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LÜHISELGITUS

Taustteave 

Komisjon võttis 24. mail 2011. aastal vastu teatise, mis käsitleb intellektuaalomandiõiguse 
ühtset turgu loovuse ja innovatsiooni soodustamiseks Euroopas. Selle üldise ja sidusa 
strateegia raames esitatakse kava algatuste kohta, mida komisjon kavatseb enne 2012. aastat 
eri valdkondades teha. 

Nimetatud algatuste hulka kuulub ka komisjoni ettepanek võtta vastu uus määrus 
intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta, millega 
asendatakse määrus 1383/2003/EÜ. 

Ettepanekus võetakse arvesse 2010. aastal 89 osaleja vastuste alusel koostatud mõjuhinnangu 
analüüsi, samuti rahvusvahelist olukorda, eelkõige pärast ELi ning India ja Brasiilia 
kaubandusvaidlust geneeriliste ravimite transiidi üle. 

Arvamuse koostaja soovib siinkohal rõhutada järgmist.

Kaalutlused 

Esmalt soovitab arvamuse koostaja laiendada määruse reguleerimisala, nii et see hõlmaks ka 
kaubanimesid, pooljuhttoodete topoloogiat ning kasulikke mudeleid. 

Samuti soovitab arvamuse koostaja hõlmata tehnilistest meetmetest kõrvalehoidmisest 
tulenevad rikkumised ning ka muud õiguste rikkumised, mida toll juba kontrollib.

Samas ei poolda arvamuse koostaja paralleelimpordi arvamist tulevase määruse 
reguleerimisalasse. On ilmne, et paralleelimport võib põhjustada õiguste omajatele tõsist 
majanduslikku kahju. Käesoleva määruse eesmärk on siiski tagada tolliasutuste tõhus ja kiire 
sekkumine, vähendades samas seadusliku kauplemise takistamise ohtu. Ühtlasi on õiguste 
omajatel võimalik kasutada oma õiguste jõustamiseks iga liikmesriigi seadustes ettenähtud 
vahendeid.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut tugevdada nende osaliste õigusi, keda 
tolliasutuste sekkumine võib mõjutada. Samas peab ta vajalikuks eristada ettevõtjaid, kes 
korrapäraselt tolliformaalsusi täidavad, ning lõpptarbijat.

Need ettevõtjad, kes korrapäraselt tolliformaalsusi täidavad, on tollimenetlustega 
suurepäraselt kursis. Seega ei tohiks kehtestada keerulisi haldusmenetlusi, mis takistaksid 
pädeva tolliasutuse tõhusat ja kiiret tööd. Lõpptarbijat, kes ei ole tolliformaalsustega kursis, 
tuleb seevastu paremini kaitsta. Seetõttu peab lõpptarbijal olema õigus anda selgitusi enne, 
kui tolliasutus otsuse teeb.

Eriti asjakohaseks peab arvamuse koostaja erimenetluse kehtestamist väikeste kaubapartiide
hävitamiseks. Kaubasaadetiste kinnipidamine postiliikluses on oluliselt sagenenud, 
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suurenedes 2009. aasta 15 000 juhtumilt 2010. aastaks rohkem kui 43 000 juhtumini; seega 
tuleks kehtestada lihtne ja tõhus menetlus selle nähtuse takistamiseks, arvestades samas 
lõpptarbija õiguste ja huvidega.

Seoses andmevahetusega liikmesriikide ja komisjoni vahel ning eelkõige komisjoni keskse 
andmebaasi loomisega tuleb täielikult kinni pidada määruse 45/2001/EÜ ja direktiivi 
95/46/EÜ sätetest, samuti Euroopa andmekaitseinspektori 12. oktoobri 2011. aasta 
arvamusest1.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon 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. Seetõttu tuleks nii 
palju kui võimalik takistada sellise kauba 
toomist tolliterritooriumile ja hoida see 
turult eemal ning tuleks vastu võtta 
meetmed, et tõhusalt käsitleda kõnealust 
ebaseaduslikku tegevust, piiramata 
seejuures seaduslikku kauplemist.

