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LYHYET PERUSTELUT

Neuvoston ja komission aloitteesta väärentämisen ja piratismin kasvavan uhan torjumiseksi 
vuonna 2009 perustettu väärentämisen ja piratismin torjunnan eurooppalainen seurantakeskus 
on muodostunut asiantuntijakeskukseksi, joka kerää ja seuraa kaikkia immateriaalioikeuksien 
loukkauksia koskevia tietoja ja raportoi niistä, sekä toimii yhteistyöfoorumina, jonka 
puitteissa kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien edustajat vaihtavat ajatuksia ja 
asiantuntemusta parhaista käytännöistä, kehittävät yhteisiä immateriaalioikeuksien 
noudattamisen varmistamista koskevia strategioita ja laativat suosituksia poliittisille 
päättäjille. Seurantakeskuksen perustamisen jälkeen neuvosto1 on kehottanut seurantakeskusta 
tarkastelemaan, olisiko väärentämisen ja piratismin torjuntaan osallistuville tarvetta järjestää 
EU:n tason koulutusohjelmia, ja Euroopan parlamentti2 on pyytänyt seurantakeskusta 
keräämään tieteellistä tutkimusaineistoa väärentämisestä ja immateriaalioikeuksia koskevista 
säännöksistä. Lisäksi äskettäin julkaistu komission kauppapolitiikan pääosaston3 tilaama 
tutkimus suosittaa, että seurantakeskuksesta olisi muodostettava toisaalta komission että 
ulkoisten osapuolten keskitetty asiointipiste ja toisaalta parhaiden käytäntöjen laatimisen ja 
levittämisen kansainvälinen lähde.

Jotta seurantakeskus voi asianmukaisesti siirtyä vastaamaan sille hankkeen käynnistämisen 
jälkeen annettujen tehtävien täytäntöönpanosta ja kehittää edelleen toimintaansa, pidetään 
tarpeellisena sen nykyisen aseman muuttamista siten, että sen infrastruktuuriin, henkilöstöön, 
tietotekniikkaan ja ennen kaikkea vaadittuun asiantuntemukseen tehdään pysyviä muutoksia. 
Mainitut muutokset edellyttävät merkittäviä rahoitusvaroja.

Euroopan komissio ehdottaa seurantakeskuksen tehtävien siirtämisestä sisämarkkinoilla 
toimivan yhdenmukaistamisviraston (OHIM) yhteyteen. Komission tekemän vaikutusten 
arvioinnin ja kaikkien asianomaisten osapuolten hyväksymän kannan4 mukaisesti 
seurantakeskuksen siirtämistä OHIMin yhteyteen pidetään asianmukaisena erityisesti siitä 
syystä, että OHIMilla on käytettävissään asianmukaiset rahoitusresurssit ja asiantuntemus, 
joiden avulla OHIM voi vastata seurantakeskuksen äskettäin laajennetuista toimista ja 
tehtävistä.

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta siirtää seurantakeskuksen tehtävät 
OHIMille mainittujen tehtävien täytäntöönpanon tehostamiseksi. Väärentämisen 
torjuntatoimien vahvistaminen on asianmukaista, koska väärentämisen ja piratismin jatkuva 
kasvu vähentää EU:ssa toimivien yritysten pyrkimystä innovointiin ja johtaa monessa 
tapauksessa työpaikkojen vähentymiseen. Valmistelija pyrkii korostamaan myös sitä, että
tiettyjen tuoteryhmien (kuten lääkkeiden, lelujen, autojen varaosien, kodinkoneiden jne. 
yhteydessä) väärennökset uhkaavat ihmisten terveyttä ja johtavat kuluttajansuojan 

                                               
1 Neuvoston päätöslauselma, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2010, immateriaalioikeuksien valvonnan 

tehostamisesta sisämarkkinoilla
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 22.09.2010.
3 Marraskuu 2010 "Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third 

Countries"
4 Vakiomuotoista kuulemista ei järjestetty, koska kaikki asianomaiset osapuolet antoivat laajan tukensa 

ehdotukselle eri yhteyksissä (Väärentämistä käsitelleessä foorumissa (2010) sekä asiaa koskeneessa 
Euroopan laajuisessa huippukokouksessa (2010), Brysselissä.. 
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huomattavaan heikentymiseen, mikä on sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 
erityinen huolenaihe. Näin ollen valmistelija pitää täysin asianmukaisena sitä, että 
kansalaisille tiedotetaan asiasta ja että parannetaan kansalaisten tietoisuutta viime vuosien 
aikana rajusti lisääntyneen väärentämisen ja piratismin aiheuttamista mahdollista riskeistä ja 
seurauksista. On korostettava myös sitä, että myös pk-yritykset kärsivät suuressa määrin 
väärentämisestä. 

