä 
maahantuojia ja jakelijoita 
sisämarkkinoilla sekä ulkomaan 
markkinoille viejiä. Seurantakeskuksen 
tehtävää voitaisiin laajentaa edelleen 
siten, että perustetaan tietokanta aidoista 
unionin tuotteista ja palveluista, jotka on 
suojattu rekisteröidyllä tavaramerkillä, 
mallilla ja patentilla, ja tietokanta 
voitaisiin antaa myös niiden ulkomaisten 
tulliviranomaisten käyttöön, jotka tekevät 
unionin kanssa yhteistyötä teollis- ja 
tekijänoikeuksien turvaamisen ja 
valvonnan parantamiseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä asetusta sovelletaan unionin 
tullialueen kautta kuljetettaviin 
tavaroihin, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- ja tekijänoikeuksia.

Perustelu

Selkeyden vuoksi uudessa asetuksessa olisi nimenomaisesti käsiteltävä kauttakulkutavaroiden 
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kohtelua. Jos epäillään, että EU:n ja jäsenvaltioiden aineellisessa teollis- ja 
tekijänoikeuslainsäädännössä myönnettyjä oikeuksia rikotaan ja jos on konkreettinen vaara 
kauttakulkutavaroiden ajautumisesta sisämarkkinoille, tullit voivat laillisesti ottaa tavarat 
haltuunsa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroita, jotka loukkaavat unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
teollis- tai tekijänoikeutta;

a) tavaroita, jotka loukkaavat unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
teollis- tai tekijänoikeutta, tai tavaroita, 
joiden kohdalla ei voida sulkea pois 
mahdollisuutta, että ne loukkaavat teollis-
tai tekijänoikeutta, ja jotka samalla 
aiheuttavat ilmeisen vaaran kuluttajien 
terveydelle tai turvallisuudelle;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) aitoja tavaroita koskevat erityiset ja 
tekniset tiedot, tarvittaessa myös kuvat;

g) aitoja tavaroita koskevat erityiset ja 
tekniset tiedot, mukaan luettuina 
merkinnät, kuten viivakoodimerkinnät, ja
tarvittaessa myös kuvat;

Perustelu

Rinnakkaistuonnin jäljitettävyyden helpottamiseksi oikeudenhaltijoiden ja heidän 
edustajiensa olisi aitojen tuotteiden tunnistamista varten annettava tulleille kaikki tarpeelliset 
tiedot, kuten merkinnät ja tiedot valtuutetuista jakelijoista.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tiedot, jotka ovat merkityksellisiä 
tulliviranomaisten toteuttaman 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
tai asianomaisten teollis- tai 
tekijänoikeuksien loukkaukseen liittyvän 
riskin analyysin tai arvioinnin kannalta;

i) tiedot, jotka ovat merkityksellisiä 
tulliviranomaisten toteuttaman 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
tai asianomaisten teollis- tai 
tekijänoikeuksien loukkaukseen liittyvän 
riskin analyysin tai arvioinnin kannalta, 
esimerkiksi tiedot valtuutetuista 
jakelijoista;

Perustelu

Rinnakkaistuonnin jäljitettävyyden helpottamiseksi oikeudenhaltijoiden ja heidän 
edustajiensa olisi aitojen tuotteiden tunnistamista varten annettava tulleille kaikki tarpeelliset 
tiedot, kuten merkinnät ja tiedot valtuutetuista jakelijoista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos teollis- tai tekijänoikeuden 
voimassaolo päättyy tai jos hakija muusta 
syystä lakkaa olemasta hakemuksen 
esittämiseen oikeutettu henkilö, 
tulliviranomaiset eivät saa toteuttaa toimia.
Hyväksymispäätöksen antaneiden 
tulliviranomaisten on kumottava 
hakemuksen hyväksymispäätös tai sitä on 
muutettava asianmukaisesti.

3. Jos teollis- tai tekijänoikeuden 
voimassaolo päättyy tai jos hakija muusta 
syystä lakkaa olemasta hakemuksen 
esittämiseen oikeutettu henkilö, hakijan on 
ilmoitettava tulliviranomaisille asiasta 
eivätkä tulliviranomaiset saa toteuttaa
lisätoimia. Hyväksymispäätöksen 
antaneiden tulliviranomaisten on 
kumottava hakemuksen hyväksymispäätös 
tai sitä on muutettava asianmukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos teollis- tai tekijänoikeuden voimassaolo 
päättyy tai jos hakija muusta syystä lakkaa 
olemasta hakemuksen esittämiseen 
oikeutettu henkilö, tulliviranomaiset eivät
saa toteuttaa toimia. Määräajan 
pidentämistä koskevan päätöksen 
antaneiden tulliviranomaisten on 
kumottava antamansa päätös tai sitä on 
muutettava asianmukaisesti.

Jos teollis- tai tekijänoikeuden voimassaolo 
päättyy tai jos hakija muusta syystä lakkaa 
olemasta hakemuksen esittämiseen 
oikeutettu henkilö, hakijan on ilmoitettava 
tulliviranomaisille asiasta eivätkä
tulliviranomaiset saa toteuttaa lisätoimia.
Määräajan pidentämistä koskevan 
päätöksen antaneiden tulliviranomaisten on 
kumottava antamansa päätös tai sitä on 
muutettava asianmukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Tietojenvaihto tulliviranomaisten välillä

Komissio voi päättää, että unionin 
tulliviranomaiset ja kolmansien maiden 
asianmukaiset viranomaiset vaihtavat 
keskenään asianmukaisia 
tietosuojatakuita noudattaen 18 artiklan 
3 kohdan mukaisesti kerättyjä tietoja, ja 
vahvistaa tällaisen tietojenvaihdon 
edellytykset.

Perustelu

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on oleellista, jotta voidaan torjua teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden kaupan leviämistä. Jotta tämä yhteistyö olisi 
tehokasta, EU:n tulliviranomaisten olisi voitava vaihtaa tietoja teollis- ja tekijän oikeuksien 
loukkauksista kolmansien maiden vastapuolten kanssa luottamuksellisesti ja edellyttäen, että 
ankarat tietosuojatakuut ovat käytössä. 
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