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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta ”Uuteen yksimielisyyteen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta: EU:n toimintasuunnitelma”
(2014/2151(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 
29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/48/EY1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan,

– ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien 
antamisesta sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja 
mallit), mukaan luettuna julkisen ja yksityisen sektorin edustajien kutsuminen koolle 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisena seurantakeskuksena, 
19. huhtikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 386/20122,

– ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 608/2013,

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ja 
Euroopan patenttiviraston syyskuussa 2013 laatiman raportin ”Teollis- ja 
tekijänoikeuksia intensiivisesti käyttävät alat: vaikutus taloudelliseen suorituskykyyn ja 
työllisyyteen Euroopassa”,

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon neuvostolle, 
Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
aiheesta ”Pienet ensin” – Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (”Small Business 
Act”) (COM(2008)0394),

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2009 annetun komission tiedonannon neuvostolle, 
Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla (COM(2009)0467),

– ottaa huomioon 22. joulukuuta 2010 annetun komission kertomuksen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle aiheesta ”Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

1 EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45.
2 EUVL L 129, 16.5.2012, s. 1.
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2004/48/EY soveltaminen” (COM(2010)0779) ja siihen liittyvän komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan1,

– ottaa huomioon komission heinäkuussa 2013 esittämän yhteenvedon vastauksista, joita 
saatiin teollis- ja tekijänoikeuksia noudattamisen valvonnasta yksityisoikeuden alalla 
toteutetun julkisen kuulemisen yhteydessä2,

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle aiheesta ”Uuteen 
yksimielisyyteen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta: EU:n 
toimintasuunnitelma” (COM(2014)0392),

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle aiheesta ”Kauppa, 
kasvu ja henkinen omaisuus – Strategia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa” (COM(2014)0389),

– ottaa huomioon komission suunnitelman digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta 
ja kilpailukykyisistä digitaalisista sisämarkkinoista 20. huhtikuuta 2012 antamansa 
päätöslauselman3,

– ottaa huomioon 4.–5. joulukuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta4,

– ottaa huomioon neuvoston päätöslauselman EU:n tullitoimintaohjelmasta teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevien rikkomusten torjumiseksi vuosina 2013–20175,

– ottaa huomioon immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla 
22. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman6,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan 24. maaliskuuta 2011 päivätyn 
kirjeen direktiivin 2004/48/EY soveltamista koskevasta kertomuksesta,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27 artiklan, jossa 
todetaan, että jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, 
jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

1 Analyysi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY soveltamisesta (”Analysis of the application of Directive 
2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual 
property rights in the Member States”), SEC(2010)1589.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-
responses_en.pdf.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0140.
4 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15321-2014-INIT/fi/pdf.
5 EUVL C 80, 19.3.2013, s. 1.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0340.

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15321-2014-INIT/fi/pdf
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– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A8-
0169/2015),

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen 118 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 17 artiklassa teollis- ja tekijänoikeuksille annetaan erityistä 
painoarvoa;

B. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat eräs innovoinnin ja luovan toiminnan 
kantavista voimista ja vaikuttavat merkittävästi kilpailukykyyn, työllisyyteen ja 
kulttuuriseen monimuotoisuuteen; katsoo, että tuotteiden aitouteen ei aina pitäisi liittää 
tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun liittyviä seikkoja ja että teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisella on tärkeä osa kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
varmistamisessa; toteaa, että väärentämisestä saadut tulot hyödyttävät usein harmaata 
taloutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta;

C. ottaa huomioon, että EU:ssa tapahtuu paljon teollis- ja tekijänoikeusloukkauksia ja 
oikeudenloukkausten määrä ja taloudellinen arvo ovat hälyttävän suuret, kuten komissio 
totesi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 
soveltamista koskevassa kertomuksessaan (COM(2010)0779); toteaa, että luvut 
ilmentävät myös teollis- ja tekijänoikeuksien unionin taloudelle tuottamaa lisäarvoa 
maailmanlaajuisessa kilpailutilanteessa;

