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toimenpiteistä

Muutettu ehdotus direktiiviksi (KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Tarkistus 13

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten 
asioiden valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.

Perustelu

Euroopan komissio katsoo, että direktiiviluonnos on tarpeen sisämarkkinoiden suojelemiseksi 
(EY:n perustamissopimuksen 95 artikla) ja ottaa mukaan rikosoikeudelliset seuraamukset 
EY:n tuomioistuimen 13.9.2005 antaman, yhteisön ympäristöpolitiikkaa koskevan tuomion 
perusteella (asia C-176/03). Vaikka ei voidakaan sulkea pois mahdollisuutta, että tuomiossa 
eriteltyjen ehtojen mukaisesti rikosoikeudelliset seuraamukset voidaan sisällyttää 
ensimmäisen pilarin mukaiseen säädökseen, tuomion laajaa soveltamista ei ole lopullisesti 
vielä vahvistettu. Tuomion mukaisesti lukuisten yhteisön soveltamaa rikosoikeutta koskevien 
ankarien ehtojen on täytyttävä. Tekijänoikeusrikkomuksia ei voida pitää sellaisina 
suojeltavan politiikan alan vakavina rikkomuksina, että rikosoikeudellisten toimenpiteiden 
yhdenmukaista soveltamista on pidettävä olennaisena torjuttaessa näitä rikkomuksia. Sitä että 
Euroopan komissio sisällyttää myös vähimmäis- ja enimmäisrangaistukset muutettuun 
ehdotukseen, on myös pidettävä asiattomina. Parlamentin olisi sen vuoksi pohdittava, kuten 
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kansallisella tasolla on tehty, kunnioittaako tämä direktiiviehdotus toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatetta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Tarkistus 14

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten 
asioiden valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.

Perustelu

Kuten senaatin puhemiehen Y.E.M.A. Timmerman-Buckin ja edustajainhuoneen puhemiehen 
F.W. Weisglasin 3. heinäkuuta 2006 lähettämässä kirjeessä todettiin, Alankomaiden 
kummatkin kamarit ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että yhteisölle ei ole annettu 
toimivaltaa ehdotetun toimen tarkoituksen suhteen. Kummatkin kamarit ovat – virallisesti –
kuitenkin tutkineet tämän ehdotuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen kannalta ja 
tulleet siihen tulokseen, että ehdotus ei ole niiden mukainen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Tarkistus 15
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) On samaa mieltä Alankomaiden 
hallituksen kanssa, joka korosti 
heinäkuussa 2006, että tavaroiden 
laittoman valmistamisen torjuntaan 
tarvittavia oikeusvälineitä on jo 
käytettävissä, ja joka hylkäsi tämän 
direktiivin pitäen sitä hyödyttömänä 
korostaen lisäksi, ettei komissiolla ole 
toimivaltaa sellaisen direktiiviehdotuksen 
tekemiseen, jossa kriminalisoidaan teollis-
ja tekijänoikeuksien rikkominen.

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Tarkistus 16
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

(1 b) On samaa mieltä Alankomaiden 
parlamentin kanssa, joka katsoo, ettei 
kyseiselle direktiiville ole selkeää tarvetta ja 
että komissio tulkitsee väärin Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-
176/03 antamaa tuomiota laajentaessaan 
lainsäädännöllistä toiminta-alaansa 
koskemaan aluetta, jolla sillä ei ole 
toimivaltaa.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 17
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Olisi säädettävä rikosoikeudellisten 
tutkimusten helpottamisesta. Jäsenvaltioiden 
olisi säädettävä, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien haltijat tai heidän 
edustajansa sekä asiantuntijat voivat 
avustaa yhteisiä tutkimusryhmiä 
tutkimuksissa.

(8) Olisi säädettävä rikosoikeudellisten 
tutkimusten helpottamisesta. Jäsenvaltioiden 
olisi säädettävä, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien haltijat tai heidän 
edustajansa voivat avustaa yhteisiä 
tutkimusryhmiä tutkimuksissa.

Or. fr

Perustelu

Pelkkä asiantuntijoiden mainitseminen ilman mitään täsmennyksiä on hyvin epämääräistä. 
Koska ei ole myöskään täsmennetty asiantuntijoiden osuutta tutkimusten kulussa, tämä voisi 
tarpeettomasti hidastaa tutkimuksia ja riitojen ratkaisua. Siksi maininta asiantuntijoista on 
syytä poistaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Tarkistus 18
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Teollis- ja tekijänoikeuksiin 
kohdistuvien rikosten tutkimuksia ja 
syytetoimia olisi helpotettava siten, että ne 
voitaisiin aloittaa, vaikka rikoksen uhri ei 
tekisi ilmoitusta tai syyttämispyyntöä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rikostutkinnasta vastaavien viranomaisten ei pitäisi voida toimia omasta aloitteestaan ennen 
oikeuksien omistajan valitusta, koska lisenssijärjestelyitä ei julkaista ja koska oikeuksien 
omistajalla on ensisijainen oikeus luovuttaa oikeutensa haluamallaan tavalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 19
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Teollis- ja tekijänoikeuksiin 
kohdistuvien rikosten tutkimuksia ja 
syytetoimia olisi helpotettava siten, että ne 
voitaisiin aloittaa, vaikka rikoksen uhri ei 
tekisi ilmoitusta tai syyttämispyyntöä.

