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Muudatusettepanek 13

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil teha 
ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi.

Justification
The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of 
the internal market (Article 95 EC Treaty) and derives the inclusion of criminal sanctions 
from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental policy. 
Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in the 
judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad 
applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the 
judgement, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be 
fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious 
violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law 
measures must be considered essential in the battle against these violations. That the 
European Commission also includes minimum maximum penalties in the amended proposal 
must also be regarded as not expedient. This House should therefore consider, as has 
happened on the national level, to question whether the subsidiarity and proportionality 
principles are respected by this proposed Directive.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Muudatusettepanek 14

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil teha 
ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi.

Selgitus

Nagu Senati esimehe Y.E.M.A Timmerman-Buck’i ning Esindajatekoja esimehe F.W 
Weisglasi poolt komisjoni liikmetele hr Frattinile 3. juulil 2006. aastal saadetud kirjast 
nähtub, „leiavad parlamendi kaks koda, et kavandatava meetme võtmiseks ei ole ühendusele 
vähimatki pädevust antud. Siiski kontrollisid nad vaatamata kõigele komisjoni ettepaneku 
puhul lähimust ja proportsionaalsust. Hindamise tulemusena jõudsid nad järeldusele, et 
komisjoni ettepanek ei ole nende kahe põhimõttega kooskõlas”

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Jagab 2006. aasta juulis esitatud 
Madalmaade valitsuse arvamust, milles 
rõhutati, et piraatluse vastu võitlemiseks on 
õiguslikud meetmed juba olemas ning 
lükkab käesoleva direktiivi tagasi, pidades 
seda kasutuks ja kinnitades lisaks, et 
komisjonil ei ole vähimatki pädevust teha 
direktiivi ettepanekut, millega muudetakse 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine 
kuriteoks.

Or. it
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 1 b (uus)

(1 b) Jagab Madalmaade parlamendi 
arvamust, mille kohaselt ei ole seda liiki 
direktiivi järele mingisugust ilmset vajadust 
ning et komisjon tõlgendab kohtuasjas 
176/03 tehtud Euroopa Ühenduste Kohtu 
otsust ekslikult, laiendades oma 
normatiivset sekkumist tema pädevusse 
mittekuuluvale valdkonnale. 

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 8

(8) Kriminaaluurimise hõlbustamiseks tuleb 
ette näha sätted. Liikmesriigid peavad 
tagama, et intellektuaalomandi õiguste 
valdajad või nende esindajad ning eksperdid
saaksid osaleda uurimistes, mida teostavad 
ühised uurimisrühmad. 

(8) Kriminaaluurimise hõlbustamiseks tuleb 
ette näha sätted. Liikmesriigid peavad 
tagama, et intellektuaalomandi õiguste 
valdajad või nende esindajad saaksid osaleda 
uurimistes, mida teostavad ühised 
uurimisrühmad.

Or. fr

Selgitus
Eksperdi mõiste, ilma muude täpsustusteta, on väga laialivalguv. Täpsustatud ei ole ka nende 
sekkumist uurimiste käiku, nad võivad uurimisi ning vaidluste lahendamist tarbetult venitada. 
Seetõttu on soovitatav see viide välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 9

(9) Et hõlbustada intellektuaalomandi 
õiguste rikkumisjuhte käsitlevaid 
kriminaaluurimisi ja menetlusi, ei tohiks 
süüdistuse esitamine sõltuda kuriteoohvri 
tunnistustest ega süüdistustest.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus
Kriminaaluurimisega tegelevad organid ei peaks saama tegutseda omal algatusel enne, kui 
intellektuaalomandi õiguste valdaja on kaebuse esitanud; litsentse puudutavad sätteid ei 
avalikustata ning, õiguste valdajal on põhimõtteliselt õigus käsutada oma õigusi oma parema 
äranägemise järgi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 9

(9) Et hõlbustada intellektuaalomandi 
õiguste rikkumisjuhte käsitlevaid 
kriminaaluurimisi ja menetlusi, ei tohiks 
süüdistuse esitamine sõltuda kuriteoohvri 
tunnistustest ega süüdistustest.

(9) Liikmesriikidel peab olema õigus näha 
ette või säilitada kas kriminaalmenetluse 
alustamine ametivõimude algatusel või 
erasüüdistusmenetlusena. 
Erasüüdistusmenetluse puhul peavad 
ametivõimud õiguste valdajat võimalikest 
rikkumistest teavitama ning piisavalt 
põhjendatud kahtluse korral peab olema 
võimalus kahtlusalused esemed ajutiselt 
hoiustada.

Or. de

Selgitus
Komisjon pakub välja kriminaalmenetluse alustamise ametivõimude algatusel. Mõnedes 
liikmesriikides on aga juhtudeks, kui tsiviilõiguslike nõuete esitamine osutub ebapiisavaks, 
ette nähtud karistusõiguslik erasüüdistusmenetlus. Selliste süsteemide säilitamise võimalus 
peab jääma. Juhul kui ametivõimud saavad piraatlusjuhtumist teada, on oluline, et kõnealuste 
õiguste valdajaid võimalikust rikkumisest teavitataks ning et kahtlusalused esemed ajutiselt 
hoiustataks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 9

(9) Et hõlbustada intellektuaalomandi 
õiguste rikkumisjuhte käsitlevaid 
kriminaaluurimisi ja menetlusi, ei tohiks 
süüdistuse esitamine sõltuda kuriteoohvri 
tunnistustest ega süüdistustest.

