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LYHYET PERUSTELUT

Tausta 

Komissio hyväksyi 24. toukokuuta 2011 tiedonannon "Teollis- ja tekijänoikeuksien 
sisämarkkinat", jonka avulla pyritään edistämään luovuutta ja innovointia Euroopassa. Tässä 
globaalissa ja yhtenäisessä strategiassa määritellään suunnitelma, joka koskee komission 
hankkeita eri aloilla vuoteen 2012 mennessä.

Näiden hankkeiden yhteydessä komissio ehdotti myös uutta asetusta, joka koskee tullin 
harjoittamaa teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaa ja joka korvaisi asetuksen 1383/2003/EY.

Tässä ehdotuksessa otetaan huomioon vuonna 2010 toteutettu vaikutustenarviointi, johon 
saatiin 89 vastausta, ja erityisesti Euroopan unionin sekä Intian ja Brasilian välisestä 
geneeristen lääkkeiden kauttakulkua koskevasta kauppakiistasta johtuva kansainvälinen 
tilanne. 

Valmistelija haluaa korostaa seuraavia asioita:

Huomioita 

Aivan ensiksi valmistelija katsoo, että asetusehdotuksen soveltamisalaa on syytä laajentaa 
koskemaan kauppanimiä, puolijohdetuotteiden topografioita ja hyödyllisyysmalleja. 

Valmistelija kannattaa myös sellaisten rikkomusten, jotka johtuvat välineistä ja laitteista, 
joilla kierretään teknisiä toimenpiteitä, sekä muiden sellaisten loukkausten, joita 
tulliviranomaiset jo valvovat, sisällyttämistä soveltamisalaan.

Sen sijaan valmistelija ei katso, että tulevan asetuksen olisi katettava rinnakkaistuonti. On 
selvää, että tämä käytäntö saattaa aiheuttaa merkittävää taloudellista haittaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien haltijoille. Tällä asetuksella on kuitenkin varmistettava tulliviranomaisten 
toimenpiteiden tehokkuus ja nopeus siten, ettei vaarana ole laillisen kaupankäynnin 
hankaloittaminen. Oikeudenhaltijat voivat myös oikeuksiensa puolustamiseksi ryhtyä kunkin 
jäsenvaltion lainsäädännössä määrättyihin oikeudellisiin toimiin.

Lausunnon valmistelija tukee Euroopan komission ehdotusta, jolla pyritään lujittamaan niiden 
osapuolten oikeuksia, joihin tullin toimenpide saattaa vaikuttaa. Valmistelija katsoo kuitenkin, 
että on syytä tehdä ero niiden taloudellisten toimijoiden, jotka huolehtivat säännöllisesti 
tullimuodollisuuksista, ja lopullisten kuluttajien välillä.

Tullimuodollisuuksista säännöllisesti huolehtivat toimijat tuntevat tullimenettelyt 
erinomaisesti. Tästä syystä ei ole syytä luoda raskaita hallintomenettelyjä, jotka estävät 
asiasta vastaavien tulliviranomaisten tehokkaan ja nopean toiminnan. Sen sijaan lopullista 
kuluttajaa, joka ei tunne tullimuodollisuuksia, on suojeltava paremmin. Tästä syystä lopullista 
kuluttajaa on kuultava ennen kuin tulliviranomainen tekee päätöksen, jotta tällä on 
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.
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Valmistelija kannattaa erityisesti erityisen menettelyn käyttöönottoa pieniin lähetyksiin 
sisältyvien tavaroiden tuhoamiseksi. Postiliikenteen takavarikoinnit ovat lisääntyneet 
huomattavasti vuoden 2009 15 000:sta yli 43 000:een vuonna 2010. Tästä syystä on luotava 
yksinkertainen ja tehokas menettely kyseisen ilmiön rajoittamiseksi siten, että kunnioitetaan 
lopullisen kuluttajan oikeuksia ja etuja.