(9) Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
joko virallisen syytteen menettelyä tai 
asianomistajarikosmenettelyä. 
Asianomistajarikosmenettelyssä 
viranomaisten olisi kuitenkin ilmoitettava 
oikeudenhaltijoille oletetusta oikeuksien 
loukkauksesta, ja riittävästi perustellun 
epäilyn tapauksessa oikeuksia loukkaavat 
tavarat olisi myös voitava takavarikoida 
väliaikaisesti.

Or. de

Perustelu

Komissio ehdottaa virallisen syytteen menettelyä. Jäsenvaltioissa sovelletaan kuitenkin myös 
asianomistajarikosmenettelyjä. Ne mahdollistavat rikosoikeudellisen syytemenettelyn, jos 
siviilioikeudelliset toimet eivät ole riittäviä. Nämä menettelyt pitäisi voida säilyttää 
jatkossakin. Kun viranomaiset saavat tietää tavaroiden laittomasta valmistuksesta, on 
tärkeää, että oikeudenhaltijoille ilmoitetaan oletetusta oikeuksien loukkauksesta ja että 
oikeuksia loukkaavat tavarat takavarikoidaan väliaikaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 20
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
rikosten tutkimuksia ja syytetoimia olisi 
helpotettava siten, että ne voitaisiin aloittaa, 
vaikka rikoksen uhri ei tekisi ilmoitusta tai 
syyttämispyyntöä.

(9) Teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
rikosten tutkimuksia ja syytetoimia olisi 
helpotettava siten, että ne voitaisiin aloittaa 
myös ilman rikoksen uhrin tekemää
ilmoitusta tai syyttämispyyntöä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään rikostutkimusten ja syytetoimien aloittamisehtoja, mutta 
säilytetään kuitenkin ehdotetun säännöksen joustavuus. Varsinkin kun on kyse 
kansanterveydestä ja kun oikeudenhaltijaa ei voida määritellä, on erittäin tärkeää, että 
kyseiset toimet voidaan aloittaa myös ilman rikoksen uhrin ilmoitusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Tarkistus 21
1 artiklan 1 kohta

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen
varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Tässä direktiivissä säädetään kaupallisessa 
laajuudessa tapahtuvan luvattoman 
kopioinnin ja tavaramerkin väärentämisen 
kieltämisen varmistamiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Komission perusteluissa ainoastaan mainitaan luvaton kopiointi ja tavaramerkin 
väärentäminen. Soveltamisala on rajoitettava näihin kahteen kysymykseen. Tämä vastaa 
TRIPS-sopimusta, jossa käytetään myös termejä "luvaton kopiointi" ja "tavaramerkin 
väärentäminen".

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 22
1 artiklan 1 kohta
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Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien, joita ovat tekijänoikeus 
ja lähioikeudet, sui generis -oikeus 
tietokantoihin ja tavaramerkkioikeus, 
noudattamisen varmistamiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä, lukuun ottamatta 
loukkauksia, jotka kohdistuvat 
patenttioikeuksiin, lisäsuojatodistuksista 
johtuviin oikeuksiin tai 
hyödyllisyysmallisuojaoikeuksiin.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Tarkistus 23
1 artiklan 2 kohta

Näitä toimenpiteitä sovelletaan yhteisön 
lainsäädännössä ja jäsenvaltioiden 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin 
teollis- ja tekijänoikeuksiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission perusteluissa ainoastaan mainitaan luvaton kopiointi ja tavaramerkin 
väärentäminen. Soveltamisala on rajoitettava näihin kahteen kysymykseen. Tämä vastaa 
TRIPS-sopimusta, jossa käytetään myös termejä "luvaton kopiointi" ja "tavaramerkin 
väärentäminen".

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 24
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

Patentit, hyödyllisyysmallit ja 
lisäsuojatodistukset eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan sellaisia 
tapauksia lukuun ottamatta, joissa voidaan 
näyttää toteen, että kyseisten oikeuksien 
rikkominen aiheuttaa vakavan uhan 
kansanterveydelle tai turvallisuudelle.
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Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Tarkistus 25
1 artiklan 2 b kohta (uusi)

Tietokonerikollisuutta koskevan, 
23. marraskuuta 2001 tehdyn Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen mukaisesti, 
jonka Euroopan unioni on allekirjoittanut, 
teollis- ja tekijänoikeuksien alan 
tuotepiratismi on rajattava koskemaan 
luonteeltaan kaupallisia rikoksia, joissa on 
kyse huomattavista ja objektiivisista 
väärentämisrikoksista (jotakin 
alkuperäistuotetta jäljittelevän tai 
jäljentävän laittoman sisällön 
sarjatuotanto).