(9) Et hõlbustada intellektuaalomandi 
õiguste rikkumisjuhte käsitlevaid 
kriminaaluurimisi ja menetlusi, võiks 
süüdistuse esitada ka kuriteoohvri 
tunnistuste või süüdistuste puudumisel.

Or. fr
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Selgitus

Kriminaalsüüdistuse esitamise tingimusi täpsustades kaitseb see muudatusettepanek välja 
pakutud sätte paindlikkust. On väga oluline, et ilma kuriteoohvri avalduseta oleks võimalik 
esitada kriminaalsüüdistus eriti juhtudel, kui tegemist on ohuga rahvatervisele või kui õiguste 
valdaja ei ole teada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 21
Artikli 1 esimene lõik

Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
vajalikud karistusmeetmed, et tagada
intellektuaalomandi õiguste kaitse.

Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
vajalikud karistusmeetmed, et tagada 
kaubanduseesmärkidel toime pandava 
autoriõigust rikkuva piraatluse ja 
kaubamärgi võltsimise keeld.

Or. en

Selgitus

Komisjoni seletuskirjas tuuakse välja üksnes autoriõigust kahjustav piraatlus ja kaubamärgi 
võltsimine. Seega tuleks kohaldamisala piirata nende kahe aspektiga. See on kooskõlas 
TRIPS-lepinguga, mis puudutab samuti „autoriõigust rikkuvat piraatlust” ning „kaubamärgi 
võltsimist”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 22
Artikli 1 esimene lõik

Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
vajalikud karistusmeetmed, et tagada 
intellektuaalomandi õiguste kaitse.

Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
vajalikud karistusmeetmed, et tagada 
intellektuaalomandi õiguste kaitse. Need 
õigused hõlmavad autorõigusi ja 
autoriõigustega kaasnevaid õigusi 
andmebaasi tegija õigusi, 
kaubamärgiõigusi, kuid ei hõlma 
patendirikkumisi, täiendava kaitse 
tunnistusest tulenevaid õigusi või kasuliku 
mudeli kaitsega seotud õigusi.

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 23
Artikli 1 teine lõik

Kõnealuseid meetmeid kohaldatakse 
ühenduse ja/või liikmesriikide õigusaktides 
ettenähtud intellektuaalomandi õiguste 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni seletuskirjas tuuakse välja üksnes autoriõigust kahjustav piraatlus ja kaubamärgi 
võltsimine. Seega tuleks kohaldamisala piirata nende kahe aspektiga. See on kooskõlas 
TRIPS-lepinguga, mis puudutab samuti „autoriõigust rikkuvat piraatlust” ning „kaubamärgi 
võltsimist”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 24
Artikli 1 teine a lõik (uus)

Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ei 
kuulu patendid, kasulikud mudelid ja 
täiendava kaitse tunnistused, välja arvatud 
juhtudel, kui on võimalik tõendada, et 
nende õiguste rikkumine kujutab tõsist 
ohtu avalikule korrale või julgeolekule. 

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Muudatusettepanek 25
Artikli 1 teine a lõik (uus)

Vastavalt Euroopa Nõukogu 23. novembri 
2001. aasta küberkuritegevuse 
konventsioonile, mille Euroopa Liit on 
allkirjastanud, piirdub „intellektuaalse 
piraatluse” mõiste kaubandusliku 
iseloomuga kriminaalsüütegudega ning 
hõlmab võltsimist puudutavaid olulisi ja 
objektiivseid rikkumisi (originaali 
jäljendavate või reprodutseerivate 
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ebaseaduslike toodete seeriatootmine).

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 26
Artikli 2 pealkiri

Määratlus Määratlused

Or. fr

Selgitus

Soovitatav on määratleda võltsimine kui käesoleva direktiivi ettepaneku kohaldamise 
seisukohast keskne mõiste. Sanktsioonide kohaldamine on võimalik vaid võltsimise selge 
määratletuse korral, mis peab hõlmama kõiki intellektuaalomandi õiguste rikkumise vorme, 
sealhulgas võltsitud toodete valdamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 27
Artikli 2 esimene a lõik (uus)

Käesolevas direktiivis tähendab 
„võltsimine” iga isiku tegu, mis seisneb:
a) võltsitud kaubamärgi all esitletavate 
kaupade ilma õigusliku aluseta valdamises 
või ükskõik millise tolliprotseduuri kohases 
importimises või eksportimises;
b) võltsitud kaubamärgi all esitletavate 
kaupade müügiks väljapanemises või 
müümises;

c) kaubamärgi, kollektiivse kaubamärgi või 
garantiimärgi reprodutseerimises, 
jäljendamises, kasutamises, lisamises, 
kustutamises, muutmises, mis rikub selle 
registreerimisega saadud õigusi ja sellest 
tulenevaid keelde;
d) registreeritud kaubamärgi all muu kui 
taotletud toote pakkumise või teenuse 
osutamises.
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Or. fr

