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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen äskettäin antaman tuomion seurauksena (asia C-176/03) 
komissio ehdottaa direktiiviä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen 
tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä. Komission ehdotus perustuu EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklaan.

Oikeusasioiden valiokunnan toimivallasta riippumatta valmistelijalla on painavia syitä tuntea
vakavaa huolta siitä, että tiedonannossaan KOM(2005)0583 komissio esittää väljän tulkinnan 
mainitusta tuomiosta, ja näin ollen valmistelija tuntee vakavaa huolta myös ehdotuksen 
oikeusperustasta.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan toimivaltaa kuuluvista asioista on otettava 
huomioon seuraavat pääkohdat:

a) direktiivin soveltamisala;

b) "kaupallisen laajuuden" määritelmä;

c) "teollis- tai tekijänoikeuden harkitun loukkauksen" määritelmä;

d) osallisuuden ja yllyttämisen kriminalisointi;

e) yhteiset tutkintaryhmät;

f) perusoikeudet.

Soveltamisala

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluu väärennösten ja tavaroiden laittoman valmistuksen 
torjunta erityisesti musiikin, ylellisyystuotteiden ja vaateteollisuuden aloilla sekä edellä 
mainittuihin liittyvillä aloilla. Tämän direktiivin mahdollisista vaikutuksista on kuitenkin 
syytä tuntea erityistä huolta sen vuoksi, että väärentämisen ja tavaroiden laittoman 
valmistamisen torjuntatoimet yleistetään koskemaan teollis- ja tekijänoikeuksien kaikkia 
muotoja. On korostettava, että tiettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset vaihtelevat 
sekä luonteen että muodon osalta, minkä vuoksi niiden torjuntatoimien olisi oltava erilaisia. 
Patenttioikeuden loukkaus tuotteiden legitiimin kehittämisen yhteydessä normaalin 
liiketoiminnan puitteissa eroaa selvästi petoksellisesta ja tarkoituksellisesta väärentämisestä ja 
tavaroiden laittomasta valmistamisesta. Patenttioikeuden loukkaukset voidaan käsitellä 
siviilioikeuden puitteissa, eikä patenttioikeuksien loukkaajia pitäisi rinnastaa väärentäjien ja 
tavaroita laittomasti valmistavien kaltaisiin rikollisiin. Asianomainen yritys saattaa joutua 
loukkaamaan patenttioikeutta tarkoituksellisesti osoittaakseen, että asianomainen patentti ei 
ole voimassa, mikä edistää innovaatiota. Tässä yhteydessä loukkaaminen olisi pidettävä 
siviilioikeudellisena asiana, ellei loukkaaminen uhkaa vakavasti kansalaisten terveyttä tai 
turvallisuutta.

Kaupallinen laajuus

Viittaus kaupalliseen laajuuteen otettiin käyttöön, mutta sitä ei määritelty TRIPS-
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sopimuksessa. TRIPS-sopimuksen teksti, asiayhteys ja kaupallinen laajuus -termin 
käyttäminen eri yhteyksissä sopimustekstissä auttavat kuitenkin käsitteen määrittelyssä. 
Kaupallisella laajuudella tarkoitetaan yksinomaan voittoa tavoittelematonta loukkaamista, 
joka aiheuttaa merkittävän välittömän tappion oikeuksien haltijalle; laillisesti hankitun 
sisällön voittoa tavoittelematon vaihtaminen yksittäisten henkilöiden kesken on ehdottomasti 
suljettava tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Koska lainsäädäntöehdon tarkoituksena on määrätä seuraamuksia vain kaupallisessa 
laajuudessa tehdyistä loukkauksista, käsitteen selkeä määritelmä on välttämätön oikeudellisen 
epävarmuuden välttämiseksi. Emme voi luottaa tätä alaa koskevaan jäsenvaltioiden 
käytäntöön, koska käytäntö vaihtelee jäsenvaltioiden välillä. 

Teollis- tai tekijänoikeuksien harkittu loukkaaminen

Ainoastaan tietoisesti ja harkitusti tehdyt loukkaukset johtavat rikosoikeudellisiin 
toimenpiteisiin: käsite kattaa vain ne tapaukset, jossa rikoksen tekijä on tietoinen siitä, että 
hän loukkaa teollis- ja tekijänoikeuksia tahallaan ja tarkoituksella aiheuttaa vahinkoa. Tämä 
erottaminen on välttämätöntä, koska loukkaamista ei voida pitää tahallisena vain siitä syystä, 
että se liittyy musiikin kuuntelun tai elokuvien katselun kaltaiseen kansainväliseen toimintaan.

Osallisuus ja yllyttäminen

Normaalin liiketoiminnan yhteydessä (legitiimissä tuotekehittelyssä) tapahtuvat patenttien 
loukkaamiset on ehdottomasti erotettava monessa tapauksessa rikollisten järjestöjen 
harjoittamasta väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta. Avunantoa ja 
yllyttämistä koskevat rikosoikeudelliset toimenpiteet on varattava koskemaan vain 
vakavimpia rikoksia. Tässä yhteydessä on noudatettava täydellisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 49 artiklan 3 kohtaa: "Rangaistus ei saa olla epäsuhteessa 
rikoksen vakavuuteen". 