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 26
2 artiklan otsikko

Määritelmä Määritelmät

Or. fr

Perustelu

Direktiivin soveltamisen kannalta on tärkeää määritellä väärentämisen käsite. Seuraamuksia 
ei voida soveltaa, ellei väärentämisestä ole selkeää määritelmää, joka kattaa kaikenlaiset 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, myös väärennettyjen tavaroiden hallussapidon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 27
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tässä direktiivissä ’väärentämisellä’
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tarkoitetaan, että henkilö
a) pitää ilman laillista perustetta 
hallussaan, tuo minkä tahansa 
tullijärjestelyn nojalla maahan tai vie 
maasta väärennetyllä tavaramerkillä 
varustettuja tavaroita,
b) tarjoaa myyntiin tai myy väärennetyllä 
tavaramerkillä varustettuja tavaroita,
c) jäljentää, kiinnittää tai poistaa 
tavaramerkin, yhteismerkin tai 
sertifiointimerkin tai jäljittelee, käyttää tai 
muuttaa tällaista merkkiä ja loukkaa näin 
merkin rekisteröinnillä saatuja oikeuksia ja 
siitä johtuvia kieltoja,
d) tietoisesti toimittaa muun tuotteen tai 
suorittaa muun palvelun kuin häneltä 
rekisteröidyllä merkillä pyydetyn.

Or. fr

Perustelu

Direktiivin soveltamisen kannalta on tärkeää määritellä väärentämisen käsite. Seuraamuksia 
ei voida soveltaa, ellei väärentämisestä ole selkeää määritelmää, joka kattaa kaikenlaiset 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, myös väärennettyjen tavaroiden hallussapidon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Tarkistus 28
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tässä direktiivissä "loukkaaminen" 
tarkoittaa loukkaamista, jossa on osallisena 
tavara, johon sisällytetään suojatun 
tuotteen tai merkinnän mukaisia 
luonteenomaisia elementtejä kohdennetusti 
tai muuttamattomalla tavalla.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Tarkistus 29
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tässä direktiivissä "loukkaaminen" 
tarkoittaa loukkaamista, jossa on osallisena 
tavara, johon sisällytetään suojatun 
tuotteen tai merkinnän mukaisia 
luonteenomaisia elementtejä kohdennetusti 
tai muuttamattomalla tavalla.

Or. en

Perustelu

On olennaista määritellä rikos tarkasti. Tekijänoikeuksia koskevien rikosoikeudellisten 
seuraamusten yhdenmukaistaminen on rajoitettava tapauksiin, joissa piratismi on ilmeistä. 
Tulkinnanvaraisissa tapauksissa, erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat suojelun laajuutta 
samanlaisuuden suhteen, siviilioikeudelliset seuraamukset ovat riittäviä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Tarkistus 30
2 artiklan 1 b kohta (uusi)

Tässä direktiivissä "kaupallisessa 
laajuudessa tapahtuva loukkaaminen" 
tarkoittaa voiton tavoittelemiseksi 
harjoitettua kaupallista toimintaa, joka 
aiheuttaa merkittävää välitöntä tappiota 
asianomaisten oikeuksien haltijalle. 
Laillisesti hankitun sisällön voittoa 
tavoittelematon vaihtaminen yksittäisten 
henkilöiden välillä on jätettävä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Ilmaisu "kaupallisessa laajuudessa" sekoittaa eri näkökohtia, eikä sillä pystytä 
määrittelemään rikoksen elementtejä riittävän tarkasti. Tarkistuksessa ehdotetaan ilmaisua 
"voiton tavoittelemiseksi harjoitettua kaupallista toimintaa. Tämä tarkistus on lähes sama 
kuin ITREn tarkistusluonnos numero 6. Tässä muutetaan "voittoa tavoittelevaa loukkaamista" 
muotoon "voiton tavoittelemiseksi harjoitettua kaupallista toimintaa". Sekä sana 
"tavoittelemiseksi" että sana "toimintaa" tarvitaan, koska ansaitsemistarkoituksesta ei voi olla 
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varma, jos siihen ei liity toimintaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Tarkistus 31
2 artiklan 1 c kohta (uusi)

Tässä direktiivissä 
"tekijänoikeuspiratismi" tarkoittaa tekoa, 
joka täyttää seuraavat ehdot 
kumulatiivisesti:
(a) kopio on muuttamaton;
(b) kaupallista toimintaa harjoitetaan 
voiton tavoittelemiseksi;
(c) oikeuksien haltijalle aiheutuu 
merkittävää tappiota;
(d) asianomaista tekijänoikeutta loukataan 
harkitusti ja tietoisesti.