Selgitus

Soovitatav on määratleda võltsimine kui käesoleva direktiivi ettepaneku kohaldamise 
seisukohast keskne mõiste. Sanktsioonide kohaldamine on võimalik vaid võltsimise selge 
määratletuse korral, mis peab hõlmama kõiki intellektuaalomandi õiguste rikkumise vorme, 
sealhulgas võltsitud toodete valdamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 28
Artikli 2 esimene a lõik (uus)

Käesolevas direktiivis tähendab 
„võltsimine” rikkumist, mille esemeks on 
asi, mille juures kasutatakse sihilikult ja 
muudatusteta kaitstud toote või 
kaubamärgi iseloomulikke tunnuseid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 esimene a lõik (uus)

Käesolevas direktiivis tähendab 
„võltsimine” rikkumist, mille esemeks on 
asi, mille juures kasutatakse sihilikult ja 
muudatusteta kaitstud toote või 
kaubamärgi iseloomulikke tunnuseid.

Or. en

Selgitus

Kuriteo täpne määratlemine on esmatähtis. Intellektuaalse omandiga seotud 
kriminaalkaristuste ühtlustamine peab piirnema vaid ilmsete piraatluse juhtumitega. 
Mitmetimõistetavatel juhtudel, eriti küsimustes, mis puudutavad kaitse ulatust seoses 
sarnasusega, piisab tsiviilõiguslikest sanktsioonidest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Muudatusettepanek 30
Artikli 2 esimene b lõik (uus)
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Käesolevas direktiivis tähendab 
„kaubanduseesmärkidel toime pandud 
rikkumine” igasugust kasu saamise 
kavatsusega toime pandud kaubanduslikku 
tegevust, mis põhjustab õiguse valdajale 
märkimisväärse otsese kahju. Käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu 
õiguspäraselt saadud kaupade üksikisikute 
vaheline tasuta üleandmine. 

[Or. en

Selgitus

Mõiste „kaubanduseesmärgid” hõlmab eri aspekte ega määratle piisavalt rikkumise 
koosseisulisi tunnuseid. Muudatusettepanekus pakutakse välja „kasu saamisele suunatud 
kaubanduslik tegevus”. Muudatusettepanek on praktiliselt samane tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjoni esitatud muudatusettepanekuga 6. Selles asendatakse „tulu saamise 
eesmärgil toimuv tegevus” sõnastusega „kasu saamisele suunatud kaubanduslik tegevus”. 
Mõisted „eesmärgil” ja „tegevus” on vajalikud, kuivõrd ilma tegevuseta ei tõenda kavatsust 
miski.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 31
Artikli 2 esimene c lõik (uus)

Käesolevas direktiivis tähendab 
„autoriõigusi rikkuv piraatlus” tegu, mis 
vastab kõigile alltoodud tunnustele:
a) piraatkoopia;
b) kasu saamise kavatsusega toime pandud 
kaubanduslik tegevus; 
c) põhjustab õiguse valdajale 
märkimisväärse otsese kahju; ning
d) vastava autoriõiguse tahtlik rikkumine.

Or. en

Selgitus

Kuriteo täpne määratlemine on esmatähtis. Esimeseks tingimuseks peab olema 
„piraatkoopia”. Ilma piraatkoopiata ei ole tegu piraatlusega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 32
Artikli 2 esimene d lõik (uus)

Käesolevas direktiivis tähendab 
„kaubamärgi võltsimine” tegu, mis vastab 
kõigile alltoodud tunnustele:
a) märk, mis on identne kaubamärgiga ja 
mis puudutab kaupu või teenuseid, mis on 
identsed nendega, mille jaoks on 
registreeritud kaubamärk;
b) kasu saamise kavatsusega toime pandud 
kaubanduslik tegevus; 
c) põhjustab õiguse valdajale 
märkimisväärse otsese kahju; ning
d) vastava kaubamärgiõiguse tahtlik 
rikkumine.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 33
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et iga 
kaubanduseesmärkidel toimepandud tahtliku
intellektuaalomandiõiguse rikkumist, samuti 
nagu sellise teo katset, sellele kaasaaitamist 
ja õhutamist peetakse kriminaalkuriteoks.

Liikmesriigid tagavad, et ainult 
kaubanduseesmärkidel toimepandud 
tahtlikke intellektuaalomandiõiguse 
rikkumisi, mille eesmärk on organiseeritud 
kuritegevuse soodustamine ja/või mis 
kujutavad endast tõsist ohtu tervisele või 
julgeolekule, samuti nagu sellise teo katset, 
sellele kaasaaitamist ja õhutamist peetakse 
kriminaalkuriteoks.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 34
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et iga 
kaubanduseesmärkidel toimepandud tahtliku

Liikmesriigid tagavad, et iga 
kaubanduseesmärkidel toimepandud 
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intellektuaalomandiõiguse rikkumist, samuti 
nagu sellise teo katset, sellele kaasaaitamist 
ja õhutamist peetakse kriminaalkuriteoks.

tahtlikku intellektuaalomandiõiguse 
rikkumist, millena käsitletakse 
immateriaalse vara tulunduslikel 
eesmärkidel kättesaadavaks tegemist,
samuti nagu sellise teo katset, sellele 
kaasaaitamist ja õhutamist peetakse 
kriminaalkuriteoks.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 35
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et iga 
kaubanduseesmärkidel toimepandud
tahtliku intellektuaalomandiõiguse 
rikkumist, samuti nagu sellise teo katset, 
sellele kaasaaitamist ja õhutamist peetakse 
kriminaalkuriteoks.