Yhteiset tutkintaryhmät

7 artiklassa ehdotetaan, että asiantuntijat ja oikeuksien haltijoiden edustajat voivat avustaa 
tutkintaa. Vaikka nimenomaan teollis- ja tekijänoikeuksien haltija pystyy osoittamaan 
valmisteensa ja tuotteensa väärentämisen, tässä yhteydessä on oltava erityisen varovaisia.

Ensinnäkin, koska teollis- ja tekijän oikeuksien haltija päättää tekijänoikeuksien alaisen 
tuotteensa käytön sallimisesta ja kieltämisestä, vain asianmukaisesti toimeksiannon saaneet 
valtuutetut edustajat voisivat avustaa tutkintaryhmää. Toiseksi joko teollis- ja 
tekijänoikeuksien haltijan tai tämän edustajan antamaa apua on rajoitettava rikosoikeudellisen 
menettelyn "yksityistämisen" välttämiseksi; teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden laajempi 
ja aktiivisempi osallistuminen vaarantaisi oikeudenmukaisen ja puolueettoman tutkinnan ja 
rikosoikeudellisen menettelyn periaatteiden noudattamisen. 

Perusoikeudet

Euroopan unionin perusoikeuskirjaa on kunnioitettava täydellisesti rikollisen teon ja 
seuraamusten määrittämisessä sekä tutkinnan ja oikeudellisen menettelyn yhteydessä. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraaviin perusoikeuskirjan artikloihin: 8 artiklaan 
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tietosuojan osalta; 47 artiklaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osalta; ja 49 artiklaan 
laillisuusperiaatteen sekä rikoksista määrättävien seuraamusten oikeasuhteisuuden osalta. 

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa määriteltyjä oikeuksia 
olisi kunnioitettava täydellisesti rikollisen 
teon ja rangaistusseuraamuksen
määrittämisen, tutkinnan sekä 
oikeudenkäynnin yhteydessä.

Tarkistus 2
1 artiklan 1 kohta

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

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaamisen 
torjumiseksi ja ehkäisemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä, kun menettely on harkittua 
ja tapahtuu kaupallisessa laajuudessa.

Perustelu

Tämä tarkistus palauttaa TRIPS-sopimuksen 61 artiklassa käytetyn sanamuodon. Tämä 
ehdotus perustuu mainittuun artiklaan.

Tarkistus 3
1 artiklan 2 kohta

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

Direktiivi yhdenmukaistaa mainitut 
rikosoikeudelliset toimenpiteet EU:n tasolla 
tapauksissa, joissa se on välttämätöntä
rikollisen järjestön harjoittaman teollis- ja 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tekijänoikeuksien tahallisen loukkaamisen 
torjumiseksi, sekä tapauksissa, joissa 
mainittu toiminta uhkaa kansanterveyttä 
tai turvallisuutta.

Perustelu

Tämä tarkistus palauttaa TRIPS-sopimuksen 61 artiklassa käytetyn sanamuodon. Tämä 
ehdotus perustuu mainittuun artiklaan. Patenttioikeuden loukkaus tuotteiden legitiimin 
kehittämisen yhteydessä normaalin liiketoiminnan puitteissa eroaa selvästi petoksellisesta ja 
tarkoituksellisesta väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta. 
Patenttioikeuden loukkaukset voidaan käsitellä siviilioikeuden puitteissa, eikä 
patenttioikeuksien loukkaajia pitäisi rinnastaa väärentäjien ja tavaroita laittomasti 
valmistavien kaltaisiin rikollisiin. Patenttioikeuden loukkaamisen yhteydessä tämä ehdotus 
olisi ristiriidassa jäsenvaltioiden siviilioikeudellisen käytännön kanssa. 

Tarkistus 4
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä 
sovelletaan vain harkittuihin
tuoteväärennöksiin ja 
tekijänoikeuspiratismiin, mainitun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioissa jo 
sovellettaviin toimenpiteisiin. 

Perustelu

Patenttioikeuden loukkaus tuotteiden legitiimin kehittämisen yhteydessä normaalin 
liiketoiminnan puitteissa eroaa selvästi petoksellisesta ja tarkoituksellisesta väärentämisestä 
ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta. Patenttioikeuden loukkaukset voidaan käsitellä 
siviilioikeuden puitteissa, eikä patenttioikeuksien loukkaajia pitäisi rinnastaa väärentäjien ja 
tavaroita laittomasti valmistavien kaltaisiin rikollisiin. Patenttioikeuden loukkaamisen 
yhteydessä tämä ehdotus olisi ristiriidassa jäsenvaltioiden siviilioikeudellisen käytännön 
kanssa.