Or. en

Perustelu

On olennaista määritellä rikos tarkasti. Ensimmäisen ehdon on oltava muuttumaton kopiointi. 
Ilman muuttumatonta kopiointia loukkaaminen ei ole piratismia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Tarkistus 32
2 artiklan 1 d kohta (uusi)

Tässä direktiivissä "tavaramerkin 
väärentäminen" tarkoittaa tekoa, joka 
täyttää seuraavat ehdot kumulatiivisesti:
(a) merkki on samanlainen kuin 
samanlaisia tavaroita tai palveluita varten 
rekisteröity tavaramerkki;
(b kaupallista toimintaa harjoitetaan voiton 
tavoittelemiseksi;
(c) oikeuksien haltijalle aiheutuu 
merkittävää tappiota;
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(d) asianomaista tavaramerkkiä loukataan 
harkitusti ja tietoisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 33
3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
jokainen teollis- tai tekijänoikeuden 
harkittu loukkaus, joka tehdään 
kaupallisessa laajuudessa, tällaisen 
loukkauksen yritys sekä osallisuus ja 
yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen 
määritellään rikokseksi.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
ainoastaan teollis- tai tekijänoikeuksien 
harkitut loukkaukset, jotka tehdään 
kaupallisessa laajuudessa tarkoituksena 
avustaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja/tai 
jotka aiheuttavat vakavan uhan terveydelle 
tai turvallisuudelle, sekä tällaisen 
loukkauksen yritys sekä osallisuus ja 
yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen 
määritellään rikokseksi.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 34
3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu 
loukkaus, joka tehdään kaupallisessa 
laajuudessa, tällaisen loukkauksen yritys 
sekä osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen 
loukkaukseen määritellään rikokseksi.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu 
loukkaus, joka tehdään kaupallisessa 
laajuudessa ja joka tarkoittaa aineettoman 
omaisuuden saatavuutta 
voitontavoittelutarkoituksessa, tällaisen 
loukkauksen yritys sekä osallisuus ja 
yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen 
määritellään rikokseksi.

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 35
3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu 
loukkaus, joka tehdään kaupallisessa 
laajuudessa, tällaisen loukkauksen yritys 
sekä osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen 
loukkaukseen määritellään rikokseksi.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu 
loukkaus, tällaisen loukkauksen yritys sekä 
osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen 
loukkaukseen määritellään rikokseksi.

Or. fr

Perustelu

Vaikka TRIPS-sopimuksen 61 artiklassa otetaan käyttöön "kaupallisen laajuuden" kriteeri, 
pitää olla mahdollista määrätä seuraamuksia teollis- ja tekijänoikeuden harkitusta 
loukkauksesta riippumatta sen laajuudesta, joka voi olla vakava, vaikkakaan ei ratkaiseva 
tekijä. Näin voidaan määrätä seuraamuksia pienistä rikoksista, joissa harjoitetaan 
pienimuotoista väärentämistä, josta koituu joskus vakavia seurauksia määrästä riippumatta 
(esimerkkinä väärennetyt lääkkeet). Yhteisön oikeuden olisi oltava kansainvälistä oikeutta 
tiukempi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 36
3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu 
loukkaus, joka tehdään kaupallisessa 
laajuudessa, tällaisen loukkauksen yritys 
sekä osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen 
loukkaukseen määritellään rikokseksi.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu 
loukkaus, joka tehdään kaupallisessa 
laajuudessa, ja vakavissa tapauksissa
tällaisen loukkauksen yritys sekä osallisuus
ja yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen 
määritellään rikokseksi.

Or. cs

Perustelu

Tarkistus vastaa TRIPS-sopimuksen sanamuotoa. Yrityksen, osallisuuden ja yllyttämisen 
tapauksessa seuraamuksia voidaan määrätä vain vakavissa tapauksissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Tarkistus 37
4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 3 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista seuraavat
seuraamukset:

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 3 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista seuraamukset.

a) luonnollisille henkilöille 
vapausrangaistus;
b) luonnollisille ja oikeushenkilöille:
i) sakko,
ii) rikoksen kohteen, 
rikoksentekovälineiden tai rikoksen 
tuottaman hyödyn tai sitä arvoltaan 
vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen.
2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
voidaan soveltuvissa tapauksissa määrätä 
myös seuraavia seuraamuksia:
a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan 
omaisuuden tuhoaminen;
b) kyseisen loukkauksen tekemisessä 
pääasiallisesti käytetyn laitoksen 
täydellinen tai osittainen, lopullinen tai 
väliaikainen sulkeminen;
c) pysyvä tai väliaikainen 
liiketoimintakielto;
d) asettaminen tuomioistuimen valvontaan,
e) yrityksen purkaminen tuomioistuimen 
päätöksellä,
f) oikeuden menettäminen julkisista 
varoista myönnettäviin etuisuuksiin ja 
tukeen;
g) tuomioistuinten päätösten 
julkaiseminen.