Liikmesriigid tagavad, et iga tahtlikku
intellektuaalomandiõiguse rikkumist, samuti 
nagu sellise teo katset, sellele kaasaaitamist 
ja õhutamist peetakse kriminaalkuriteoks.

Or. fr

Selgitus
Kuigi TRIPS-lepingu artiklis 61 sätestatakse kriteeriumina kaubanduseesmärgid, peab 
tahtlikku intellektuaalomandi õiguse rikkumise eest olema võimalik karistada sõltumata 
kogusest, mis võib olla raskendavaks, aga mitte määravaks asjaoluks. See võimaldaks 
karistada niiöelda „sipelgakaubanduse” eest, mis seisneb väikestes võltsingute kogustes, 
millel võivad aga mõnikord olla tõsised, kogusest sõltumatud tagajärjed (näiteks võltsitud 
ravimid). Ühenduse õigus peaks olema rahvusvahelisest õigusest rangem.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 36
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et iga 
kaubanduseesmärkidel toimepandud tahtliku
intellektuaalomandiõiguse rikkumist, samuti 
nagu sellise teo katset, sellele kaasaaitamist 
ja õhutamist peetakse kriminaalkuriteoks.

Liikmesriigid tagavad, et iga 
kaubanduseesmärkidel toimepandud 
tahtlikku intellektuaalomandiõiguse 
rikkumist, samuti nagu tõsiste juhtumite 
puhul ka sellise teo katset, sellele 
kaasaaitamist ja õhutamist peetakse 
kriminaalkuriteoks.

Or. cs
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Selgitus
Võetakse üle TRIPS-lepingute määratlus. Katse, kaasaaitamise ja õhutamise korral võib 
karistuse ette näha vaid tõsiste juhtumite puhul. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Muudatusettepanek 37
Artikkel 4

1. Artiklis 3 osutatud kuritegude suhtes 
kehtestavad liikmesriigid järgmised 
karistused:

1. Artiklis 3 osutatud kuritegude suhtes 
kehtestavad liikmesriigid tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused.

a) füüsilistele isikutele: vabadusekaotus;
b) füüsilistele ja juriidilistele isikutele:
i) rahatrahvid,
ii) kuriteo tulemusena saadud esemete, 
vahendite ja toodete või kõnealuste toodete 
väärtusega samaväärses väärtuses vara 
konfiskeerimine.
2. Asjakohasel juhul kehtestavad 
liikmesriigid artiklis 3 osutatud kuritegude 
suhtes lisaks veel järgmised karistused:
a) intellektuaalomandi õiguse rikkumisega 
seotud varade hävitamine;
b) asjaomase kuriteo toimepanemisel 
peamiselt kasutatud asutuse täielik või 
osaline, lõplik või ajutine sulgemine;
c) kaubandustegevuse lõplik või ajutine 
keeld;
d) kohtuliku järelevalve alla võtmine;
e) sundlõpetamine;
f) riigi abile ja toetustele juurdepääsu 
keeld;
g) kohtuotsuste avaldamine.

Or. en

Selgitus

Karistuste üksikasjalik kirjeldus tekitab probleeme seoses siseriiklike õigussüsteemide 
erisustega. See määratlus on kooskõlas nõukogu 22. juuli 2003. aasta määrusega (EÜ) 
1383/2002 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes 
võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate 



AM\635907ET.doc 13/23 PE 380.688v01-00
Freelance-tõlge

ET

meetmete kohta. Sellise määratluse kasutamist soovitas Senati esimehe Y.E.M.A Timmerman-
Buck’i ning Esindajatekoja esimehe F.W Wiesglas’i poolt 3. juulil 2006. komisjoni liikmele 
härra Frattinile saadetud kirjas ka Madalmaade parlament.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 38
Artikli 4 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Asjakohasel juhul kehtestavad 
liikmesriigid artiklis 3 osutatud kuritegude 
suhtes lisaks veel järgmised karistused:

2. Asjakohasel juhul kehtestavad 
liikmesriigid artiklis 3 osutatud kuritegude 
suhtes lisaks veel järgmised karistused, 
niivõrd kuivõrd üldhuvid seda nõuavad:

Or. cs

Selgitus

Tegemist on põhiõiguste olulise piiramisega ning on soovitatav, et see oleks ühishuvi 
seisukohast õigustatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 39
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) intellektuaalomandi õiguse rikkumisega 
seotud varade hävitamine;

a) intellektuaalomandi õiguse rikkumisega 
seotud varade eelnev täielik hävitamine koos 
tõendavate näidiste tagatiseta säilitamisega;

Or. fr

Selgitus

Julgeolekukaalutlustel tehakse ettepanek hävitada intellektuaalomandi rikkumisega seotud 
varad kiiresti ja täielikult, välja arvatud need, mis on vajalikud uurimise huvides. Selle 
meetmega välditakse ka suurte hoiustamiskulude kaasnemist. Kogu kauba visuaalne 
fikseerimine võib toimuda seda avastamise ajal pildistades. Juhul kui süüdistatav on teada, 
võib kauba hävitamise seada vajadusel sõltuvusse tema nõusolekust või vastuväidete 
mitteesitamisest, ilma et seda käsitletaks süü tunnistamisena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 40
Artikli 4 lõike 2 punkt g a (uus)
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g a) võltsijalt hoiustamiskulude 
sissenõudmine.