Kaikki edellä mainitut tekijät uhkaavat vakavasti sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimivuutta. Toisaalta väärentämisen ja piratismin yleistyminen aiheuttaa myös verotulojen 
merkittävän vähentymisen jäsenvaltioissa. 

Edellä mainitun perusteella valmistelija pitää myönteisenä immateriaalioikeuksien suojeluun 
liittyvien tehtävien antamisesta OHIMille, mukaan luettuna julkisen ja yksityisen sektorin 
edustajien kokoaminen perustettavan väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen 
seurantakeskuksen yhteyteen. Valmistelija katsoo, että ehdotettu ratkaisu edustaa 
kustannustehokkuutta ja varmistaa seurantakeskukselle tarvittavan asiantuntemuksen, 
resurssit ja rahoituksen mahdollisimman nopeasti. Valmistelija pitää kuitenkin 
välttämättömänä, että seurantakeskukselle on myönnettävä pysyvästi sen tarvitsemat 
määrärahat, jotta se voi vastata tehtävistään.

Valmistelija korostaa erityisesti sen varmistamisen merkitystä, että OHIMin keräämät, 
analysoimat ja jakamat tiedot täyttävät kaikki tietojen laatua ja täydellisyyttä koskevat 
vaatimukset. Lisäksi valmistelija pitää ratkaisevan tärkeänä sitä, että OHIMin toimissa ja 
erityisesti seurantakeskuksen kokouksissa noudatetaan tiukkoja avoimuuden periaatteita. 
Lopuksi valmistelija ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat jo tähän mennessä panneet 
täytäntöön erilaisia immateriaalioikeuksien rikkomisen torjuntastrategioita, jotka olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon OHIMin uusien tehtävien valmistelun yhteydessä.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
unionin taloudelle erityisesti siitä syystä, 
että se vaikuttaa kielteisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten kilpailukykyyn. Sen 
lisäksi väärennettyjen tuotteiden määrän 
räjähdysmäinen lisääntyminen unionin 
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torjumiseksi. kuluttajien päivittäistuotteiden joukossa 
uhkaa kuluttajien terveyttä ja
turvallisuutta. Siksi Euroopan ja 
maailmanlaajuisella tasolla tarvitaan 
tehokkaita, viipymättömiä ja koordinoituja 
toimia tämän ilmiön torjumiseksi.

Or. en

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat erityisen tärkeitä Euroopan unioni talouden kannalta ja 
näin ollen immateriaalioikeuksien loukkausten aiheuttamat kielteiset vaikutukset ansaitsevat 
erityismaininnan. Lisäksi on otettava huomioon, että ylellisyystuotteet eivät ole ainoita 
väärentämisen kohteita, koska kuluttajat käyttävät väärennettyjä tuotteita enenevässä määrin 
myös päivittäin (hygieniatuotteet, autojen varaosat, kodinkoneet jne.), minkä vuoksi on 
tärkeää korostaa niiden kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle aiheuttamia riskejä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan parlamentti pyysi 22 
päivänä syyskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnasta sisämarkkinoilla jäsenvaltioita 
ja komissiota laajentamaan viraston ja 
kansallisten immateriaalioikeusvirastojen 
välistä yhteistyötä siten, että se kattaa myös 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunnan.

(10) Euroopan parlamentti pyysi 22 
päivänä syyskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnasta sisämarkkinoilla jäsenvaltioita 
ja komissiota laajentamaan viraston ja 
kansallisten immateriaalioikeusvirastojen 
välistä yhteistyötä siten, että se kattaa myös 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunnan; lisäksi parlamentti on ilmaissut 
toiveensa, jonka mukaan 
seurantakeskuksen tavoitteena olisi oltava 
muun muassa tieteellisen tutkimustiedon 
kerääminen väärentämisestä ja 
immateriaalioikeuksien sääntelystä.