Or. en
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Perustelu

Yksityiskohtainen kuvaus rangaistuksista aiheuttaa ongelmia, koska kansalliset 
oikeusjärjestelmät ovat toisistaan poikkeavia. Muotoilu on yhdenmukainen 22. heinäkuuta 
2003 tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen 
toteutettavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 1383/2003 kanssa. Senaatin 
puhemiehen Y.E.M.A. Timmerman-Buckin ja edustajainhuoneen puhemiehen F.W. Weisglasin 
3. heinäkuuta 2006 komissaari Frattinille lähettämässä kirjeessä Alankomaiden parlamentti 
ehdottaa käytettäväksi tätä sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 38
4 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
soveltuvissa tapauksissa määrätä myös 
seuraavia seuraamuksia:

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
soveltuvissa tapauksissa määrätä yleisen 
edun sitä edellyttäessä myös seuraavia 
seuraamuksia:

Or. cs

Perustelu

Vakavien perusoikeusloukkausten tapauksessa on toivottavaa vedota myös yleiseen etuun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 39
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan 
omaisuuden tuhoaminen;

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan 
omaisuuden nopea ja täydellinen
tuhoaminen säilyttäen kuitenkin 
todistuskappaleita ilman sitoumusta;

Or. fr

Perustelu

Turvallisuussyistä ehdotetaan teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden nopeaa ja 
täydellistä tuhoamista, lukuun ottamatta tutkintatarkoituksiin tarvittavaa materiaalia. Näin 
vältytään myös kalliilta vartiointijärjestelyiltä. Varasto voidaan valokuvata sen 
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löytymishetkellä. Tarvittaessa varaston tuhoamisen ehdoksi voidaan asettaa epäillyn 
suostumus tai vastustamattomuus ilman että näin syntyisi syyllisyyden tunnustaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 40
4 artiklan 2 kohdan g a alakohta (uusi)

g a) vartiointikulujen maksattaminen 
väärentäjällä.

Or. fr

Perustelu

Lisäseuraamuksena pitää olla mahdollista tuomita väärentäjä maksamaan 
tutkintatarkoituksiin säilytettävän omaisuuden vartiointikulut, varsinkin kun tällaiset kulut 
voivat olla huomattavan suuria, jos säilytettävät tavarat, vaikka niitä olisi vain vähän, ovat 
tilaa vieviä ja tutkimukset pitkiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Tarkistus 41
5 artikla

5 artikla Poistetaan.
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista voidaan langettaa 
luonnollisille henkilöille enimmillään 
vähintään neljän vuoden 
vankeusrangaistus, jos rikokset on tehty 
osana järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumisesta tehdyssä puitepäätöksessä … 
tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai 
jos ne vaarantavat vakavasti ihmisten 
terveyden tai turvallisuuden.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista voidaan langettaa 
oikeushenkilöille tehokkaita, oikeasuhteisia 
ja varoittavia seuraamuksia. Näihin 
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seuraamuksiin kuuluu rikosoikeudellisia ja 
muita sakkoja, joiden suuruus on
a) enimmillään vähintään 100 000 euroa 
muissa kuin vakavimmissa tapauksissa;
b) enimmillään vähintään 300 000 euroa 
1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Or. en

Perustelu

Seuraamukset mainitaan jo 4 artiklassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 42
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
langettaa luonnollisille henkilöille 
enimmillään vähintään neljän vuoden 
vankeusrangaistus, jos rikokset on tehty 
osana järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumisesta tehdyssä puitepäätöksessä … 
tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai 
jos ne vaarantavat vakavasti ihmisten 
terveyden tai turvallisuuden.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
langettaa luonnollisille henkilöille 
enimmillään vähintään neljän vuoden 
vankeusrangaistus, jos niitä pidetään 
vakavina rikoksina tai jos ne vaarantavat 
vakavasti ihmisten terveyden tai 
turvallisuuden.