Mitä tulee tiedonvaihtoon jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välillä ja erityisesti 
komission keskustietokannan perustamiseen, on syytä noudattaa täysimääräisesti asetuksen 
45/2001/EY ja direktiivin 95/46/EY säännöksiä sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun 
12. lokakuuta 2011 antamaa lausuntoa1.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden 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 petetään 
kuluttajia ja tietyissä tapauksissa saatetaan 
vaarantaa heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan. Tällaiset tavarat olisi 
mahdollisuuksien mukaan pidettävä pois 
tullialueelta ja markkinoilta, ja 
toimenpiteitä olisi vahvistettava, jotta 
tällaiseen laittomaan toimintaan voidaan 
puuttua ilman että siitä aiheutuu haittaa 
lailliselle kaupalle.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan ei sisälly tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia eikä tiettyjä tällaisten 
oikeuksien loukkaamisen muotoja. Jotta 
voitaisiin tehostaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvontaa, tullivalvonta 
olisi laajennettava koskemaan tällaisten 
oikeuksien muuntyyppisiä loukkauksia, 
kuten rinnakkaiskauppaa, sekä muita 
sellaisten oikeuksien loukkauksia, joita 
tulliviranomaiset jo valvovat, mutta jotka 
eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan. Samasta syystä on 
aiheellista sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan asetukseen 
(EY) N:o 1383/2003 jo sisältyvien 
oikeuksien lisäksi myös kauppanimet, 
edellyttäen että ne on suojattu 
yksinoikeudella kansallisen lainsäädännön 
nojalla, puolijohdetuotteiden topografiat, 
hyödyllisyysmallit, välineet ja laitteet, 
joilla kierretään teknisiä toimenpiteitä, 
sekä kaikki muut teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät yksinoikeudet, 
joista säädetään unionin 
lainsäädännössä.

(5) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan ei sisälly tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia eikä tiettyjä tällaisten 
oikeuksien loukkaamisen muotoja. Jotta 
voitaisiin tehostaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvontaa, tullivalvonta 
olisi laajennettava koskemaan tällaisten 
oikeuksien muuntyyppisiä loukkauksia, 
jotka eivät kuulu asetuksen 
(EY) N:o 1383/2003 soveltamisalaan. 
Tästä syystä on aiheellista sisällyttää 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
asetukseen (EY) N:o 1383/2003 jo 
sisältyvien oikeuksien lisäksi myös 
kauppanimet, edellyttäen että ne on 
suojattu yksinoikeudella kansallisen 
lainsäädännön nojalla, puolijohdetuotteiden 
topografiat, hyödyllisyysmallit, välineet ja 
laitteet, joilla kierretään teknisiä 
toimenpiteitä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta voidaan varmistaa nopea 
toiminta teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvonnassa, olisi säädettävä siitä, että jos 
tulliviranomaiset epäilevät riittävän näytön
perusteella, että niiden valvonnassa olevat 
tavarat loukkaavat teollis- ja 

(10) Jotta voidaan varmistaa nopea 
toiminta teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvonnassa, olisi säädettävä siitä, että jos 
tulliviranomaiset epäilevät riittävien 
viitteiden perusteella, että niiden 
valvonnassa olevat tavarat loukkaavat 
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tekijänoikeuksia, kyseiset tulliviranomaiset 
voivat keskeyttää tavaroiden luovutuksen 
tai ottaa ne haltuun joko oma-aloitteisesti 
tai esitetyn hakemuksen perusteella, jotta 
henkilöt, joilla on oikeus esittää 
tulliviranomaisten toimia koskeva 
hakemus, voivat panna vireille 
oikeudenkäynnin sen määrittämiseksi, 
onko teollis- tai tekijänoikeutta loukattu.

teollis- ja tekijänoikeuksia, kyseiset 
tulliviranomaiset voivat keskeyttää 
tavaroiden luovutuksen tai ottaa ne haltuun 
joko oma-aloitteisesti tai esitetyn 
hakemuksen perusteella, jotta henkilöt, 
joilla on oikeus esittää tulliviranomaisten 
toimia koskeva hakemus, voivat panna 
vireille oikeudenkäynnin sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan terminologia Euroopan unionin tuomioistuimen 1. joulukuuta 2011 
antamassa tuomiossa asioissa C-446/09 ja C-495/09, Philips/Nokia (ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa) käytetyn terminologian mukaiseksi.