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_ET.pdf
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 ei hõlma 
teatavaid intellektuaalomandiõigusi ja 
sellest on välja jäetud teatavad rikkumised.
Selleks et intellektuaalomandiõiguste 
jõustamist tugevdada, peaks tollikontrolli 
seega laiendama rikkumiste muudele 
liikidele, nt paralleelkaubandusest 
tulenevad rikkumised, samuti muudele 
tolli poolt juba jõustatud, kuid määrusega
(EÜ) nr 1383/2003 hõlmamata õiguste 
rikkumistele. Samal põhjusel on 
asjakohane hõlmata käesoleva määruse 
reguleerimisalaga lisaks määrusega (EÜ) 
nr 1383/2003 juba hõlmatud õigustele ka 
kaubanimed, kui need on asjaomase riigi 
siseriiklike õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigustega, 
pooljuhttoodete topoloogia, kasulikud 
mudelid ja tehnilistest meetmetest 
kõrvalehoidmise seadmed, samuti 
intellektuaalomandi mis tahes 
ainuõigused, mis on kehtestatud ELi 
õigusaktidega.

(5) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 ei hõlma 
teatavaid intellektuaalomandiõigusi ja 
sellest on välja jäetud teatavad rikkumised.
Selleks et intellektuaalomandiõiguste 
jõustamist tugevdada, peaks tollikontrolli 
seega laiendama rikkumiste muudele 
liikidele, mis ei ole hõlmatud määrusega
(EÜ) nr 1383/2003. Selleks on asjakohane 
hõlmata käesoleva määruse 
reguleerimisalaga lisaks määrusega (EÜ) 
nr 1383/2003 juba hõlmatud õigustele ka 
kaubanimed, kui need on asjaomase riigi 
siseriiklike õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigustega, 
pooljuhttoodete topoloogia, kasulikud 
mudelid ja tehnilistest meetmetest 
kõrvalehoidmise seadmed.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
intellektuaalomandiõiguste kiire 
jõustamine, tuleks ette näha, et kui 
tolliasutustel on piisava tõendusmaterjali
alusel põhjust kahtlustada, et nende 
järelevalve all olev kaup rikub 
intellektuaalomandiõigusi, võivad need 
tolliasutused omal algatusel või taotluse 
alusel peatada kauba ringlusse lubamise 

(10) Selleks et tagada 
intellektuaalomandiõiguste kiire 
jõustamine, tuleks ette näha, et kui 
tolliasutustel on piisavate tõendite alusel 
põhjust kahtlustada, et nende järelevalve 
all olev kaup rikub 
intellektuaalomandiõigusi, võivad need 
tolliasutused omal algatusel või taotluse 
alusel peatada kauba ringlusse lubamise 
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või selle kinni pidada, et võimaldada 
isikutel, kellel on õigus tolliasutuste 
sekkumise taotlus esitada, algatada 
menetlus intellektuaalomandiõiguse 
rikkumise kindlakstegemiseks.

või selle kinni pidada, et võimaldada 
isikutel, kellel on õigus tolliasutuste 
sekkumise taotlus esitada, algatada 
menetlus intellektuaalomandiõiguse 
rikkumise kindlakstegemiseks.

Selgitus

Kooskõlla viimine liidetud kohtuasju C-446/09 ja C-495/09 Philips/Nokia käsitlevas Euroopa 
Kohtu 1. detsembri 2011. aasta otsuses (EKLis seni avaldamata) kasutatud sõnastusega.

Muudatusettepanek 4

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 
peaksid kindlaks tegema, kas tegemist on 
intellektuaalomandiõiguse rikkumisega, ja 
võtma vastu asjaomaste 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi 
käsitlevad asjakohased otsused.

(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
deklarant või 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 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi 
käsitlevad asjakohased otsused.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et halduskoormust ja kulusid 
nii palju kui võimalik vähendada, tuleks 

(13) Selleks et halduskoormust ja kulusid 
nii palju kui võimalik vähendada, ilma et 
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võltsitud või piraatkauba väikeste partiide 
suhtes kehtestada erimenetlus, mis 
võimaldaks kauba hävitada ilma õiguste 
omaja nõusolekuta. Selleks et kehtestada 
piirmäärad, millest allapoole jäävaid 
saadetisi loetakse väikesteks partiideks, 
tuleks käesoleva määrusega volitada 
komisjoni võtma kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
üldkohaldatavad mitteseadusandlikud 
aktid. Tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

see piiraks lõpptarbija õigust saada 
mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt 
teavet tolli poolt võetud meetmete 
õigusliku aluse kohta, tuleks võltsitud või 
piraatkauba väikeste partiide suhtes 
kehtestada erimenetlus, mis võimaldaks 
kauba hävitada ilma õiguste omaja 
nõusolekuta. Selleks et kehtestada 
piirmäärad, millest allapoole jäävaid 
saadetisi loetakse väikesteks partiideks, 
tuleks käesoleva määrusega volitada 
komisjoni võtma kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
üldkohaldatavad mitteseadusandlikud 
aktid. Tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid ja 
avalikke konsultatsioone, sealhulgas
tarbijate ja kodanikuõiguste 
organisatsioonidega ning ekspertide 
tasandil.