Or. en

Perustelu

"Järjestäytynyttä rikollisuutta" koskevalla rajoituksella saatettaisiin estää todella tehokkaiden 
eurooppalaisten rikosoikeudellisten puitteiden luominen. Lisäksi tämä olisi uusi elementti, 
jota ei löydy kansallisesta lainsäädännöstä (paitsi Ranskasta) eikä WTO:n TRIPS-
sopimuksesta. Teollis- ja tekijänoikeusrikoksista annettavia tuomioita koskevia ohjeita on 
todella tarpeen uudistaa. Tällaiset ohjeet, joista on säädetty ehdotuksessa, ovat hyödyllisiä 
ainoastaan, jos niitä sovelletaan kaikkiin rikkomuksiin, joista aiheutuu oikeuksien omistajille 
vakavaa kaupallista haittaa, riippumatta siitä, onko kyseiset rikkomukset tehty järjestäytyneen 
rikollisuuden piirissä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 43
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
langettaa luonnollisille henkilöille 
enimmillään vähintään neljän vuoden 
vankeusrangaistus, jos rikokset on tehty
osana järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumisesta tehdyssä puitepäätöksessä … 
tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai jos 
ne vaarantavat vakavasti ihmisten terveyden 
tai turvallisuuden.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 44
5 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
langettaa oikeushenkilöille tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. 
Näihin seuraamuksiin kuuluu 
rikosoikeudellisia ja muita sakkoja, joiden 
suuruus on

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
langettaa oikeushenkilöille tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. 
Näihin seuraamuksiin kuuluu 
rikosoikeudellisia ja muita sakkoja.

a) enimmillään vähintään 100 000 euroa 
muissa kuin vakavimmissa tapauksissa;
b) enimmillään vähintään 300 000 euroa 
1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa ei sovelleta enimmäissakkoja teollis- ja tekijänoikeusloukkauksista. 
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Sakoille ei pitäisi määrätä ylärajoja. Tietyissä väärennystapauksissa 100 000 euron sakko on 
riittämätön. Koska oikeushenkilöä ei voida määrätä vankilaan ja taloudelliset seuraamukset 
ovat käytännössä ainoa rikosoikeudellinen seuraamus, sakoille ei pitäisi asettaa rajoja. Jos 
ehdotuksessa halutaan asettaa enimmäissakkojen ylärajat, siihen olisi sisällytettävä 
mekanismeja, jotka edellyttävät yhteisön tai jäsenvaltioiden tarkistavan sakkojen suuruudet 
ajoittain.

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 45
5 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
langettaa oikeushenkilöille tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. 
Näihin seuraamuksiin kuuluu 
rikosoikeudellisia ja muita sakkoja, joiden 
suuruus on

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
langettaa oikeushenkilöille tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. 
Näihin seuraamuksiin kuuluu 
rikosoikeudellisia ja muita sakkoja.

a) enimmillään vähintään 100 000 euroa 
muissa kuin vakavimmissa tapauksissa;

Taloudellisten seuraamusten yhteydessä 
kunkin jäsenvaltion tuomarit tai 
tuomioistuimet vahvistavat tuomiossaan 
kyseisten sakkojen suuruuden ottaen 
huomioon aiheutetun vahingon, rikoksen
kohteen arvon tai siitä saadun hyödyn sekä 
ottaen kaikissa tapauksissa ensisijaisesti 
huomioon syyllisen taloudellisen tilanteen, 
joka määritellään hänen omaisuutensa, 
tulojensa, velvollisuuksiensa ja perhettä 
koskevien velvoitteidensa ja muiden 
henkilökohtaisten olosuhteidensa 
perusteella.

b) enimmillään vähintään 300 000 euroa 
1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Or. es

Perustelu

Artiklan mukaisia tekijänoikeusrikkomuksia koskevien sakkojen määrittäminen 
kiinteämääräisiksi on liian jäykkää ja vaikeaa sovittaa yhteen suhteellisuusperiaatteen 
kanssa. Tarkistuksella sovitetaan tällä tavoin yhteen kyseinen periaate ja ehdotuksessa 
tavoiteltu yhdenmukaistava pyrkimys.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 46
5 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) enimmillään vähintään 100 000 euroa
muissa kuin vakavimmissa tapauksissa;

a) enimmillään vähintään 300 000 euroa
muissa kuin vakavimmissa tapauksissa ja 
väärentäjän saaman hyödyn määrä 
enintään viisinkertaisena;

Or. fr

Perustelu

Sakoista on tehtävä tehokkaampia, ja niiden on oltava johdonmukaisia kyseessä olevan 
taloudellisen ulottuvuuden kanssa. Sakot on syytä suhteuttaa väärentäjän saamaan hyötyyn: 
esimerkiksi rahoitusalalla rahoitusmarkkinaviranomainen voi määrätä sakon suuruudeksi 
saadun hyödyn määrän jopa kymmenkertaisena. Tämä voisi olla tehokas viitemäärä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 47
5 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) enimmillään vähintään 300 000 euroa
1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

b) enimmillään vähintään 600 000 euroa
1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja 
väärentäjän saaman hyödyn määrä 
enintään kymmenkertaisena.