D. toteaa, että teollis- ja tekijänoikeusloukkaukset, väärentäminen mukaan luettuna, 
haittaavat kasvua, työpaikkojen luomista, innovointia ja luovaa toimintaa;

E. toteaa, että teollis- ja tekijänoikeusloukkaukset aiheuttavat aineetonta ja taloudellista 
vahinkoa unionin yrityksille ja merkittäviä taloudellisia ja verotulojen menetyksiä 
jäsenvaltioille;

F. toteaa, että digitaalitalouden ja digitaalisten sisämarkkinoiden kehittyminen edellyttää 
teollis- ja tekijänoikeuksien asianmukaista suojaamista;

G. panee merkille, että sähköisen kaupankäynnin ja sähköisten toimintojen nopea kehitys 
on muuttanut tapaa, jolla teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen 
olisi digitaalisessa ympäristössä hoidettava, erityisesti koska se tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia niiden loukkaamiseen muun muassa käyttäjien uudenlaisen sosiaalisen 
käyttäytymisen vuoksi;

H. panee huolestuneena merkille, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston 
(tavaramerkit ja mallit) raportin mukaan merkittävä vähemmistö eurooppalaisista 
suhtautuu kohtalaisen suvaitsevasti ajatukseen, että teollis- ja tekijänoikeusloukkauksia 
voitaisiin pitää hyväksyttävinä1; toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien sosiaalista ja 
kulttuurista merkitystä ja oikeudenloukkauksina pidettäviä tekoja ei tiedosteta riittävästi 
ja että etenkään nuoret eurooppalaiset eivät ole selvillä teollis- ja 

1 Ks. sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) raportti eurooppalaisten suhtautumisesta 
teollis- ja tekijänoikeuksiin ”European Citizens and intellectual property: perception, awareness and behaviour”, 
marraskuu 2013.
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tekijänoikeusloukkausten mahdollisista vaikutuksista EU:n talouteen ja yhteiskuntaan 
sekä kansalaisten yleiseen turvallisuuteen; pitää tarpeellisena ja mahdollisena toteuttaa 
käyttäjille suunnattuja tarkoituksenmukaisia valistus- ja tiedotuskampanjoita;

I. ottaa huomioon tarpeen tehostaa toimia väärennettyjen tuotteiden kaupan torjumiseksi 
ja katsoo, että kenenkään ei pitäisi saada voittoa teollis- ja tekijänoikeusloukkauksista;

J. pitää lainvalvontaa keskeisen tärkeänä lainsäädännön ennakoitavuuden kannalta ja 
katsoo, että on äärimmäisen tärkeää löytää tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava keino 
varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen yli rajojen;

K. panee merkille, että teollis- ja tekijänoikeusloukkaukset vaikuttavat erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, myös yritysten välisissä palveluissa, ja johtavat markkinoiden 
menetyksiin ja konkursseihin;

L. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisessa on olennaisen 
tärkeää ottaa huomioon kansainväliset näkökohdat, sillä näiden oikeuksien loukkaukset 
ovat maailmanlaajuinen ilmiö;

M. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeusloukkausten vastaisissa politiikkatoimissa olisi 
otettava huomioon sekä verkossa että muualla tapahtuvat loukkaukset;

1. panee tyytyväisenä merkille 1. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon, jossa 
esitellään teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista koskeva 
toimintasuunnitelma; kannattaa tiedonannon lähestymistapaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen ja toteaa, että lähestymistapa perustuu 
ennaltaehkäiseviin toimiin ja toimintapoliittisiin välineisiin, joilla pyritään 
tyrehdyttämään kaupallisessa laajuudessa toimivien oikeudenrikkojien tulovirrat ja 
vaikeuttamaan oikeuksia loukkaavien tuotteiden markkinoille saattamista;

2. tähdentää, että päävastuu teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta on 
jäsenvaltioiden viranomaisilla;