Selgitus

Erimeetme kehtestamine väikesaadetistele halduskoormuse ja kulude vähendamise eesmärgil 
ei tohi vähendada tarbija usaldust elektroonilise kaubanduse vastu. Vaata ka põhjendust 16 
ja selgitust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Parema õigusselguse huvides ja 
selleks, et kaitsta seaduslike kauplejate 
huvisid piiril toimuvate tolli 
jõustamismenetluste võimalike 
kuritarvituste eest, on asjakohane muuta 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kauba kinnipidamise 
tähtaegasid, tingimusi, mille alusel toll 
edastab kaubasaadetisi käsitleva teabe 
õiguste omajatele, tingimusi, mille alusel 
saab taotleda tollikontrolli all hoitava, 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlusega kauba, v.a võltsitud ja 

(15) Parema õigusselguse huvides ja 
selleks, et kaitsta seaduslike kauplejate 
huvisid piiril toimuvate tolli 
jõustamismenetluste võimalike 
kuritarvituste eest, on asjakohane muuta 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kauba kinnipidamise 
tähtaegasid, tingimusi, mille alusel toll 
edastab kaubasaadetisi käsitleva teabe 
õiguste omajatele, tingimusi, mille alusel 
saab taotleda tollikontrolli all hoitava, 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlusega kauba, v.a võltsitud ja 
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piraatkauba hävitamise menetluse 
kohaldamist, ja lisada säte, mille kohaselt 
kauba valdaja võib väljendada oma 
seisukohti, enne kui tolliamet teeb tema 
jaoks kahjuliku otsuse.

piraatkauba hävitamise menetluse 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 
ning meetmetest mõjutatud osaliste 
vastandlikke huve, tuleks menetluste 
teatavaid aspekte kohandada, et tagada 
määruse sujuv kohaldamine, austades 
asjaomaste isikute õigusi. Seega peaksid 
tolliasutused seoses käesolevas määruses 
kavandatud mitmesuguste teatamistega 
teavitama tollikäitlust või kauba olukorda 
käsitlevate dokumentide alusel kõige 
sobivamat isikut. Asjaomastele isikutele 
saadetud teadete kõigi tähtaegade 
kooskõlastamiseks tuleks hakata 
käesolevas määruses sätestatud nõutavate 
teatamiste tähtaegu arvestama sellest 
hetkest, kui tolliasutused need välja saatsid.
Ajavahemik, mille jooksul on õigus anda 
selgitusi, enne kui kahjulik otsus tehakse, 
peaks olema kolm tööpäeva, eeldusel, et 
meetmetaotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja on vabatahtlikult taotlenud 
tolliasutustelt meetmete võtmist ja et 
deklarandid või kauba valdajad peavad 
olema teadlikud oma kauba eriolukorrast, 
kui see pannakse tollijärelevalve alla. 
Juhul, kui tegemist on väikeste partiide 
suhtes kohaldatava erimenetlusega, millega 
tarbijad on tõenäoliselt otseselt seotud ja 
mille puhul ei saa eeldada sama kõrget 
hoolsuse taset kui muude ettevõtjate puhul, 
kes harilikult on tolliformaalsuste 
teostamisega seotud, tuleks kõnealust 