Tarkistus 4

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, 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.

(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, että oikeudenkäynti 
olisi pantava vireille, jolleivät asianomaiset 
osapuolet eli ilmoittaja tai 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.

Tarkistus 5
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, olisi 
otettava käyttöön tuoteväärennösten ja 
laittomasti valmistettujen tavaroiden pieniä 
lähetyksiä koskeva erityinen menettely, 
jossa olisi mahdollista tuhota tavarat ilman 
oikeudenhaltijan suostumusta. Jotta 
voidaan vahvistaa enimmäisarvot sille, 
mitä lähetyksiä tulee pitää pieninä 
lähetyksinä, komissio olisi valtuutettava 
tässä asetuksessa antamaan muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta loppukuluttajan 
oikeutta saada aiheellisella tavalla 
kohtuullisen ajan kuluessa tiedot 
tulliviranomaisten toteuttamien toimien 
oikeusperustasta, olisi otettava käyttöön 
tuoteväärennösten ja laittomasti 
valmistettujen tavaroiden pieniä lähetyksiä 
koskeva erityinen menettely, jossa olisi 
mahdollista tuhota tavarat ilman 
oikeudenhaltijan suostumusta. Jotta 
voidaan vahvistaa enimmäisarvot sille, 
mitä lähetyksiä tulee pitää pieninä 
lähetyksinä, komissio olisi valtuutettava 
tässä asetuksessa antamaan muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset ja 
julkiset kuulemiset, mukaan lukien 
kuluttaja- ja kansalaisoikeusjärjestöjen 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Perustelu

Hallinnollisen rasituksen ja hallinnollisten kustannusten vähentämiseen tähtäävällä pieniä 
lähetyksiä koskevalla erityisellä menettelyllä ei pitäisi heikentää kuluttajien luottamusta 
sähköiseen kaupankäyntiin. Katso johdanto-osan 16 kappale perusteluineen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Oikeudellisen selkeyden 
parantamiseksi ja jotta laillisten kaupan 

(15) Oikeudellisen selkeyden 
parantamiseksi ja jotta laillisten kaupan 
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toimijoiden edut voidaan suojata rajoilla 
sovellettavien valvontasäännösten 
mahdolliselta väärinkäytöltä, on aiheellista 
muuttaa sellaisten tavaroiden haltuunoton 
määräaikoja, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta. Lisäksi on 
aiheellista muuttaa perusteita, joiden 
mukaisesti tulliviranomaisten on 
toimitettava lähetyksiä koskevat tiedot 
oikeudenhaltijoille, ja perusteita, joiden 
mukaisesti voidaan pyytää sellaisen 
menettelyn soveltamista, joka mahdollistaa 
sellaisten muiden kuin tuoteväärennöksiä 
tai laittomasti valmistettuja tavaroita 
olevien tavaroiden tuhoamisen 
tullivalvonnassa, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeuksia. On 
myös aiheellista antaa säännös, jonka 
nojalla tavaroiden haltijalla on 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
asiasta ennen kuin tulliviranomaiset 
antavat päätöksen, jolla saattaa olla 
kielteinen vaikutus tavaran haltijaan.

toimijoiden edut voidaan suojata rajoilla 
sovellettavien valvontasäännösten 
mahdolliselta väärinkäytöltä, on aiheellista 
muuttaa sellaisten tavaroiden haltuunoton 
määräaikoja, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta. Lisäksi on 
aiheellista muuttaa perusteita, joiden 
mukaisesti tulliviranomaisten on 
toimitettava lähetyksiä koskevat tiedot 
oikeudenhaltijoille, ja perusteita, joiden 
mukaisesti voidaan pyytää sellaisen
menettelyn soveltamista, joka mahdollistaa 
sellaisten muiden kuin tuoteväärennöksiä 
tai laittomasti valmistettuja tavaroita 
olevien tavaroiden tuhoamisen 
tullivalvonnassa, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeuksia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On myös aiheellista antaa säännös, 
jonka nojalla tavaroiden haltijalla on 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
asiasta ennen kuin tulliviranomaiset 
antavat päätöksen, jolla saattaa olla 
kielteinen vaikutus tavaran haltijaan. 
Asetuksen moitteettoman soveltamisen 
varmistamiseksi olisi menettelyjen joitakin 
osia mukautettava huolehtien kuitenkin 
siitä, että asianomaisten osapuolten 
oikeuksia kunnioitetaan. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon tulliviranomaisten 
tällä alalla toteuttamien toimenpiteiden 
tilapäinen ja ehkäisevä vaikutus sekä 
toimenpiteisiin liittyvien osapuolten 
ristiriitaiset edut. Näin ollen kun kyse on 