Or. fr

Perustelu

Sakoista on tehtävä tehokkaampia, ja niiden on oltava johdonmukaisia kyseessä olevan 
taloudellisen ulottuvuuden kanssa. Sakot on syytä suhteuttaa väärentäjän saamaan hyötyyn: 
esimerkiksi rahoitusalalla rahoitusmarkkinaviranomainen voi määrätä sakon suuruudeksi 
saadun hyödyn määrän jopa kymmenkertaisena. Tämä voisi olla tehokas viitemäärä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 48
5 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) suhteessa henkilön tuloihin, kun kyse 
on oikeushenkilöstä.
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Or. pl

Perustelu

Tässä voidaan viitata alusten aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan 
rikosoikeudellisen kehyksen vahvistamista koskevan puitepäätösluonnoksen 6 artiklaan 
(neuvoston asiakirja 9810/05).

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 49
6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta 
tuomitun luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön omaisuus osaksi tai 
kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman
hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden 
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi 
tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 
tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 
3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos 
rikos on tehty osana järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta tehdyssä 
puitepäätöksessä … tarkoitetun 
rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos 
vaarantaa ihmisten terveyden tai 
turvallisuuden.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta 
tuomitun luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön omaisuus osaksi tai 
kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman 
hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden 
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi 
tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 
tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 
3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos 
rikos on vakava tai jos rikos vaarantaa 
ihmisten terveyden tai turvallisuuden.

Or. en

Perustelu

On huolestuttavaa, että 6 artikla on rajoitettu pelkästään "järjestäytyneen rikollisuuden" 
piirissä tehtyihin rikoksiin. Kyseinen artikla on hyödyllinen vain, jos sitä sovelletaan kaikkiin 
rikoksiin, jotka aiheuttavat oikeuksien omistajille vakavaa haittaa, riippumatta siitä, onko 
kyseiset rikkomukset tehty järjestäytyneen rikollisuuden piirissä. Puitepäätösehdotuksen 6 
artiklasta olisi siksi poistettava viittaus "järjestäytyneeseen rikollisuuteen" ja korvattava se 
muotoilulla "jos rikos on vakava".

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 50
6 artikla
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Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta 
tuomitun luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön omaisuus osaksi tai 
kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman 
hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden 
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi 
tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 
tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 
3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos 
rikos on tehty osana järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta tehdyssä 
puitepäätöksessä … tarkoitetun 
rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos 
vaarantaa ihmisten terveyden tai 
turvallisuuden.

Jäsenvaltioiden on perusoikeuksia 
kunnioittaen toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta 
tuomitun luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön omaisuus osaksi tai 
kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman 
hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden 
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi 
tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 
tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 
3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos 
rikos on tehty osana järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta tehdyssä 
puitepäätöksessä … tarkoitetun 
rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos 
vaarantaa ihmisten terveyden tai 
turvallisuuden.

Or. cs

Perustelu

Vakavien perusoikeusloukkausten tapauksessa jäsenvaltioiden on kunnioitettava 
perusoikeuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Tarkistus 51
6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta 
tuomitun luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön omaisuus osaksi tai 
kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman 
hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden 
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi 
tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 
tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 
3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos 
rikos on tehty osana järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta tehdyssä 
puitepäätöksessä … tarkoitetun 
rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos 
vaarantaa ihmisten terveyden tai 
turvallisuuden.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta 
tuomitun luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön omaisuus osaksi tai 
kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman 
hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden 
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi 
tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 
tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 
3 artiklan säännösten mukaisesti, jos rikos 
on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnasta tehdyssä puitepäätöksessä … 
tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai jos 
rikos vaarantaa ihmisten terveyden tai 
turvallisuuden.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 52
6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta 
tuomitun luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön omaisuus osaksi tai 
kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman 
hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden 
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi 
tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 
tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 
3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos 
rikos on tehty osana järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta tehdyssä 
puitepäätöksessä … tarkoitetun 
rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos 
vaarantaa ihmisten terveyden tai 
turvallisuuden.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Tarkistus 53
6 a artikla (uusi)

6 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rikosoikeudellisten, siviilioikeudellisten ja 
menettelyyn liittyvien toimenpiteiden avulla 
rikosoikeudellisilla seuraamuksilla 
uhkaamisen väärinkäyttö voidaan kieltää ja 
saattaa rangaistavaksi.
Jäsenvaltioiden on kiellettävä menettelyyn 
liittyvien toimenpiteiden väärinkäyttö, 
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etenkin kun rikosoikeudellisia 
toimenpiteitä sovelletaan 
siviilioikeudellisten vaatimusten 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Perustelu