Or. fr

Selgitus

Lisakaristusena peaks olema võimalus mõista võltsijalt välja uurimise huvides säilitatud 
esemete hoiustamise kulud, kuivõrd sellised kulud võivad tekkida, kui säilitatud esemed, isegi 
väikeses koguses, on suuremõõtmelised ja uurimine pikaajaline.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Muudatusettepanek 41
Artikkel 5

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude 
eest vastutavat füüsilist isikut karistataks 
maksimaalse vabadusekaotusega vähemalt 
neli aastat, juhul kui ta on pannud toime 
kuriteo kuritegeliku ühenduse raames 
raamotsuse …. (organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse kohta) 
tähenduses või juhul, kui kõnealuse 
kuriteoga seatakse ohtu inimeste tervis või 
ohutus.

välja jäetud

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude 
eest vastutavatele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele määratakse tõhusad, 
proportsionaalsed või hoiatavad karistused.
Kõnealused karistused hõlmavad järgmisi 
kriminaalõiguslikke või muid trahve:
a) muude kui kõige raskemate kuritegude 
puhul maksimaalne trahv vähemalt 100 
000 eurot;
b) lõikes 1 loetletud kuritegude puhul 
maksimaalne trahv vähemalt 300 000 
eurot.

Or. en

Selgitus

Artiklis 4 juba mainitakse karistusi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 42
Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude 
eest vastutavat füüsilist isikut karistataks 
maksimaalse vabadusekaotusega vähemalt 
neli aastat, juhul kui ta on pannud toime 
kuriteo kuritegeliku ühenduse raames 
raamotsuse …. (organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse kohta) 
tähenduses või juhul, kui kõnealuse 
kuriteoga seatakse ohtu inimeste tervis või 
ohutus.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude 
eest vastutavat füüsilist isikut karistataks 
maksimaalse vabadusekaotusega vähemalt 
neli aastat, juhul kui need kuriteod on 
käsitletavad rasketena või juhul, kui 
kõnealuse kuriteoga seatakse ohtu inimeste 
tervis või ohutus.

Or. en

Selgitus

Piirav kriteerium „organiseeritud kuritegevus” võib takistada tõeliselt tõhusa 
kriminaalõiguse kohaldamise Euroopa raamistiku väljatöötamist. Lisaks oleks tegemist veel 
ühe siseriiklikest õigusaktidest (välja arvatud Prantsusmaa) ning TRIPS- ja Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni lepingutest puuduva elemendiga. Äärmiselt suur puudus on 
intellektuaalomandi õigustega seotud kuritegudes parema süüdistamise suunistest. Need 
suunised, nagu need käesolevas ettepanekus ette nähtud on, oleksid kasulikud üksnes siis, kui 
need kohalduksid kõigile õiguste valdajatele tõsist kaubanduslikku kahju põhjustavatele 
kuritegudele, olenemata sellest, kas need kuriteod on toime pandud organiseeritud 
kuritegevuse raames või mitte.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 43
Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude 
eest vastutavat füüsilist isikut karistataks 
maksimaalse vabadusekaotusega vähemalt 
neli aastat, juhul kui ta on pannud toime 
kuriteo kuritegeliku ühenduse raames 
raamotsuse …. (organiseeritud kuritegevuse 
vastase võitluse kohta) tähenduses või juhul, 
kui kõnealuse kuriteoga seatakse ohtu 
inimeste tervis või ohutus.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. fr

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 44
Artikli 5 lõige 2

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude 
eest vastutavatele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele määratakse tõhusad, 
proportsionaalsed või hoiatavad karistused. 
Kõnealused karistused hõlmavad järgmisi
kriminaalõiguslikke või muid trahve:

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude 
eest vastutavatele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele määratakse tõhusad, 
proportsionaalsed või hoiatavad karistused. 
Kõnealused karistused hõlmavad 
kriminaalõiguslikke või muid trahve.

a) muude kui kõige raskemate kuritegude 
puhul maksimaalne trahv vähemalt 100 
000 eurot;
b) lõikes 1 loetletud kuritegude puhul 
maksimaalne trahv vähemalt 300 000 
eurot.

Or. en

Selgitus

Teatud liikmesriikides ei ole kehtestatud autoriõiguse rikkumiste puhul maksimaalseid 
kriminaalõiguslikke trahve. Trahvimäärasid ei tule piirata. Teatud kaubandusliku piraatluse 
või võltsimise juhtudel on 100 000 euro suurune trahv ebapiisav. Kuivõrd juriidilist isikut ei 
saa vangistada ning kuivõrd rahalised karistused kujutavad endast ennekõike 
karistusõiguslikku kahju hüvitamist, ei peaks trahvisummad olema piiratud. Lisaks, kui 
ettepanekus trahvide ülemmäärad kehtestatakse, tuleks seal sätestada mehhanismid 
nõudmaks, et EÜ või liikmesriigid nende trahvide summad regulaarselt üle vaataksid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 45
Artikli 5 lõige 2

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude 
eest vastutavatele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele määratakse tõhusad, 
proportsionaalsed või hoiatavad karistused. 