(16) On myös aiheellista antaa säännös, 
jonka nojalla tavaroiden haltijalla on 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
asiasta ennen kuin tulliviranomaiset 
antavat päätöksen, jolla saattaa olla 
kielteinen vaikutus tavaran haltijaan. 
Asetuksen moitteettoman soveltamisen 
varmistamiseksi olisi menettelyjen joitakin 
osia mukautettava huolehtien kuitenkin 
siitä, että asianomaisten osapuolten 
oikeuksia kunnioitetaan. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon tulliviranomaisten 
tällä alalla toteuttamien toimenpiteiden 
tilapäinen ja ehkäisevä vaikutus sekä 
toimenpiteisiin liittyvien osapuolten 
ristiriitaiset edut. Näin ollen kun kyse on 
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asetuksessa säädetyistä eri 
tiedoksiannoista, tulliviranomaisten tulisi 
toimittaa tieto sellaiselle kaikkein 
soveliaimmalle henkilölle, joka määräytyy 
tavaroiden tullikohtelua tai 
tullioikeudellista asemaa koskevien 
asiakirjojen perusteella. Tässä asetuksessa 
vaadituille tiedoksiannoille vahvistetut 
määräajat olisi laskettava alkaviksi 
ajankohdasta, jona tulliviranomaiset ovat 
lähettäneet tiedoksiannot, jotta kaikki 
asianomaisille osapuolille lähetettävien 
tiedoksiantojen määräajat ovat 
yhdenmukaiset. Määräajan, jonka 
kuluessa on oikeus tulla kuulluksi ennen 
kuin osapuolen kannalta mahdollisesti 
epäedullinen päätös annetaan, tulisi olla 
kolme työpäivää ottaen huomioon, että 
toimia koskevien hakemusten 
hyväksymispäätösten saajat ovat 
vapaaehtoisesti pyytäneet
tulliviranomaisia toteuttamaan toimia, ja 
että ilmoittajien tai tavaroiden haltijoiden 
on täytynyt olla tietoisia tavaroidensa 
erityisestä tilanteesta jo kun ne on asetettu 
tullivalvontaan. Jos pieniä lähetyksiä 
koskevan erityisen menettelyn tapauksessa 
asiassa suoraan osallisina ovat 
todennäköisesti kuluttajat, joiden ei voida 
odottaa noudattavan samanlaista 
huolellisuutta kuin sellaisten muiden 
talouden toimijoiden, jotka suorittavat 
toistuvasti tullimuodollisuuksia, kyseistä 
määräaikaa olisi pidennettävä 
huomattavasti.

asetuksessa säädetyistä eri 
tiedoksiannoista, tulliviranomaisten tulisi 
toimittaa tieto sellaiselle kaikkein 
soveliaimmalle henkilölle, joka määräytyy 
tavaroiden tullikohtelua tai 
tullioikeudellista asemaa koskevien 
asiakirjojen perusteella. Tässä asetuksessa 
vaadituille tiedoksiannoille vahvistetut 
määräajat olisi laskettava alkaviksi 
ajankohdasta, jona tulliviranomaiset ovat 
lähettäneet tiedoksiannot, jotta kaikki 
asianomaisille osapuolille lähetettävien 
tiedoksiantojen määräajat ovat 
yhdenmukaiset. Jos pieniä lähetyksiä 
koskevan erityisen menettelyn tapauksessa 
asiassa suoraan osallisina ovat 
todennäköisesti kuluttajat, joiden ei voida 
odottaa noudattavan samanlaista 
huolellisuutta kuin sellaisten muiden 
talouden toimijoiden, jotka suorittavat 
toistuvasti tullimuodollisuuksia, heillä on 
oltava oikeus tulla kuulluiksi ennen 
tulliviranomaisten päätöksentekoa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Dohassa pidetyssä WTO:n 
ministeritason konferenssissa 14 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 