3. korostaa, että toimintasuunnitelman päätavoitteena olisi oltava varmistaa teollisuus- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen tehokas ja näyttöön perustuva varmistaminen, koska 
sillä on tärkeä osa innovoinnin, luovan toiminnan, kilpailukyvyn, kasvun ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden lisäämisessä; huomauttaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamiseksi toteuttavien toimien olisi perustuttava tarkkoihin ja 
luotettaviin tietoihin;

4. korostaa, että talouskriisissä, jossa kulttuurialan rahoitusta on leikattu tuntuvasti, teollis- 
ja tekijänoikeuspalkkiot ovat usein luovan työn tekijöiden pääasiallinen tulonlähde; 
painottaa tästä syystä, että luovan työn tekijöiden saaman kohtuullisen korvauksen 
varmistamisen olisi oltava yksi EU:n toimintasuunnitelman painopisteistä;

5. pitää innovoinnin, luovan toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta välttämättömänä, että 
teollis- ja tekijänoikeuksia suojaavat toimenpiteet toteutetaan avoimesti ja että suurelle 
yleisölle ja kaikille asianosaisille tiedotetaan niistä kattavasti;
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6. on tietoinen siitä, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen lisää 
työpaikkoja ja kasvua kaikkialla unionissa, että sillä on suuri merkitys myös 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta – erityisesti kun otetaan huomioon 
esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksista hyötyvien ja niitä hyödyntävien toimialojen 
osuus EU:n bkt:stä ja työllisyydestä sekä näiden toimialojen laaja kirjo – ja että se 
edistää merkittävästi innovointia, luovaa toimintaa, kilpailukykyä ja kulttuurista 
monimuotoisuutta;

7. painottaa, että teollis- ja tekijänoikeuksilla taataan luova toiminta, innovointi ja 
kilpailukyky erityisesti kulttuurialoilla ja luovilla aloilla mutta myös muilla toimialoilla, 
kuten komissio korosti Euroopan teollisesta renessanssista antamassaan tiedonannossa; 
kehottaa komissiota jatkamaan ponnisteluja, jotta teollis- ja tekijänoikeudet otettaisiin 
huomioon unionin talouden kilpailukykyä edistävänä tekijänä;

8. painottaa, että immateriaalioikeuksia ovat paitsi tekijänoikeudet, myös muun muassa 
tavaramerkit ja patentit ja että ne ovat kaikki hyvin tärkeitä eurooppalaisten tuotteiden ja 
palvelujen arvon kannalta;

9. panee merkille, että komission mukaan kulttuurialan ja luovien alojen, jotka usein 
tuottavat runsain mitoin teollis- ja tekijänoikeuksia, bkt-osuus on jo nyt 4,5 prosenttia ja 
että ne työllistävät EU:ssa jopa 8,5 miljoonaa ihmistä ja ovat tärkeitä paitsi kulttuurisen 
monimuotoisuuden, myös taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta;

Toimitusketjun kaikkien toimijoiden osallistuminen verkossa ja sen ulkopuolella

10. on sitä mieltä, että toimitusketjun kaikilla toimijoilla on tehtävänsä teollis- ja 
tekijänoikeusloukkausten torjunnassa ja niiden olisi voitava osallistua tähän prosessiin; 
katsoo, että sekä verkkoympäristössä että muualla olisi kehitettävä kaikki toimijat 
mukaan ottava lähestymistapa; katsoo, että perusoikeuksien on oltava tasapainossa, jotta 
tässä onnistutaan, sillä kaupalliset toimijat eivät voi toteuttaa perusoikeuksiin 
vaikuttavia toimenpiteitä vapaaehtoisuuden pohjalta, vaan ne edellyttävät 
oikeusperustaa ja oikeudellista valvontaa;