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude 
eest vastutavatele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele määratakse tõhusad, 
proportsionaalsed või hoiatavad karistused. 
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Kõnealused karistused hõlmavad järgmisi
kriminaalõiguslikke või muid trahve:

Kõnealused karistused hõlmavad 
kriminaalõiguslikke või muid trahve.

a) muude kui kõige raskemate kuritegude 
puhul maksimaalne trahv vähemalt 100 
000 eurot;

Rahalise karistuse korral määrab iga 
liikmesriigi kohus oma otsuses 
trahvisumma, arvestades tekitatud kahju, 
kuriteo eseme väärtust või sellest saadavat 
kasu, võttes eelkõige arvesse kõigil juhtudel 
süüdlase majanduslikku seisundit, lähtudes 
tema varast, sissetulekutest, perekondlikest 
õigustest ja kohustustest ning muudest 
isiklikest asjaoludest.

b) lõikes 1 loetletud kuritegude puhul 
maksimaalne trahv vähemalt 300 000 
eurot.

Or. es

Selgitus
Intellektuaalomandi õigustega seotud kuritegude eest määratavate trahvide summade 
kindlaksmääramine, nagu selles artiklis sätestatakse, näib liiga jäik ning on kahtlemata 
raskesti kokkusobiv lähimuspõhimõttega. Muudatusettepanekuga järgitakse seda põhimõtet, 
jäädes samas ettepanekuga taotletava ühtlustamiseesmärgi juurde.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 46
Artikli 5 lõike 2 punkt a

a) muude kui kõige raskemate kuritegude 
puhul maksimaalne trahv vähemalt 100 000 
eurot;

a) muude kui kõige raskemate kuritegude 
puhul maksimaalne trahv vähemalt 300 000 
eurot ning võib ulatuda kuni võltsija poolt 
saadud kasu viiekordne väärtuseni;

Or. fr

Selgitus
Trahvid tuleb muuta enam hoiatavateks ning need tuleb siduda mängus olevate majanduslike 
ja rahaliste huvide ulatusega. Selles osas näib huvitav, et trahvid võiksid olla 
proportsionaalsed võltsija poolt saadud kasuga: finantssektoris võib finantsturgude amet 
(Autorité des marchés financiers) määrata trahve, mis võivad ulatuda saadud kasu 
kümnekordse väärtuseni. Näitena näib see piisavalt hoiatav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 47
Artikli 5 lõike 2 punkt b
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b) lõikes 1 loetletud kuritegude puhul 
maksimaalne trahv vähemalt 300 000 eurot.

a) lõikes 1 loetletud kuritegude puhul 
maksimaalne trahv vähemalt 600 000 eurot 
ning võib ulatuda kuni võltsija poolt 
saadud kasu kümnekordse väärtuseni.

Or. fr

Selgitus
Trahvid tuleb muuta enam hoiatavateks ning need tuleb siduda mängus olevate majanduslike 
ja rahaliste huvide ulatusega. Selles osas näib huvitav, et trahvid võiksid olla 
proportsionaalsed võltsija poolt saadud kasuga: finantssektoris võib finantsturgude amet 
(Autorité des marchés financiers) määrata trahve, mis võivad ulatuda saadud kasu 
kümnekordse väärtuseni. Näitena näib see piisavalt hoiatav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 48
Artikli 5 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) juriidiliste isikute puhul 
proportsionaalselt isiku tuludega. 

Or. pl

Selgitus
Selles osas võib viidata raamotsuse, millega tugevdatakse kriminaalõiguslikku raamistikku 
laevade põhjustatud merereostuse vastase õiguse jõustamiseks projekti (nõukogu dokument 
UE 981/05) artiklis 6 sisalduvale pretsedendile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 49
Artikkel 6

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et 
tagada süüdimõistetud füüsilise või 
juriidilise isiku varade täielik või osaline 
konfiskeerimine vastavalt 24. veebruari 
2005. aasta raamotsuse 2005/212/JSK (mis 
käsitleb kuritegevusega seotud tulu, 
kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist) 
artiklile 3 vähemalt juhul, kui kuritegu pandi 
toime kuritegeliku ühenduse raames
raamotsuse …. (organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse kohta) 
tähenduses, samuti juhul, kui kõnealuste 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et 
tagada süüdimõistetud füüsilise või 
juriidilise isiku varade täielik või osaline 
konfiskeerimine vastavalt 24. veebruari 
2005. aasta raamotsuse 2005/212/JSK (mis 
käsitleb kuritegevusega seotud tulu, 
kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist) 
artiklile 3 vähemalt juhul, kui kuritegu on 
raske, samuti juhul, kui kõnealuste 
kuritegudega seatakse ohtu inimeste tervis 
või ohutus.
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kuritegudega seatakse ohtu inimeste tervis 
või ohutus.