(17) Dohassa pidetyssä WTO:n 
ministeritason konferenssissa 14 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
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näkökohdista tehtyä sopimusta 
(TRIPS-sopimus) ja kansanterveyttä 
koskevan julistuksen mukaan 
TRIPS-sopimusta voidaan ja tulisi tulkita 
ja soveltaa siten, että tuetaan WTO:n 
jäsenten oikeutta suojella kansanterveyttä 
ja erityisesti edistetään sitä, että lääkkeet 
ovat kaikkien saatavilla. Erityisesti kun 
kyse on lääkkeistä, joiden unionin alueen 
kautta tapahtuva kuljetus, liittyipä siihen 
tai ei tavaroiden lastausta 
kuljetusvälineestä toiseen, varastointia, 
lastinjakamista taikka kuljetustavan tai 
kuljetusvälineen muuttamista, muodostaa 
vain osan koko kuljetuksesta, joka alkaa 
unionin alueen ulkopuolella ja päättyy sen 
ulkopuolelle, tulliviranomaisten olisi 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riskiä arvioidessaan otettava huomioon 
mahdollinen huomattava todennäköisyys, 
että nämä tavarat päätyvät unionin 
markkinoille.

näkökohdista tehtyä sopimusta 
(TRIPS-sopimus) ja kansanterveyttä 
koskevan julistuksen mukaan 
TRIPS-sopimusta voidaan ja tulisi tulkita 
ja soveltaa siten, että tuetaan WTO:n 
jäsenten oikeutta suojella kansanterveyttä 
ja erityisesti edistetään sitä, että lääkkeet 
ovat kaikkien saatavilla. Erityisesti kun 
kyse on geneerisistä lääkkeistä, joiden 
unionin alueen kautta tapahtuva kuljetus, 
liittyipä siihen tai ei tavaroiden lastausta 
kuljetusvälineestä toiseen, varastointia, 
lastinjakamista taikka kuljetustavan tai 
kuljetusvälineen muuttamista, muodostaa 
vain osan koko kuljetuksesta, joka alkaa 
unionin alueen ulkopuolella ja päättyy sen 
ulkopuolelle, tulliviranomaisten olisi 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riskiä arvioidessaan otettava huomioon 
mahdollinen huomattava todennäköisyys, 
että nämä tavarat päätyvät unionin 
markkinoille.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska tulliviranomaiset toteuttavat 
toimia esitetyn hakemuksen perusteella, on 
aiheellista säätää, että tulliviranomaisten 
toimia koskevan hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan olisi 
korvattava kaikki kustannukset, joita 
tulliviranomaisille aiheutuu päätöksen 
saajan teollis- tai tekijänoikeuksien 
turvaamiseksi toteutetuista toimista. Tämä 
ei kuitenkaan saisi estää päätöksen saajaa 
hakemasta korvausta oikeuksien 
loukkaajalta tai muilta henkilöiltä, jota tai 
joita pidetään vastuuvelvollisina 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan. Kolmannen osapuolen teollis- tai 
tekijänoikeuksien nojalla esittämien 
vaatimusten perusteella toteutetuista 

(20) Koska tulliviranomaiset toteuttavat 
toimia esitetyn hakemuksen perusteella, on 
aiheellista säätää, että tulliviranomaisten 
toimia koskevan hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan olisi 
korvattava kaikki kustannukset, joita 
tulliviranomaisille aiheutuu päätöksen 
saajan teollis- tai tekijänoikeuksien 
turvaamiseksi toteutetuista toimista. 
Päätöksen saajalla olisi kuitenkin oltava 
oikeus hakea korvausta oikeuksien 
loukkaajalta tai muilta henkilöiltä, jota tai 
joita pidetään vastuuvelvollisina 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan. Kolmannen osapuolen teollis- tai 
tekijänoikeuksien nojalla esittämien 
vaatimusten perusteella toteutetuista 
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tulliviranomaisten toimista muille 
henkilöille kuin tulliviranomaisille 
aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista 
olisi säädettävä erityisessä lainsäädännössä 
kussakin yksittäisessä tapauksessa.