Oikeuksien omistajan mahdollinen rikkomusten välttäminen lisääntyy huomattavasti, jos 
uhataan rikosoikeudellisilla seuraamuksilla. Lisäksi on mahdollista menettelyyn liittyvien 
toimenpiteiden väärinkäyttö. Teollis- ja tekijänoikeudellisten rikosoikeudellisten 
seuraamusten yhdenmukaistaminen vaatii siksi vastatoimenpiteitä. Sekä kansainvälinen että 
yhteisön lainsäädäntö edellyttävät teollis- ja tekijänoikeuksien väärinkäytön ehkäisemistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 54
7 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
asianomaiset teollis- ja tekijänoikeuksien 
haltijat tai heidän edustajansa sekä 
asiantuntijat voivat avustaa yhteisiä 
tutkintaryhmiä tutkimuksissa, jotka koskevat 
3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
asianomaiset teollis- ja tekijänoikeuksien 
haltijat tai heidän edustajansa voivat avustaa 
yhteisiä tutkintaryhmiä tutkimuksissa, jotka 
koskevat 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

Or. fr

Perustelu

Ks. johdanto-osan 8 kappaleeseen ehdotetun tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 55
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tätä varten teollis- ja tekijänoikeuksien 
haltijoille on annettava tietoa tutkimuksista 
ja erityisesti seuraavista:
– teon suorittamisen olosuhteet ja 
takavarikointipaikka;
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– kuulusteltavien henkilöiden lukumäärä;
– kyseessä olevien tuotteiden tai
omaisuuden määrä.

Or. fr

Perustelu

Tutkinnan kannalta on normaalia, että asianomaisille oikeudenhaltijoille annetaan tietoja 
(teon suorittamisen olosuhteet, paikka, kuulustelut, määrät), jotta he voivat toimia tehokkaana 
apuna tutkimuksissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Tarkistus 56
8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mahdollisuus aloittaa 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia koskeva tutkinta tai 
syytetoimet ei edellytä rikoksen uhrin 
ilmoitusta tai syyttämispyyntöä ainakaan 
silloin kun teot on tehty kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rikostutkinnasta vastaavien viranomaisten ei pitäisi voida toimia omasta aloitteestaan ennen 
oikeudenomistajan valitusta, koska lisenssijärjestelyitä ei julkaista ja koska 
oikeudenomistajalla on ensisijainen oikeus luovuttaa oikeutensa haluamallaan tavalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 57
8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mahdollisuus aloittaa 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia koskeva tutkinta tai 
syytetoimet ei edellytä rikoksen uhrin
ilmoitusta tai syyttämispyyntöä ainakaan 
silloin kun teot on tehty kyseisen 

Jos jäsenvaltio edellyttää 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia koskevien syytetoimien 
osalta oikeudenhaltijan ilmoitusta tai 
syyttämispyyntöä, sen on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ainakin 
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jäsenvaltion alueella. rikostutkinnasta vastaavat viranomaiset ja 
laitokset
a) ilmoittavat asianomaiselle 
oikeudenhaltijalle oletetusta oikeuden 
loukkauksesta, kun epäillään tavaroiden 
loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksia, ja
b) voivat riittävästi perustellun epäilyn 
tapauksessa takavarikoida tavarat kolmen 
työpäivän ajaksi siitä, kun ilmoitus on 
saapunut oikeudenhaltijalle, jotta 
oikeudenhaltija saa mahdollisuuden tehdä 
ilmoituksen tai esittää syyttämispyynnön.

Or. de

Perustelu

Komissio ehdottaa virallisen syytteen menettelyä. Jäsenvaltioissa sovelletaan kuitenkin myös 
asianomistajarikosmenettelyjä. Ne mahdollistavat rikosoikeudellisen syytemenettelyn, jos 
siviilioikeudelliset toimet eivät ole riittäviä. Nämä menettelyt pitäisi voida säilyttää 
jatkossakin. Kun viranomaiset saavat tietää tavaroiden laittomasta valmistuksesta, on 
tärkeää, että oikeudenhaltijoille ilmoitetaan oletetusta oikeuksien loukkauksesta ja että 
oikeuksia loukkaavat tavarat takavarikoidaan väliaikaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 58
8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mahdollisuus aloittaa 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia koskeva tutkinta tai 
syytetoimet ei edellytä rikoksen uhrin 
ilmoitusta tai syyttämispyyntöä ainakaan
silloin kun teot on tehty kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on 
mahdollista aloittaa 3 artiklassa tarkoitettuja 
rikoksia koskeva tutkinta tai syytetoimet 
myös ilman rikoksen uhrin ilmoitusta tai 
syyttämispyyntöä ainakin silloin kun teot on 
tehty kyseisen jäsenvaltion alueella.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen; ks. johdanto-osan 9 kappaleeseen ehdotetun 
tarkistuksen perustelu.



PE 380.688v01-00 26/26 AM\635907FI.doc

FI


	635907fi.doc

