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LYHYET PERUSTELUT

EU:n taloudellinen hyvinvointi riippuu luovan toiminnan ylläpitämisestä, kulttuurisesta 
moninaisuudesta ja innovoinnista, koska nämä ovat kehittyvän tietoyhteiskunnan 
liikkeellepanevia voimia. Siksi immateriaalioikeuksien suojelu palvelee yhtä lailla 
liiketoimintaa, innovoijia, kuluttajia ja kulttuurin luomisen alalla työskenteleviä henkilöitä.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana immateriaalioikeuksien loukkaukset ja väärennettyjen 
ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kauppa ovat kuitenkin lisääntyneet. Erityisesti 
kehittyvä digitaalitalous on johtanut sellaisten verkossa tapahtuvien immateriaalioikeuksien 
loukkauksien lisääntymiseen, joihin liittyy väärentämistä, luvatonta kopiointia ja piratismia ja 
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa Euroopan taloudelle sekä kulttuurialalle ja luovalle 
alalle. 

Kannustaakseen jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lisäämiseen immateriaalioikeuksien 
suojelun alalla Euroopan komissio on perustanut väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen 
seurantakeskuksen, jota hallinnoi komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto 
(MARKT). Seurantakeskus toimii viranomaisten ja yksityisten sidosryhmien foorumina, jolla 
vaihdetaan tietoja ja kokemuksia sekä edistetään parhaita käytäntöjä immateriaalioikeuksien 
noudattamisen valvonnan alalla. Lisäksi se toimii keskusjärjestelmänä, jossa kerätään, 
seurataan ja kerrotaan ratkaisevan tärkeitä tietoja teknisistä välineistä, joilla väärentämistä, 
luvatonta kopiointia ja piratismia voidaan estää. 

Seurantakeskuksella on kuitenkin edessään suuri haaste niiden tehtävien ja toimintojen 
suorittamisessa, jotka sille on uskottu, sillä sitä ei ole varustettu tehokkaan toiminnan 
edellyttämällä asianmukaisella infrastruktuurilla. Asianmukaisen oikeudellisen kehyksen sekä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen valvontatoimien laatiminen edellyttää loukkausten 
luonteen, muun muassa niiden taloudellisten ja kulttuuristen vaikutusten, parempaa 
ymmärtämistä. Siksi seurantakeskus ja sen kasvavat toiminnot ja tehtävät on liitettävä 
toiminnalliseen ja kustannustehokkaaseen institutionaaliseen rakenteeseen, joka antaa sille 
mahdollisuudet suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja tukea immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjumista. 

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta asetukseksi, jolla väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaisen seurantakeskuksen toiminta annetaan sisämarkkinoilla toimivan 
yhdenmukaistamisviraston (OHIM) vastuulle. Tällainen yhdistäminen antaisi 
seurantakeskukselle mahdollisuuden saada tarvittava rahoitus ja infrastruktuuri, jotta se voisi 
suorittaa tehtävänsä ja toimintonsa sekä saada hyötyä viraston asiantuntemuksesta. Lisäksi 
valmistelija katsoo, että seurantakeskuksen tehtävien ja viraston jo hoitamien tehtävien 
välisten synergioiden synnyttäminen mahdollistaisi rahoitus- ja henkilöstöresurssien 
tehokkaan käytön aiheuttamatta lisäkustannuksia EU:n talousarviolle. Yhdistämisen on 
arvioitu mahdollistavan noin 40 000 euron säästöt EU:n talousarviossa, koska 
seurantakeskuksen kustannukset maksettaisiin vastaisuudessa OHIMin talousarviosta. 

Valmistelija kuitenkin katsoo, että ehdotuksessa ei riittävästi mainita immateriaalioikeuksien 
kulttuurista ulottuvuutta eikä siten seurantakeskuksen tähän liittyviä toimintoja ja tehtäviä, 
jotka edistävät kulttuurista moninaisuutta ja kulttuuriperinnön kestävää säilyttämistä 
Euroopassa. Näin ollen on olennaista, että seurantakeskuksen kokouksiin osallistuu 
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julkishallinnon ja talousalan sidosryhmien lisäksi riittävä määrä kulttuurialan ja luovan alan 
edustajia eli kulttuurin luomisen alalla työskenteleviä henkilöitä. 

Lisäksi valmistelija katsoo, että Euroopan kansalaisille, liiketoiminnalle ja julkishallinnolle 
olisi hyödyksi, jos seurantakeskus kehittäisi yleisön saatavilla olevan verkkosivuston, joka 
tarjoaa tietoja, esimerkkejä parhaista käytännöistä, vapaasti ladattavia valistusvälineitä ja 
valmiuksien vahvistamiseen liittyviä aloitteita, jotka koskevat lukuisia lainsäädännöllisiä ja 
muita immateriaalioikeuksiin kohdistuvien loukkausten torjuntakeinoja.

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että seurantakeskuksen ei pitäisi toimintojensa puitteissa 
käsitellä järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia, koska virastolla ei ole arkaluonteisten 
turvallisuustietojen käsittelyssä tarvittavaa infrastruktuuria. Sitä paitsi viraston toimivaltaa ei 
ole tarpeen vahvistaa tällä alueella, koska on olemassa muita unionin viranomaisia, jotka jo 
käsittelevät näitä asioita.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kehittyvä digitaalitalous on johtanut 
sellaisten verkossa tapahtuvien 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
lisääntymiseen, joihin liittyy 
väärentämistä, luvatonta kopiointia ja 
piratismia ja jotka aiheuttavat 
merkittävää vahinkoa Euroopan 
taloudelle sekä kulttuurialalle ja luovalle 
alalle. Näin ollen on tarpeen varmistaa, 
että väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaisella seurantakeskuksella on 
tarvittava infrastruktuuri ja rahoitus, jotta 
se pystyy suorittamaan tehtävänsä 
tehokkaasti ja edistämään 
immateriaalioikeuksiin kohdistuvien 
loukkausten torjumista.