Or. en

Perustelu

Tieteellinen innovointi vaikuttaa merkittävän myönteisesti Euroopan talouteen; näin ollen on 
erityisen tärkeää varmistaa tieteellisten tutkimustulosten kokoaminen. 
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parantaa tuntemusta Euroopan unionin 
tai jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön nojalla suojattujen 
immateriaalioikeuksien loukkauksien 
laajuudesta ja vaikutuksista, mukaan 
luettuina teollisoikeudet, tekijänoikeus ja 
lähioikeudet;

a) parantaa tuntemusta Euroopan unionin 
tai jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön nojalla suojattujen 
immateriaalioikeuksien loukkauksien 
laajuudesta, määrästä, arvosta ja 
vaikutuksista, mukaan luettuina 
teollisoikeudet, tekijänoikeus ja 
lähioikeudet;

Or. en

Perustelu

Kriteerien lisääminen on perusteltua siitä syystä, että sen avulla voidaan saada selkeä 
yleiskäsitys immateriaalioikeuksien loukkauksien laajuudesta.

Tarkistus 4

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

Or. en

Perustelu

On asianmukaista varmistaa sekä kerätä teknisiä välineitä koskevia tietoja, mutta toisaalta 
teknisiä välineitä on myös kehitettävä edelleen innovoinnin avulla ja kehittämisen ja 
innovoinnin tuloksia on sovellettava asianmukaisesti myös käytännössä väärentämisen ja 
piratismin torjumiseksi;
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laadittava menetelmä riippumattomien, 
objektiivisten, vertailukelpoisten ja 
luotettavien immateriaalioikeuksien 
loukkauksia koskevien tietojen keräämistä, 
analysoimista ja raportoimista varten;

b) laadittava menetelmä riippumattomien, 
objektiivisten, vertailukelpoisten, selkeiden
ja luotettavien immateriaalioikeuksien 
loukkauksia koskevien tietojen 
säännöllistä keräämistä, analysoimista ja 
raportoimista varten;

Or. en

Perustelu

Kerääminen, analysointi ja raportointi olisi toistettava säännöllisin välein kattavan 
menetelmän varmistamiseksi. Lisäksi on laadittava menetelmä, jolla voidaan varmistaa, että 
tietojen kerääminen täyttää lukuisat tietojen täydellisyyttä ja laatua koskevat vaatimukset.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
loukkauksista;

c) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
säännöllisesti riippumattomia,
objektiivisia, vertailukelpoisia, selkeitä ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
loukkauksista;

Or. en

Perustelu

Kerääminen, analysointi ja raportointi olisi toistettava säännöllisin välein, jotta 
immateriaalioikeuksien loukkauksista voidaan saada laaja yleiskuva. Lisäksi on 
varmistettava, että tietojen kerääminen täyttää lukuisat tietojen täydellisyyttä ja laatua 
koskevat vaatimukset.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja aineettoman omaisuuden 
taloudellisesta arvosta ja sen osuudesta 
talouden kasvuun, hyvinvointiin,
innovointiin, luovaan toimintaan, 
kulttuurien kirjoon, korkealaatuisten 
työpaikkojen luomiseen sekä 
korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämiseen unionissa;

d) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
säännöllisesti riippumattomia, 
objektiivisia, vertailukelpoisia, selkeitä ja 
luotettavia tietoja aineettoman omaisuuden 
taloudellisesta arvosta ja sen osuudesta 
talouden kasvuun, hyvinvointiin, 
innovointiin, luovaan toimintaan, 
kulttuurien kirjoon, korkealaatuisten 
työpaikkojen luomiseen sekä 
korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämiseen unionissa;

Or. en

Perustelu

Kerääminen, analysointi ja raportointi olisi toistettava säännöllisin välein, jotta 
immateriaalioikeuksien loukkauksista voidaan saada laaja yleiskuva. Lisäksi on 
varmistettava, että tietojen kerääminen täyttää lukuisat tietojen täydellisyyttä ja laatua 
koskevat vaatimukset.