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 
ning meetmetest mõjutatud osaliste 
vastandlikke huve, tuleks menetluste 
teatavaid aspekte kohandada, et tagada 
määruse sujuv kohaldamine, austades 
asjaomaste isikute õigusi. Seega peaksid 
tolliasutused seoses käesolevas määruses 
kavandatud mitmesuguste teatamistega 
teavitama tollikäitlust või kauba olukorda 
käsitlevate dokumentide alusel kõige 
sobivamat isikut. Asjaomastele isikutele 
saadetud teadete kõigi tähtaegade 
kooskõlastamiseks tuleks hakata 
käesolevas määruses sätestatud nõutavate 
teatamiste tähtaegu arvestama sellest 
hetkest, kui tolliasutused need välja saatsid.
Juhul, kui tegemist on väikeste partiide 
suhtes kohaldatava erimenetlusega, millega 
tarbijad on tõenäoliselt otseselt seotud ja 
mille puhul ei saa eeldada sama kõrget 
hoolsuse taset kui muude ettevõtjate puhul, 
kes harilikult on tolliformaalsuste 
teostamisega seotud, tuleks sätestada õigus 
anda selgitusi, enne kui tolliasutused 
otsuse teevad.
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ajavahemikku oluliselt pikendada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS lepingut 
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi 
juurdepääsu ravimitele. Eelkõige selliste 
ravimite korral, mille puhul Euroopa Liidu 
territooriumi läbimine ladustamisega või 
ladustamiseta, ümberjaotamisega või 
veoliigi või -vahendi vahetamisega on 
ainult osa tervest teekonnast, mis algab ja 
lõpeb väljaspool ELi territooriumi, peaksid 
tolliasutused intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise ohtu hinnates kaaluma, kas on 
tõenäoline, et kõnealune kaup suunatakse 
kõrvale ELi turule.

(17) novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS lepingut 
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi 
juurdepääsu ravimitele. Eelkõige selliste
geneeriliste ravimite korral, mille puhul 
Euroopa Liidu territooriumi läbimine 
ladustamisega või ladustamiseta, 
ümberjaotamisega või veoliigi või -vahendi 
vahetamisega on ainult osa tervest 
teekonnast, mis algab ja lõpeb väljaspool 
ELi territooriumi, peaksid tolliasutused 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise ohtu 
hinnates kaaluma, kas on tõenäoline, et 
kõnealune kaup suunatakse kõrvale ELi 
turule.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kui tolliasutused võtavad meetmeid 
eelneva taotluse alusel, on asjakohane ette 
näha, et tolliasutustelt meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja peaks 
hüvitama kõik kulud, mis tolliasutused on 
kandnud seoses tema 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
võetud meetmetega. See ei tohiks takistada
otsuse saajal nõuda hüvitist rikkujalt või 

(20) Kui tolliasutused võtavad meetmeid 
eelneva taotluse alusel, on asjakohane ette 
näha, et tolliasutustelt meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja peaks 
hüvitama kõik kulud, mis tolliasutused on 
kandnud seoses tema 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
võetud meetmetega. Otsuse saajal peaks 
olema õigus nõuda hüvitist rikkujalt või 
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muudelt isikutelt, keda võib asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide alusel vastutavaks 
pidada. Kulusid ja kahju, mis on tekkinud 
muudele isikutele kui tolliametitele sellise 
tollimeetme tagajärjel, kus kaup peetakse 
kinni kolmanda isiku kaebuse alusel seoses 
intellektuaalomandiõigusega, tuleks 
reguleerida iga konkreetse juhtumi puhul 
eriõigusaktiga.

muudelt isikutelt, keda võib asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide alusel vastutavaks 
pidada. Kulusid ja kahju, mis on tekkinud 
muudele isikutele kui tolliametitele sellise 
tollimeetme tagajärjel, kus kaup peetakse 
kinni kolmanda isiku kaebuse alusel seoses 
intellektuaalomandiõigusega, tuleks 
reguleerida iga konkreetse juhtumi puhul 
eriõigusaktiga.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.13. mis tahes muu õigus, mis on ELi 
õigusaktide kohaselt intellektuaalomandi 
ainuõigus;

välja jäetud

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1. kaup, millega tehakse kaubamärki 
rikkuvaid toiminguid ja mis on ilma loata 
varustatud kaubamärgiga, mis on identne 
sama liiki kaupade õiguskaitse saanud 
kaubamärgiga või mida ei saa tema oluliste 
tunnuste poolest sellisest kaubamärgist 
eristada;

5.1. kaup, millega tehakse kaubamärki 
rikkuvaid toiminguid ja mis on ilma loata 
varustatud kaubamärgiga, mis on identne 
sama liiki kaupade õiguskaitse saanud 
kaubamärgiga või mida ei saa tema oluliste 
tunnuste poolest sellisest kaubamärgist 
eristada, samuti kaubamärgi sümbol, isegi 
kui see esineb eraldi, ning võltskauba 
kaubamärki kandvad pakendid;
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kaup” – kaup, mille kohta on 
piisavalt tõendeid, veenmaks tolliasutusi 
selles, et esmapilgul on need kaubad 
liikmesriigis, kus nad leitakse:

7. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev tolliasutus leiab taotluse 
kättesaamisel, et selles ei ole kogu artikli 6 
lõikes 3 nõutud teavet, nõuab pädev 
tolliasutus taotlejalt puuduva teabe 
esitamist kümne tööpäeva jooksul alates 
teate saatmisest.