Or. en
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Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Immateriaalioikeuksiin on sovellettava 
moitteetonta, yhdenmukaistettua ja 
vaiheittaista lähestymistapaa, jotta 
Eurooppa 2020 -strategian 
kunnianhimoiset tavoitteet voidaan täyttää.

(3) Immateriaalioikeuksiin on sovellettava 
moitteetonta, yhdenmukaistettua ja 
vaiheittaista lähestymistapaa, jotta 
Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan 
digitaalistrategian1 kunnianhimoiset 
tavoitteet voidaan täyttää.
__________________
1Komission 26 päivänä elokuuta 2010 
antama tiedonanto aiheesta "Euroopan 
digitaalistrategia" (KOM(2010)0245/2).

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle.
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä 
ja koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi.

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle
sekä Euroopan kulttuurisen 
moninaisuuden ja kulttuuriperinnön 
kestävälle säilyttämiselle. Siksi Euroopan 
ja maailmanlaajuisella tasolla tarvitaan 
tehokkaita, viipymättömiä ja koordinoituja 
toimia tämän ilmiön torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka (17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
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tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa.

tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä ja lisättävä 
tietämystä väärentämisen sekä luvattoman 
kopioinnin ehkäisemisen tekniikoista.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Viraston olisi parannettava 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä, 
jotta immateriaalioikeuksien 
loukkauksista voitaisiin tarjota kattavat ja 
ajantasaiset tiedot.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kuluttajat sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat asianmukaisesti 
edustettuina.

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden ja kulttuurin alojen 
edustajia, joihin immateriaalioikeuksien 
loukkausten torjunta vaikuttaa kaikkein 
eniten ja joilla on siitä eniten kokemusta, 
kuten erityisesti oikeudenhaltijoiden,
internetpalvelujen tarjoajien ja 
kulttuurialan ja luovan alan sidosryhmien
edustajia. Lisäksi olisi varmistettava, että 
kuluttajat sekä pienet ja keskisuuret 
yritykset ovat asianmukaisesti edustettuina.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät;

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä, luvatonta kopiointia ja 
piratismia, mukaan luettuina seuranta- ja 
jäljitysjärjestelmät;

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kutsuttava seurantakeskus koolle 
säännöllisin väliajoin 4 artiklan mukaisesti;

a) kutsuttava seurantakeskus koolle 
säännöllisin väliajoin 4 artiklan mukaisesti
vähintään kerran vuodessa;

Or. en
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Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laadittava säännöllisin väliajoin eri 
talouden alojen, maantieteellisten alueiden 
ja loukattujen immateriaalioikeuksien 
tyyppien mukaan arviointeja ja 
erityiskertomuksia, joissa arvioidaan muun 
muassa immateriaalioikeuksien 
loukkausten vaikutuksia yhteiskuntaan, 
talouteen, terveyteen, ympäristöön ja 
turvallisuuteen sekä tällaisten loukkausten 
yhteyksiä järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen ja terrorismiin;

e) laadittava säännöllisin väliajoin eri 
talouden alojen, maantieteellisten alueiden 
ja loukattujen immateriaalioikeuksien 
tyyppien mukaan arviointeja ja 
erityiskertomuksia, joissa arvioidaan muun 
muassa immateriaalioikeuksien 
loukkausten vaikutuksia yhteiskuntaan, 
talouteen, terveyteen, ympäristöön ja 
turvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) tutkittava, arvioitava ja edistettävä 
ammattikäyttöön tarkoitettuja teknisiä 
välineitä ja viiteteknologioita, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät, 
joiden avulla aito tuote voidaan erottaa 
väärennetystä;

j) kerättävä tietoja, tutkittava, arvioitava ja 
edistettävä ammattikäyttöön tarkoitettuja 
teknisiä välineitä ja viiteteknologioita, 
mukaan luettuina seuranta- ja 
jäljitysjärjestelmät, joiden avulla aito tuote 
voidaan erottaa väärennetystä;

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) kehitettävä yleisön saatavilla oleva 
verkkosivusto, joka tarjoaa tietoja, 
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esimerkkejä parhaista käytännöistä, 
vapaasti ladattavia valistusvälineitä ja 
valmiuksien vahvistamiseen liittyviä 
aloitteita, jotka koskevat lukuisia 
lainsäädännöllisiä ja muita 
immateriaalioikeuksiin kohdistuvien 
loukkausten torjuntakeinoja;

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakeskukseen koolle kutsuttuihin 
yksityisen sektorin edustajiin on kuuluttava 
laaja ja edustava joukko unionin ja 
kansallisia elimiä, jotka edustavat sellaisia 
eri talouden aloja, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa eniten ja joilla on siitä 
eniten kokemusta.

Seurantakeskukseen koolle kutsuttuihin 
yksityisen sektorin edustajiin on kuuluttava 
laaja ja edustava joukko unionin ja 
kansallisia elimiä, jotka edustavat sellaisia
talouden ja kulttuurin eri aloja, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa eniten ja joilla on siitä 
eniten kokemusta.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajajärjestöjen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

Kuluttajajärjestöjen, kulttuurialan ja 
luovan alan sidosryhmien ja pienten ja 
keskisuurten yritysten on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

Or. en