tulliviranomaisten toimista muille 
henkilöille kuin tulliviranomaisille 
aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista 
olisi säädettävä erityisessä lainsäädännössä 
kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) mitä tahansa muuta oikeutta, joka on 
vahvistettu teollis- ja tekijänoikeuksiin 
liittyväksi yksinoikeudeksi unionin 
lainsäädännössä;

Poistetaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroita, jotka loukkaavat 
tavaramerkkiä ja joissa käytetään luvatta 
tavaramerkkiä, joka on samanlainen kuin 
tällaisille tavaroille asianmukaisesti 
rekisteröity tavaramerkki tai jota ei 
olennaisten tuntomerkkiensä perusteella 
voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä;

a) tavaroita, jotka loukkaavat 
tavaramerkkiä ja joissa käytetään luvatta 
tavaramerkkiä, joka on samanlainen kuin 
tällaisille tavaroille asianmukaisesti 
rekisteröity tavaramerkki tai jota ei 
olennaisten tuntomerkkiensä perusteella 
voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä, 
sekä kaikkia viittauksia tavaramerkkiin, 
jopa yksinään esitettynä, sekä pakkauksia, 
jotka on varustettu väärennetyn tavaran 
merkillä;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. 'tavaroilla, joiden epäillään loukkaavan 7. 'teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavilla 
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teollis- tai tekijänoikeutta' tarkoitetaan 
tavaroita, joista on olemassa 
tulliviranomaisia tyydyttävä riittävä näyttö
siitä, että ne ovat siinä jäsenvaltiossa, jossa 
ne on havaittu, ensi näkemältä:

tavaroilla' tarkoitetaan tavaroita, joista on 
olemassa tulliviranomaisia tyydyttävät 
riittävät viitteet siitä, että ne ovat siinä 
jäsenvaltiossa, jossa ne on havaittu, ensi 
näkemältä:

Perustelu

Yhdenmukaistetaan terminologia Euroopan unionin tuomioistuimen 1. joulukuuta 2011 
antamassa tuomiossa asioissa C-446/09 ja C-495/09, Philips/Nokia (ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa) käytetyn terminologian mukaiseksi.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen tullin yksikkö 
hakemuksen vastaanotettuaan katsoo, että 
hakemukseen ei sisälly kaikkia 6 artiklan 
3 kohdassa vaadittavia tietoja, sen on 
pyydettävä hakijaa toimittamaan puuttuvat 
tiedot 10 työpäivän kuluessa pyynnön 
lähettämisestä.

1. Jos toimivaltainen tullin yksikkö 
hakemuksen vastaanotettuaan katsoo, että 
hakemukseen ei sisälly kaikkia 6 artiklan 
3 kohdassa vaadittavia tietoja, sen on 
pyydettävä hakijaa toimittamaan puuttuvat 
tiedot.

Tällöin 8 artiklan ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluminen keskeytetään, kunnes 
asiaankuuluvat tiedot on vastaanotettu.

(Ks. 7 artiklan 2 kohtaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hakija ei toimita puuttuvia tietoja 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa, toimivaltaisen tullin yksikön on 
hylättävä hakemus.

2. Jos hakija ei toimita puuttuvia tietoja, 
toimivaltainen tullin yksikkö voi hylätä
hakemuksen.

(Ks. 7 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.)
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tulliviranomaiset voivat ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen antamista 
pyytää hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajaa toimittamaan niille kaikki 
asiaankuuluvat tiedot. Tulliviranomaiset 
voivat myös toimittaa päätöksen saajalle 
tarpeen mukaan tavaroiden todellista tai 
oletettua lukumäärää ja niiden luonnetta 
koskevat tiedot sekä kuvia kyseisistä 
tavaroista.