Or. en

Selgitus

On murettekitav, et artikkel 6 piirdub üksnes „organiseeritud kuritegevuse” raames toime 
pandud kuritegudega. See artikkel oleks kasulik üksnes siis, kui see kohalduks kõigile õiguste 
valdajatele tõsist kaubanduslikku kahju põhjustavatele kuritegudele, olenemata sellest, kas 
need kuriteod on toime pandud organiseeritud kuritegevuse raames või mitte. Seetõttu tuleb 
raamdirektiivi artiklist 6 jätta välja viide organiseeritud kuritegevusele ning asendada see 
raskete kuritegude mõistega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 50
Artikkel 6

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et 
tagada süüdimõistetud füüsilise või 
juriidilise isiku varade täielik või osaline 
konfiskeerimine vastavalt 24. veebruari 
2005. aasta raamotsuse 2005/212/JSK (mis 
käsitleb kuritegevusega seotud tulu, 
kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist) 
artiklile 3 vähemalt juhul, kui kuritegu pandi 
toime kuritegeliku ühenduse raames 
raamotsuse …. (organiseeritud kuritegevuse 
vastase võitluse kohta) tähenduses, samuti 
juhul, kui kõnealuste kuritegudega seatakse 
ohtu inimeste tervis või ohutus.

Austades põhiõigusi, võtavad liikmesriigid
vajalikud meetmed, et tagada 
süüdimõistetud füüsilise või juriidilise isiku 
varade täielik või osaline konfiskeerimine 
vastavalt 24. veebruari 2005. aasta 
raamotsuse 2005/212/JSK (mis käsitleb 
kuritegevusega seotud tulu, kuriteovahendite 
ja omandi konfiskeerimist) artiklile 3 
vähemalt juhul, kui kuritegu pandi toime 
kuritegeliku ühenduse raames raamotsuse 
…. (organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse kohta) tähenduses, samuti juhul, kui 
kõnealuste kuritegudega seatakse ohtu 
inimeste tervis või ohutus.

Or. cs

Selgitus

Tegemist on põhiõiguste olulise piiramisega ning on oluline, et liikmesriigid neil juhtudel 
põhiõigusi austaksid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 51
Artikkel 6

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et 
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tagada süüdimõistetud füüsilise või 
juriidilise isiku varade täielik või osaline 
konfiskeerimine vastavalt 24. veebruari 
2005. aasta raamotsuse 2005/212/JSK (mis 
käsitleb kuritegevusega seotud tulu, 
kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist) 
artiklile 3 vähemalt juhul, kui kuritegu pandi 
toime kuritegeliku ühenduse raames 
raamotsuse …. (organiseeritud kuritegevuse 
vastase võitluse kohta) tähenduses, samuti 
juhul, kui kõnealuste kuritegudega seatakse 
ohtu inimeste tervis või ohutus.

tagada süüdimõistetud füüsilise või 
juriidilise isiku varade täielik või osaline 
konfiskeerimine vastavalt 24. veebruari 
2005. aasta raamotsuse 2005/212/JSK (mis 
käsitleb kuritegevusega seotud tulu, 
kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist) 
artiklile 3 juhul, kui kuritegu pandi toime 
kuritegeliku ühenduse raames raamotsuse 
…. (organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse kohta) tähenduses, samuti juhul, kui 
kõnealuste kuritegudega seatakse ohtu 
inimeste tervis või ohutus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 52
Artikkel 6

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et 
tagada süüdimõistetud füüsilise või 
juriidilise isiku varade täielik või osaline 
konfiskeerimine vastavalt 24. veebruari 
2005. aasta raamotsuse 2005/212/JSK (mis 
käsitleb kuritegevusega seotud tulu, 
kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist) 
artiklile 3 vähemalt juhul, kui kuritegu pandi 
toime kuritegeliku ühenduse raames 
raamotsuse …. (organiseeritud kuritegevuse 
vastase võitluse kohta) tähenduses, samuti
juhul, kui kõnealuste kuritegudega seatakse 
ohtu inimeste tervis või ohutus.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et 
tagada süüdimõistetud füüsilise või 
juriidilise isiku varade täielik või osaline 
konfiskeerimine vastavalt 24. veebruari 
2005. aasta raamotsuse 2005/212/JSK (mis 
käsitleb kuritegevusega seotud tulu, 
kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist) 
artiklile 3 vähemalt juhul, kui kuritegu pandi 
toime kuritegeliku ühenduse raames 
raamotsuse …. (organiseeritud kuritegevuse 
vastase võitluse kohta) tähenduses, või juhul, 
kui kõnealuste kuritegudega seatakse ohtu 
inimeste tervis või ohutus.

Or. fr

Selgitus

Soovitatav on süüdi mõistetud füüsilise või juriidilise isikule kuuluva vara konfiskeerimise 
võimalust laiendada, sätestades toimepandud kuritegusid puudutavad tingimused mitte 
kumulatiivsetena, vaid alternatiivsetena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Muudatusettepanek 53
Artikkel 6 a (uus)
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Artikkel 6 a
Liikmesriigid valvavad karistus-, tsiviil- ja 
menetlusõiguslike meetmete kohaldamisega 
selle järele, et oleks võimalik keelata ja 
karistada igasuguste karistusähvarduste 
kuritarvitamist. 
Liikmesriigid keelavad menetluse 
kuritarvitamise, eriti kui karistusõiguslikke 
meetmeid kasutatakse tsiviilõiguslike 
normide järgimisele sundimiseks.