11. painottaa, että otettaessa verkkoympäristön toimijat mukaan teollis- ja 
tekijänoikeusloukkausten torjuntaan on noudatettava sähköisestä kaupankäynnistä 
annetun direktiivin 2000/31/EY ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteita;

12. toteaa, että väärennetyillä ja teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla tuotteilla käydään 
yhä enemmän kauppaa verkossa toimivilla markkinapaikoilla, joilla jäsenvaltioiden 
viranomaiset kykenevät valvomaan myyntiä vain rajoitetusti; korostaa, että 
markkinapaikkojen omistajat on tärkeää ottaa mukaan kaikkiin toimiin, joilla pyritään 
varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen, mukaan lukien toimet 
väärennettyjen tuotteiden poistamiseksi ja niiden myyjien pois sulkemiseksi kyseisiltä 
verkkosivustoilta;

13. pitää tärkeänä, että varmistetaan asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen koko 
toimitusketjussa, mukaan lukien sähköinen toimitusketju ja kaikki siinä olevat keskeiset 
toimijat, kuten luovan työn tekijät, taiteilijat ja oikeudenhaltijat, tuottajat, välittäjät, 
internetpalveluntarjoajat, verkkokaupan myyntialustat, loppukäyttäjät ja viranomaiset;
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14. katsoo, että asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen toimitusketjun kaikissa 
vaiheissa sekä tehokkaampi markkinavalvonta ja tietojenvaihto tulliviranomaisten 
välillä parantaisi liiketoimintaympäristöä ja auttaisi osaltaan estämään teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaavien tuotteiden ja palvelujen pääsyn markkinoille; korostaa, 
että laadullisten tarkastusjärjestelmien kustannushyötysuhde ja tehokkuus olisi 
arvioitava perusteellisesti ennen niiden toteuttamista ja tässä yhteydessä olisi vakavasti 
harkittava pk-yritysten tukemista;

15. panee lisäksi merkille sidosryhmien osallistavista kuulemisista saadut ehdotukset, jotka 
koskevat EU:n asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin soveltamista koko 
toimitusketjussa ja myös maksupalvelujen tarjoajiin teollis- ja tekijänoikeusloukkausten 
estämiseksi, ja pyytää, että kuulemisten tulokset ja EU:n asianmukaisen huolellisuuden 
arviointia koskeva vapaaehtoinen järjestelmä esiteltäisiin parlamentille mieluummin 
vuosittain kuin joka toinen vuosi;

16. kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki sidosryhmien kuulemiset avoimesti ja ajoissa 
ja varmistamaan, että kuulemisten tulokset analysoidaan sekä laadullisesti että 
määrällisesti ja ilmoitetaan sidosryhmille, myös parlamentille ja muille unionin 
toimielimille;

17. korostaa, että teollis- ja tekijänoikeusloukkausten torjunnassa tarvitaan alakohtaisia 
sopimuksia ja hyvin käytäntöjen oppaita; kehottaa alan toimijoita vaihtamaan tietoja 
alustoista, joiden kautta pääsee käsiksi teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaviin 
sisältöihin, ja toteuttamaan koordinoituja ja oikeasuhteisia toimia, kuten ilmoitus ja 
poistaminen, tällaisten sisältöjen ja alustojen avulla saatujen tulojen vähentämiseksi; 
katsoo, että näihin toimiin ei pitäisi sisällyttää tuomioistuinten ulkopuolisia toimia 
verkkosivustoille pääsyn estämiseksi;

18. korostaa, että tallennuspalvelualustat (cyberlocker) ovat teollis- ja 
tekijänoikeusloukkausten keskiössä, sillä ne saavat mainosten ja/tai tilausten kautta 
välillisesti tuloja näistä oikeudenloukkauksista;