2. Tulliviranomaiset voivat ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen antamista 
pyytää hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajaa toimittamaan niille kaikki 
asiaankuuluvat tiedot. Tulliviranomaiset 
voivat myös toimittaa päätöksen saajalle 
tarpeen mukaan tavaroiden todellista tai 
oletettua lukumäärää ja niiden luonnetta 
koskevat tiedot sekä valokuvia kyseisistä 
tavaroista.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen 
antamista ilmoitettava aikomuksestaan 
ilmoittajalle tai, jos tavarat on määrä 
ottaa haltuun, tavaroiden haltijalle. 
Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava tilaisuus esittää 
huomautuksensa kolmen työpäivän 
kuluessa kyseisen ilmoituksen 
lähettämisestä.

Poistetaan.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kyse on tavaroista, joiden luovutus 
on keskeytetty tai jotka on otettu haltuun, 
tulliviranomaisten on toimitettava 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
ja ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
tarpeen mukaan tiedot tällaisten tavaroiden 
todellisesta tai arvioidusta määrästä ja 
todellisesta tai oletetusta luonteesta sekä 
kuvia kyseisistä tavaroista.

5. Kun kyse on tavaroista, joiden luovutus 
on keskeytetty tai jotka on otettu haltuun, 
tulliviranomaisten on toimitettava 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
ja ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
tarpeen mukaan tiedot tällaisten tavaroiden 
todellisesta tai arvioidusta määrästä ja 
todellisesta tai oletetusta luonteesta sekä 
valokuvia kyseisistä tavaroista.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tarvitsematta antaa enempää tietoja kuin 
tiedot tavaroiden tosiasiallisesta tai 
oletetusta lukumäärästä ja niiden luonteesta 
sekä tarpeen mukaan kuvia tavaroista 
tulliviranomaiset voivat ennen tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen antamista 
pyytää ketä tahansa henkilöä, joka on 
oikeutettu esittämään väitettyä teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkausta koskevan 
hakemuksen, toimittamaan niille kaikki 
asiaankuuluvat tiedot.

2. Tarvitsematta antaa enempää tietoja kuin 
tiedot tavaroiden tosiasiallisesta tai 
oletetusta lukumäärästä ja niiden luonteesta 
sekä tarpeen mukaan valokuvia tavaroista 
tulliviranomaiset voivat ennen tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen antamista 
pyytää ketä tahansa henkilöä, joka on 
oikeutettu esittämään väitettyä teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkausta koskevan 
hakemuksen, toimittamaan niille kaikki 
asiaankuuluvat tiedot.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 

Poistetaan.
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haltuunottoa koskevan päätöksen 
antamista ilmoitettava aikomuksestaan 
ilmoittajalle tai, jos tavarat on määrä 
ottaa haltuun, tavaroiden haltijalle. 
Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava tilaisuus esittää 
huomautuksensa kolmen työpäivän 
kuluessa kyseisen ilmoituksen 
lähettämisestä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Tätä artiklaa ei sovelleta herkästi 
pilaantuviin tavaroihin.

Poistetaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tulliviranomaiset voivat ottaa näytteitä 
ja toimittaa näytteitä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle tämän 
pyynnöstä yksinomaan 
analysointitarkoituksia varten ja 
tuoteväärennöksiin tai laittomasti 
valmistettuihin tavaroihin myöhemmin 
sovellettavien menettelyjen 
helpottamiseksi. Näytteiden mahdolliset 
analyysit on tehtävä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan 
yksinomaisella vastuulla.

2. Tulliviranomaiset voivat ottaa edustavia 
näytteitä kaikista kauppatavaroista ja 
toimittaa näytteitä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle tämän 
pyynnöstä yksinomaan 
analysointitarkoituksia varten ja 
tuoteväärennöksiin tai laittomasti 
valmistettuihin tavaroihin myöhemmin 
sovellettavien menettelyjen 
helpottamiseksi. Näytteiden mahdolliset 
analyysit on tehtävä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan 
yksinomaisella vastuulla.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajan ja tavaroiden haltijan välinen 
sopimus tavaroiden luovutuksesta 
tuhottaviksi.

b) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajan ja ilmoittajan tai tavaroiden haltijan 
välinen sopimus tavaroiden luovutuksesta 
tuhottaviksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija ei ole 
vahvistanut tulliviranomaisille, jotka ovat 
antaneet päätöksen tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta, 
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen 
1 kohdan b alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen kuluessa eikä ole ilmoittanut 
vastustavansa tavaroiden tuhoamista, 
tulliviranomaiset voivat katsoa, että 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
suostunut tavaroiden tuhoamiseen.

2. Jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija ei ole 
vahvistanut tulliviranomaisille, jotka ovat 
antaneet päätöksen tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta, 
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen 
1 kohdan b alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen kuluessa eikä ole ilmoittanut 
vastustavansa tavaroiden tuhoamista, 
tulliviranomaiset katsovat, että ilmoittaja 
tai tavaroiden haltija on suostunut 
tavaroiden tuhoamiseen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tavaroiden tuhoamisen on tapahduttava 
tullivalvonnassa hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan vastuulla ja 
kustannuksella, jollei sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa tavarat tuhotaan, 
muuta säädetä. Ennen kuin tavarat tuhotaan 
niistä voidaan ottaa näytteitä.

3. Tavaroiden tuhoamisen on tapahduttava 
tullivalvonnassa hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan vastuulla ja 
kustannuksella, jollei sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa tavarat tuhotaan, 
muuta säädetä. Ennen kuin tavarat tuhotaan 
niistä voidaan ottaa kaikkia 
kauppatavaroita edustavia näytteitä
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen 16 artiklan 3, 4 ja 
5 kohtaa ja 18 artiklan 2 kohtaa ei 
sovelleta.

2. Tämän asetuksen 16 artiklan 4 ja 
5 kohtaa ja 18 artiklan 2 kohtaa ei 
sovelleta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava mahdollisuus esittää 
huomautuksensa 20 työpäivän kuluessa 
siitä, kun päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on 
lähetetty.

4. Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava mahdollisuus esittää 
huomautuksensa viiden työpäivän kuluessa 
siitä, kun päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on 
lähetetty.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomaiset tavarat voidaan tuhota, jos 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille suostuvansa 
tavaroiden tuhoamiseen 20 työpäivän
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on lähetetty.

5. Asianomaiset tavarat voidaan tuhota, jos 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille suostuvansa 
tavaroiden tuhoamiseen kymmenen 
työpäivän kuluessa siitä, kun päätös 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 
tai haltuunotosta on lähetetty.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista hallinnollisista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Hallinnollisten seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän 
asetuksen säännösten rikkomista koskevia 
hallinnollisia seuraamuksia ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kansallisen lainsäädännön 
soveltamista. Hallinnollisten seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten tullin yksikköjen on 
annettava komissiolle tiedoksi seuraavat:

1. Toimivaltaisten tullin yksikköjen on 
annettava komissiolle tiedoksi seuraavat 
tarvittavat tiedot:

a) toimia koskevat hakemukset, mukaan 
lukien valokuva(t), kuva(t) ja esite tai 
esitteet;

a) hakemusten hyväksymispäätökset, 
mukaan lukien toimia koskevat 
hakemukset ja valokuva(t), kuva(t), esite 
tai esitteet;

b) hakemusten hyväksymispäätökset; b) päätökset, joilla pidennetään 
määräaikaa, jonka kuluessa 
tulliviranomaisten on määrä toteuttaa 
toimet tai antaa päätös hakemuksen 
hyväksymispäätöksen kumoamisesta tai 
muuttamisesta;

c) päätökset, joilla pidennetään 
määräaikaa, jonka kuluessa 
tulliviranomaisten on määrä toteuttaa 
toimet tai antaa päätös hakemuksen 
hyväksymispäätöksen kumoamisesta tai 
muuttamisesta;

c) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
soveltamisen keskeyttäminen.

d) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
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soveltamisen keskeyttäminen.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tallennetaan komission keskustietokantaan.

3. Kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tallennetaan komission keskustietokantaan 
ajanjaksoksi, joka ei saa ylittää tämän 
asetuksen tavoitteiden toteutumisen 
edellyttämää määräaikaa.
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