1. Kui pädev tolliasutus leiab taotluse 
kättesaamisel, et selles ei ole kogu artikli 6 
lõikes 3 nõutud teavet, nõuab pädev 
tolliasutus taotlejalt puuduva teabe 
esitamist.

Sellistel juhtudel pikendatakse artikli 8 
esimeses lõigus nimetatud tähtaega seni, 
kuni asjakohane teave on kätte saadud.

(Vt artikli 7 lõike 2 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotleja ei esita puuduvat teavet
lõikes 1 nimetatud ajavahemiku jooksul, 
lükkab pädev tolliasutus taotluse tagasi.

2. Kui taotleja ei esita puuduvat teavet, 
võib pädev tolliasutus taotluse tagasi
lükata.
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(Vt artikli 7 lõike 1 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
võivad tolliasutused taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajalt nõuda kogu 
asjakohase teabe esitamist. Tolliasutused 
võivad anda otsuse saajale ka teavet 
kaubaartiklite tegeliku või oletatava arvu ja 
nende laadi kohta ning vajaduse korral 
nende kaubaartiklite pildid.

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
võivad tolliasutused taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajalt nõuda kogu 
asjakohase teabe esitamist. Tolliasutused 
võivad anda otsuse saajale ka teavet 
kaubaartiklite tegeliku või oletatava arvu ja 
nende laadi kohta ning vajaduse korral 
nende kaubaartiklite fotod.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist peavad tolliasutused teatama 
oma kavatsusest deklarandile või – juhul 
kui kaup tuleb kinni pidada – kauba 
valdajale. Deklarandile või kauba 
valdajale tuleb anda võimalus väljendada 
oma seisukohti kolme tööpäeva jooksul 
alates sellise teate saatmisest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tolliasutused peavad teavitama taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat ja 

5. Tolliasutused peavad teavitama taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat ja 
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deklaranti või kauba valdajat selle kauba 
tegelikust või hinnangulisest kogusest ja 
tegelikust või oletatavast laadist, mille 
vabastamine on peatatud või mis on 
kinnipeetud, lisades vajadusel nende 
kaubaartiklite pildid.

deklaranti või kauba valdajat selle kauba 
tegelikust või hinnangulisest kogusest ja 
tegelikust või oletatavast laadist, mille 
vabastamine on peatatud või mis on 
kinnipeetud, lisades vajadusel nende 
kaubaartiklite fotod.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
võivad tolliasutused ilma muud teavet kui 
kaubaartiklite tegelik või oletatav arv, 
nende laad ja vajaduse korral pildid
avaldamata nõuda igalt 
intellektuaalomandiõiguste väidetavat 
rikkumist käsitleva taotluse esitamiseks 
õigustatud isikult kogu asjakohase teabe 
esitamist.

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
võivad tolliasutused ilma muud teavet kui 
kaubaartiklite tegelik või oletatav arv, 
nende laad ja vajaduse korral fotod
avaldamata nõuda igalt 
intellektuaalomandiõiguste väidetavat 
rikkumist käsitleva taotluse esitamiseks 
õigustatud isikult kogu asjakohase teabe 
esitamist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist peavad tolliasutused teatama 
oma kavatsusest deklarandile või – juhul 
kui kaup tuleb kinni pidada – kauba 
valdajale. Deklarandile või kauba 
valdajale tuleb anda võimalus väljendada 
oma seisukohti kolme tööpäeva jooksul 
alates sellise teate saatmisest.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesolevat artiklit ei kohaldata kergesti 
rikneva kauba suhtes.

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliasutused võivad võtta proove ja 
esitada neid taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saajale tema nõudmisel ainult 
analüüsimiseks ning selleks, et lihtsustada 
järgnevat menetlust seoses võltsitud ja 
piraatkaubaga. Kõnealuseid proove 
analüüsitakse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja omal vastutusel.