Tarkistus 5
1 artiklan 2 b kohta (uusi)

Laillisesti hankitun sisällön voittoa 
tavoittelematon vaihtaminen yksittäisten 
henkilöiden välillä jätetään tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
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Perustelu

Ehdotuksen tarkoituksena on kriminalisoida vain kaupallisessa laajuudessa tapahtuva teollis-
ja tekijänoikeuksien loukkaaminen.

Tarkistus 6
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tässä direktiivissä "kaupallisessa 
laajuudessa tapahtuva loukkaaminen" 
tarkoittaa teollis-ja tekijänoikeuksien 
voittoa tavoittelevaa loukkaamista, joka 
aiheuttaa merkittävää välitöntä tappiota 
asianomaisten oikeuksien haltijalle.

Perustelu

Vaikka ehdotuksen tarkoituksena on kriminalisoida vain kaupallisessa laajuudessa tapahtuva 
loukkaaminen (3 artikla), käsitettä ei määritellä; selkeä määritelmä on välttämätön 
oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi. Vaikka "kaupallista laajuutta" ei määritellä 
TRIPS-sopimuksessa, mainitun käsitteen käyttäminen koko sopimustekstissä, sekä TRIPS-
sopimuksen neuvotteluprosessin analyysi selventävät määritelmää. 

Tarkistus 7
2 artiklan 1 b kohta (uusi)

Tässä direktiivissä "teollis- ja 
tekijänoikeuden harkittu loukkaaminen" 
tarkoittaa mainitun oikeuden 
tarkoituksellista ja tietoista loukkaamista.

Tarkistus 8
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 
teollis- tai tekijänoikeuden harkittu 
loukkaus, joka tehdään kaupallisessa 
laajuudessa, määritellään rikokseksi.



PE 378.715v01-00 8/9 PA\631184FI.doc

FI

Perustelu

Avunantoa ja yllyttämistä koskevat rikosoikeudelliset seuraamukset on varattava vain 
vakavammille rikoksille; avunannosta ja yllyttämistä rankaiseminen voisi olla suhteetonta 
teollis- ja tekijänoikeuksien tapauksissa.

Tarkistus 9
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Lisäksi jäsenvaltiot varmistavat, että 
tällaisten loukkausten yritys sekä osallisuus 
ja yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen 
määritellään rikokseksi tapauksissa, joissa 
yritys, osallisuus ja yllyttäminen:
(a) tapahtuu järjestäytyneen rikollisuuden 
avustamisen tarkoituksessa, tai
(b) uhkaa vakavalla tavalla kansanterveyttä 
tai turvallisuutta.

Perustelu

Patenttioikeuden loukkaus tuotteiden legitiimin kehittämisen yhteydessä normaalin 
liiketoiminnan puitteissa on erotettava selvästi (monessa tapauksessa rikollisten järjestöjen 
harjoittamasta) petoksellisesta ja tarkoituksellisesta väärentämisestä ja tavaroiden 
laittomasta valmistamisesta. Avustamista ja yllyttämistä koskevat rikosoikeudelliset 
seuraamukset on varattava vain vakavammille rikoksille; osallisuudesta ja yllyttämistä 
rankaiseminen voisi olla suhteetonta teollis- ja tekijänoikeuksien tapauksissa. 

Tarkistus 10
3 artiklan 1 b kohta (uusi)

Rikosoikeudellisia seuraamuksia ei 
sovelleta sellaisten alkuperäisten 
tavaroiden rinnakkaistuontiin, jotka on 
markkinoitu kolmannen maan oikeuksien 
haltijan suostumuksella.
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Tarkistus 11
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 asianmukaisesti 
valtuutetut edustajansa sekä asiantuntijat 
antavat tietoja yhteisille tutkintaryhmille,
jotka tutkivat 3 artiklassa tarkoitettuja 
rikoksia.

Perustelu

Direktiivin sanamuoto on liian epämääräinen: on asianmukaista, että tuomioistuin antaa 
kummallekin osapuolelle oikeuden käyttää asiantuntijoita. Oikeudenhaltijan suoraa 
osallistumista tutkintaan on rajoitettava; muussa tapauksessa oikeudenhaltijat saattavat 
vaarantaa rikosoikeudellisen menettelyn vaarantamalla puolueettoman ja tasapuolisen 
oikeudenkäynnin. Komission ehdottama teksti ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen; asia 
on jätettävä tuomioistuinten tulkittavaksi. 

Tarkistus 12
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana on 
noudatettava täydellisesti henkilötietojen 
suojelua koskevaa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklaa sekä 
yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata 
liikkuvuutta koskevaa 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä
95/46/EY.
1. EYVL L 281, 23.11.1995, s. 1.

Perustelu

Perusoikeuskirjan 8 artiklassa todetaan, että "jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan", 
että "tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta 
varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan 
perusteen nojalla", että "jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, jota hänestä on kerätty, 
ja saada ne oikaistuiksi". Direktiivin tarkoituksena on yksilöiden suojelu henkilötietojen 
käsittelyssä siten, että direktiivissä määritellään, missä tapauksissa henkilötietojen käsittely 
on lainmukaista. 