Tarkistus 8

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, erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, terveyteen, 
ympäristöön ja turvallisuuteen sekä 
tällaisten loukkausten yhteyksiä 
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järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja 
terrorismiin;

Or. en

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat erityisen tärkeitä Euroopan unionin talouden kannalta ja 
näin ollen ne ansaitsevat erityismaininnan. Lisäksi pienet yritykset ovat erityisen alttiita 
piratismille ja väärentämiselle, koska niillä ei ole samoja resursseja ja samaa 
asiantuntemusta kuin suuryrityksillä.   

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Viraston on aina huolehdittava siitä, että 
sille tällä asetuksella annetut tehtävät 
suoritetaan sen omia talousarviovaroja 
käyttäen.

Viraston on aina huolehdittava siitä, että 
sille tällä asetuksella annetut tehtävät 
suoritetaan sen omia talousarviovaroja 
käyttäen ja että asianmukaiset 
rahoitusvarat jaetaan siten, että mainitut 
tehtävät voidaan suorittaa 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Monet toimet erityisesti tavaramerkkien ja mallien rekisteröinnin aloilla sisältyvät OHIMin 
vastuualoihin. On ehdottoman tärkeää varmistaa, että seurantakeskuksen siirtäminen 
OHIMin yhteyteen toteutetaan asianmukaisesti ja että tarvittavat rahoitusvarat 
korvamerkitään asianmukaisesti.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edustajien nimet sekä kokousten 
esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan 
viraston verkkosivustolla.

4. Edustajien nimet sekä kokousten 
esityslistat ja pöytäkirjat sekä muut 
asianmukaiset tiedot ja asiakirjat
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julkaistaan viraston verkkosivustolla.

Or. en

Perustelu

Muut asianmukaisten tietojen ja asiakirjojen julkisuus parantaisi OHIMin toiminnan 
avoimuutta ja yleistä luottamusta OHIMin toimintaan. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta henkilötietojen käsittelyä 
koskevaa lainsäädäntöä, seurantakeskuksen 
muodossa kokoontuvien jäsenvaltioiden ja 
yksityisen sektorin edustajien on

Rajoittamatta henkilötietojen käsittelyä 
koskevaa lainsäädäntöä, seurantakeskuksen 
muodossa kokoontuvien edustajien on:

Or. en

Perustelu

On ilmeistä, että viittausta edustajiin on laajennettava, jotta voidaan varmistaa, että 
määritelmä kattaa julkishallintojen lisäksi myös julkiset elimet ja järjestöt (3 artiklan 
mukaisesti), ja että tästä syystä konkreettinen viittaus jäsenvaltioihin ja julkiseen sektoriin on 
poistettava. Jotta lisäksi koko tekstin yhdenmukaisuus voidaan varmistaa, on asianmukaista, 
että teksti 5 artiklan johdantokappaleen sanamuoto saatetaan yhdenmukaiseksi 2 artiklan 2 
kohdan f alakohdan ja 8 artiklan 3 kohdan sanamuodon kanssa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) katsaus toimiin, jotka virasto aikoo 
toteuttaa tulevaisuudessa;

d) katsaus toimiin, jotka virasto aikoo 
toteuttaa tulevaisuudessa siten, että 
jäsenvaltioissa toteutetut toimet otetaan 
huomioon tarpeettoman päällekkäisyyden 
välttämiseksi;

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltiot toteuttavat jo nykyisellään useita strategioita, minkä vuoksi EU:n ja 
jäsenvaltioiden toimien päällekkäisyyden välttämiseksi on ilmeisen asianmukaista ottaa 
jäsenvaltioiden toteuttamat toimet huomioon viraston mahdollisten uusien toimien strategisen 
suunnittelun yhteydessä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Valmistellessaan arviointikertomusta 
komissio kuulee 2 kohdassa mainituista 
kysymyksistä edustajia, jotka kokoontuvat 
seurantakeskuksen muodossa.

Valmistellessaan arviointikertomusta 
komissio kuulee 2 kohdassa mainituista 
kysymyksistä edustajia, jotka kokoontuvat 
seurantakeskuksen muodossa. Komissio 
ottaa huomioon myös muiden 
kiinnostuneiden tahojen mahdollisen 
osallistumisen arviointiprosessiin.

Or. en

Perustelu

Kaikkien kiinnostuneiden tahojen on voitava osallistua arviointiprosessiin, joka koskee 
viraston toimia tämän asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä.