2. Tolliasutused võivad võtta
kaubakogusest representatiivseid proove 
ja esitada neid taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajale tema nõudmisel 
ainult analüüsimiseks ning selleks, et 
lihtsustada järgnevat menetlust seoses 
võltsitud ja piraatkaubaga. Kõnealuseid 
proove analüüsitakse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja omal vastutusel.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja ja kauba valdaja vahelisest kirjalikust 
kokkuleppest loovutada kaup hävitamiseks.

b) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja ja deklarandi või kauba valdaja 
vahelisest kirjalikust kokkuleppest 
loovutada kaup hävitamiseks.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui deklarant või kauba valdaja ei ole 
kinnitanud oma nõusolekut hävitada kaup 
lõike 1 punktis b nimetatud ajavahemiku 
jooksul ega teatanud kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse vastuvõtnud tolliasutustele ka oma 
vastuseisust kauba hävitamisele, võivad
tolliasutused lugeda, et deklarant või kauba 
valdaja on kauba hävitamisega nõus.

2. Kui deklarant või kauba valdaja ei ole 
kinnitanud oma nõusolekut hävitada kaup 
lõike 1 punktis b nimetatud ajavahemiku 
jooksul ega teatanud kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse vastuvõtnud tolliasutustele ka oma 
vastuseisust kauba hävitamisele, loevad
tolliasutused, et deklarant või kauba 
valdaja on kauba hävitamisega nõus.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hävitamine toimub tollikontrolli all 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saaja 
kulul ja vastutusel, välja arvatud juhul, kui 
selle liikmesriigi õigusaktides, kus kaup 
hävitatakse, on ette nähtud teisiti. Enne 
hävitamist võib kaubast võtta 
proove/näidiseid.

3. Hävitamine toimub tollikontrolli all 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saaja 
kulul ja vastutusel, välja arvatud juhul, kui 
selle liikmesriigi õigusaktides, kus kaup 
hävitatakse, on ette nähtud teisiti. Enne 
hävitamist võib kaubakogusest võtta
representatiivseid proove/näidiseid.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 16 lõikeid 3, 4 ja 5 ning artikli 18 
lõiget 2 ei kohaldata.

2. Artikli 16 lõikeid 4 ja 5 ning artikli 18 
lõiget 2 ei kohaldata.



PE478.335v02-00 16/18 AD\890142ET.doc

ET

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Deklarandile või kauba valdajale antakse 
võimalus väljendada oma seisukohta 20
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse saatmisest.

4. Deklarandile või kauba valdajale antakse 
võimalus väljendada oma seisukohta viie
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse saatmisest.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomase kauba võib hävitada, kui 
deklarant või kauba valdaja on 20 tööpäeva
jooksul alates kauba vabastamise peatamist 
või kinnipidamist käsitleva otsuse 
saatmisest teavitanud tolliasutusi oma 
nõusolekust kaup hävitada.

5. Asjaomase kauba võib hävitada, kui 
deklarant või kauba valdaja on 10 tööpäeva 
jooksul alates kauba vabastamise peatamist 
või kinnipidamist käsitleva otsuse 
saatmisest teavitanud tolliasutusi oma 
nõusolekust kaup hävitada.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
haldussanktsioonide kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Kehtestatud 
haldussanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Ilma et see piiraks siseriiklikku õigust, 
kohaldavad liikmesriigid eeskirju
käesoleva määruse sätete rikkumist 
puudutavate haldussanktsioonide kohta
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks.
Kehtestatud haldussanktsioonid peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad tolliasutused edastavad 
komisjonile järgmise teabe:

1. Pädevad tolliasutused edastavad 
komisjonile järgmise vajaliku teabe:

a) meetmetaotlused, sh mis tahes fotod, 
pildimaterjal, brošüürid;

a) taotluse rahuldamist käsitlev otsus, sh
meetmetaotlused ja mis tahes fotod, 
pildimaterjal, brošüürid;

b) otsused taotluste rahuldamise kohta; b) mis tahes otsused, mis käsitlevad selle 
ajavahemiku pikendamist, mille jooksul 
tolliasutused peavad meetmeid võtma või 
tegema otsuse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse tühistamise või muutmise
kohta;

c) mis tahes otsused, mis käsitlevad selle 
ajavahemiku pikendamist, mille jooksul 
tolliasutused peavad meetmeid võtma või 
tegema otsuse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse tühistamise või muutmise 
kohta;

c) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse mis 
tahes peatamine.

d) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
mis tahes peatamine.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kogu lõigetes 1 ja 2 osutatud teave 
säilitatakse komisjoni keskandmebaasis.

3. Kogu lõigetes 1 ja 2 osutatud teave 
säilitatakse komisjoni keskandmebaasis
ajavahemiku jooksul, mis ei või ületada 
käesoleva määruse eesmärkide täitmiseks 
vajalikku ajavahemikku.
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