19. suhtautuu myönteisesti lähestymistapaan, jossa tyrehdytetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaajien tulovirrat oikeudenhaltijoiden ja heidän kumppaneidensa 
välisillä sopimuksilla; kannustaa laatimaan yhteistyömuistioita, jotka ovat ei-sitovia 
toimenpiteitä väärentämisen ja piratismin torjumiseksi, ja kehittämään tällaisia 
toimenpiteitä pidemmälle sidosryhmien kesken; kehottaa komissiota toteuttamaan 
tutkimuksen siitä, miten väärentämistoimilla rahoitetaan ristiin niiden toimintaa 
(väärennösten myynti ja laittoman sisällön tarjoaminen);

20. muistuttaa, että internetissä tapahtuvasta tuoteväärennösten myynnistä tehty 
vapaaehtoinen yhteisymmärryspöytäkirja on ollut olemassa toukokuusta 2011 lähtien, ja 
kehottaa komissiota arvioimaan yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanon tuloksia ja 
raportoimaan niistä parlamentille;

21. katsoo, että komission olisi lisäksi tarkasteltava nykyisten aloitteiden vaikuttavuutta ja 
harkittava mahdollisia tulevia toimia, jotka liittyvät välittäjien rooliin teollis- ja 
tekijänoikeusloukkausten torjunnassa;
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22. toteaa, että varsinkin kulttuurialalla ja luovilla aloilla olisi edistettävä myös 
itsesääntelyyn perustuvaa oikeudenhaltijoiden, tekijöiden, verkkoalustojen tarjoajien, 
välittäjien ja kuluttajien yhteistyötä mahdollisten oikeudenloukkausten varhaisessa 
havaitsemisessa; korostaa, että komission olisi tarkasteltava tällaisen itsesääntelyn 
tehokkuutta ja että asiassa tarvitaan mahdollisesti täydentäviä lainsäädäntötoimia;

23. korostaa, että kulttuurialalla ja luovilla aloilla on tarpeen ottaa maksupalvelujen tarjoajat 
mukaan vuoropuheluun, jotta voidaan vähentää verkkoympäristössä tapahtuvien teollis- 
ja tekijänoikeusloukkausten tuottamia voittoja;

24. toteaa, että kansainvälisiin teollis- ja tekijänoikeusloukkauksiin liittyy järjestäytynyttä 
rikollisuutta ja että olisi erittäin tärkeää saada aikaan koordinoitu eurooppalainen 
ratkaisu, tehostaa nykyisiä tarkastustoimia ja noudattaa ”seuraa rahaa” -periaatetta, 
turvata kuluttajien edut ja varmistaa toimitusketjun eheys;

Kuluttajien tietoisuus ja kuluttajavalistus 

25. panee tyytyväisenä merkille komission omaksuman toimintatavan kehittää 
kohdennettuja valistuskampanjoita; pitää olennaisen tärkeänä, että kaikki 
ymmärtäisivät, mitä konkreettisia seurauksia koko yhteiskunnalle sekä yksittäisille 
kuluttajille ja kansalaisille aiheutuu teollis- ja tekijänoikeusloukkauksista; katsoo, että 
kuluttajien olisi saatava enemmän tietoa siitä, mistä teollis- ja tekijänoikeudet 
muodostuvat ja mitä suojatuilla tuotteilla ja sisällöllä voi tai ei voi tehdä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään lisää tietyille kohderyhmille ja markkinoille 
suunnattuja tiedotustoimia;

26. suosittelee teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden ja valvontaviranomaisten foorumia 
koskevaa laajaa tiedotuskampanjaa, jotta oikeudenhaltijat voisivat aktiivisemman 
puolustaa oikeuksiaan kaikkialla unionissa verotuksen ja tulliliiton pääosaston 
suojattuun verkkoon yhdistetyn lainvalvontatietokannan avulla; katsoo, että tietokannan 
yhdistämistä poliisiviranomaisten ja muiden tulliviranomaisten järjestelmiin kaikkialla 
maailmassa olisi vauhditettava, jotta voidaan paremmin varmistaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattaminen; 