Or. en

Selgitus

Õiguste valdaja võimalus veenda rikkumisi mitte toime panema on sedavõrd suurem, kuivõrd 
nende rikkumistega võivad kaasneda kriminaalkaristused. Teisalt võib ette näha menetluse 
kuritarvitamist. Autoriõiguste valdkonnas karistuste ühtlustamine nõuab seega kaitset. 
Rahvusvaheline ja Euroopa õigus nõuavad intellektuaalomandi õiguse kuritarvitamise 
ennetamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 54
Artikkel 7

Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
intellektuaalomandi õiguste valdajad või 
nende esindajad, samuti eksperdid saaksid 
abistada ühiseid uurimisrühmi artiklis 3 
osutatud kuritegude uurimisel.

Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
intellektuaalomandi õiguste valdajad või 
nende esindajad saaksid abistada ühiseid 
uurimisrühmi artiklis 3 osutatud kuritegude 
uurimisel.

Or. fr

Selgitus

Ekspertide osas vt põhjenduse 8 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 55
Artikli 7 esimene a lõik (uus)

Selleks saavad intellektuaalomandi õiguste 
valdajad uurimisega seotud teavet, mis 
puudutab eelkõige: 
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– faktilisi asjaolusid ja võetust;
– kinnipeetud isikute arvu;
– asjassepuutuvate toodete või kaupade 
arvu.

Or. fr

Selgitus

Uurimise puhul on normaalne, et intellektuaalomandi õiguste valdajad saavad teavet 
põhiliste asjaolude kohta (faktid, kohad, kinnipidamised, kogused), et nad saaksid tõhusalt 
abistada uurimisrühmi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Muudatusettepanek 56
Artikkel 8

Liikmesriigid tagavad, et artikliga 3 
hõlmatud kuritegude uurimiseks või nende 
suhtes süüdistuse esitamiseks ei ole vaja 
kuriteoohvri tunnistust või kaebust 
vähemalt juhul, kui tegu on toime pandud 
liikmesriigi territooriumil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kriminaaluurimisega tegelevad organid ei peaks saama tegutseda omal algatusel enne, kui 
intellektuaalomandi õiguste valdaja on kaebuse esitanud; litsentse puudutavad sätteid ei 
avalikustata ning õiguste valdajal on põhimõtteliselt õigus käsutada oma õigusi oma parema 
äranägemise järgi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 57
Artikkel 8

Liikmesriigid tagavad, et artikliga 3 
hõlmatud kuritegude uurimiseks või nende 
suhtes süüdistuse esitamiseks ei ole vaja 
kuriteoohvri tunnistust või kaebust 
vähemalt juhul, kui tegu on toime pandud 
liikmesriigi territooriumil.

Kui liikmesriigis sõltub artikliga 3 hõlmatud 
kuritegude eest süüdistuse esitamine õiguste 
valdaja poolt kaebuse või süüdistuse 
esitamisest, võtab see liikmesriik vastu 
vajalikud sätted, et valvata selle järele, et 
uurimise eest vastutavad organid:
a) teavitaksid intellektuaalomandi õiguste 
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rikkumise kahtluse korral võimaliku 
rikkumisega seotud õiguste valdajat;
b) võiksid piisavalt põhjendud kahtluse 
korral hoiustada esemed kolmeks 
tööpäevaks pärast õiguste valdaja 
teavitamist, et viimane saaks esitada 
kaebuse või süüdistuse.

Or. de

Selgitus
Komisjon pakub välja kriminaalmenetluse alustamise ametivõimude algatusel. Mõnedes 
liikmesriikides on aga juhtudeks, kui tsiviilõiguslike nõuete esitamine osutub ebapiisavaks, 
ette nähtud karistusõiguslik erasüüdistusmenetlus. Selliste süsteemide säilitamise võimalus 
peab jääma. Juhul kui ametivõimud saavad piraatlusjuhtumist teada, on oluline, et kõnealuste 
õiguste valdajaid võimalikust rikkumisest teavitataks ning et kahtlusalused esemed ajutiselt 
hoiustataks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 58
Artikkel 8

Liikmesriigid tagavad, et artikliga 3 
hõlmatud kuritegude uurimiseks või nende 
suhtes süüdistuse esitamiseks ei ole vaja
kuriteoohvri tunnistust või kaebust 
vähemalt juhul, kui tegu on toime pandud 
liikmesriigi territooriumil.

Liikmesriigid tagavad, et artikliga 3 
hõlmatud kuritegude uurimine või nende 
suhtes süüdistuse esitamine võiks toimuda 
ka kuriteoohvri tunnistuse või kaebuse 
puudumisel vähemalt juhul, kui tegu on 
toime pandud liikmesriigi territooriumil.

Or. fr

Selgitus

Järjepidevus. Vt põhjenduse 9 kohta tehtud muudatusettepaneku selgitust.