27. korostaa tarvetta toteuttaa erityisesti nuorille suunnattuja tiedotuskampanjoita, sillä 
äskettäin tehdyn teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia näkemyksiä tarkastelevan 
tutkimuksen tulosten mukaan juuri nuoret vähiten kunnioittavat teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

28. pitää tärkeinä aloitteita, joilla pyritään arvioimaan ja seuraamaan, miten nuorten teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskeva tietämys, ymmärrys ja näkemys kehittyvät, jotta 
ymmärretään paremmin heidän tarpeitaan ja voidaan määritellä 
tarkoituksenmukaisimmat toimet;

29. panee tyytyväisenä merkille erityisesti sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa 
(tavaramerkit ja mallit) olevan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen 
seurantakeskuksen ponnistelut lisätä kuluttajien tietoisuutta teollis- ja tekijänoikeuksia 
kunnioittavien tuotteiden valinnalla saavutettavista hyödyistä ja helpottaa tällaisten 
tuotteiden saatavuutta;
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30. katsoo myös, että kuluttajien olisi pystyttävä paremmin tunnistamaan teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaavat tuotteet ja sisällöt, jotta he voisivat päättää olla hankkimatta 
niitä; pitää valitettavana, että komission toimintasuunnitelmaan ei sisälly toimia, joilla 
parannetaan kuluttajien kykyä tunnistaa oikeuksia loukkaavat tuotteet ja sisällöt; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pohtimaan edelleen erityisten välineiden ja 
suuntaviivojen kehittämistä ja suorittamaan näyttöön perustuvan tarkastelun sekä 
mahdollisesti luomaan sellaisen yhdenmukaistetun järjestelmän, jossa on ilmoitus- ja 
poistamismenettelyt teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaville tuotteille ja sisällöille, jotta 
kuluttajat ja yritykset voivat harhaanjohdetuiksi joutuessaan toteuttaa toimia samalla 
tavalla kuin ne voivat ilmoittaa haitallisesta sisällöstä, ja kehottaa tukeutumaan 
komission ja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen 
seurantakeskuksen kokemuksiin, etenkin parhaiden käytäntöjen jakamiseksi;

31. toteaa, että järjestelmässä, jolla teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavasta sisällöstä 
ilmoitetaan ja se poistetaan URL kerrallaan, on käytännön rajoituksia, koska kyseinen 
sisältö voidaan nopeasti asettaa uudelleen saataville; kehottaa siksi alan toimijoita 
pohtimaan, miten ilmoitus- ja poistamisjärjestelmää voitaisiin pitkällä aikavälillä 
tehostaa;

32. korostaa, että toimitusketjun kaikkien toimijoiden olisi tehtävä yhteistyötä laadittaessa 
kampanjoita, joilla kuluttajille tiedotetaan heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan 
luovien sisältöjen helpossa saatavuudessa ja käytössä;

33. katsoo, että tehokas avoimuuden lisääminen ja tiedonvaihdon parantaminen edellyttää 
yhteistyötä internetin keskeisten toimijoiden kanssa, jotka välittävät teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojattua sisältöä, minkä vuoksi nämä toimijat olisi sitoutettava 
avoimuutta ja tiedonkulkua koskevien tavoitteiden saavuttamiseen;

34. pitää ehdottoman välttämättömänä koordinoida aloitteita ja kampanjoita kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan välttää päällekkäinen työ ja varmistaa johdonmukaisuus ja 
tehokkuus;

35. kehottaa jäsenvaltioiden viranomaisia varmistamaan, että turvallisuusriskejä aiheuttavat 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tuotteet sisällytetään RAPEX-ilmoituksiin 
riippumatta siitä, myydäänkö niitä kyseisessä jäsenvaltiossa laillisesti vai laittomasti;

Uusien liiketoimintamallien kehittäminen 

36. arvelee, että tietyillä aloilla kuluttajia voi olla vaikea saada olemaan ostamatta laittomia 
tuotteita ja käyttämästä laitonta sisältöä, koska he eivät ole tietoisia laillisesta 
tarjonnasta tai koska teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaamattomia tuotteita ja sisältöjä 
on vaikea hankkia tai ne ovat kalliita; vaatii toimia asiantilan korjaamiseksi ja toistaa 
komissiolle ja jäsenvaltioille esittämänsä pyynnön, että niiden olisi painostettava 
toimialoja kaikissa jäsenvaltioissa kehittämään laillista tarjontaa, joka olisi paitsi 
monipuolista myös houkuttelevaa, jotta kuluttajilta ei puuttuisi tilaisuuksia ostaa teollis- 
ja tekijänoikeuksia loukkaamattomia tuotteita tai käyttää teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaamattomia sisältöjä;
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37. korostaa, että tarvitaan kokonaisvaltaisempi lähestymistapa, jossa keskitytään siihen, 
miten vastata kuluttajien kysyntään lisäämällä innovatiivisen ja edullisen laillisen 
tarjonnan saatavuutta ja kulutusta käyttäen perustana internetiin sovitettuja 
liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat esteiden poistamisen aidosti eurooppalaisten 
digitaalisten sisämarkkinoiden luomiselta mutta joilla säilytetään tasapaino kuluttajien 
oikeuksien ja keksijöiden ja luovan työn tekijöiden suojan välillä;

38. on sitä mieltä, että innovatiivisten liiketoimintamallien kehittäminen voi olla yksi keino 
vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksia; korostaa lisäksi, että tietyillä toimialoilla olisi 
harkittava uudelleen näiden liiketoimintamallien parantamista ja jatkuvaa 
mukauttamista tekniikan kehitykseen;

Painopisteenä pk-yritykset

39. pitää tärkeänä, että parannetaan pk-yritysten ja yksittäisten luovan työn tekijöiden 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia yksityisoikeudellisia oikeussuojakeinoja, sillä ne 
ovat tärkeitä kulttuurialan ja luovien alojen toimijoita, jotka eivät aina kykene 
valvomaan oikeuksiensa toteutumista, koska menettelyt ovat monimutkaisia, kalliita ja 
aikaa vieviä;

40. panee tyytyväisenä merkille komission ilmoituksen, että se aikoo tukea pk-yrityksiä 
niiden varmistaessa teollis- ja tekijänoikeuksiensa noudattamisen parantamalla 
saatavilla olevia yksityisoikeudellisia oikeussuojakeinoja, jotta voidaan nykyistä 
paremmin torjua suurempien kilpailijoiden harjoittamaa markkinoiden väärinkäyttöä, ja 
että se aikoo etenkin arvioida edelleen, mitä unionin tason toimia pk-yritykset 
tarvitsevat;

41. suhtautuu myönteisesti EU:n toimintasuunnitelmasta 1. heinäkuuta 2014 annetussa 
komission tiedonannossa esitettyyn päätöksen ja erityisesti tiedonannon toimeen 4, 
jonka tavoitteena on parantaa pk-yritysten kannalta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia 
yksityisoikeudellisia oikeussuojakeinoja, erityisesti mahdollisuutta esittää arvoltaan 
vähäisiä vaateita, sekä harkita mahdollisia toimia tällä alalla;

42. korostaa, että pk-yrityksille on ratkaisevan tärkeää, että niiden teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen on olemassa selkeät ja helposti 
hallinnoitavat rakenteet;

43. kehottaa komissiota varmistamaan, että mahdollisista toimenpiteistä aiheutuu pk-
yrityksille vain vähän rasitetta ja kustannuksia; kehottaa komissiota erityisesti 
arvioimaan edelleen sitä, miten pk-yritykset voisivat osallistua laadullisiin 
tarkastusjärjestelmiin, ja kartoittamaan, mitä erityisiä toimenpiteitä pk-yritysten hyväksi 
voitaisiin toteuttaa tässä tarkoituksessa;

44. korostaa, että pk-yritykset on otettava huomioon lainsäädäntöä laadittaessa, ja toistaa 
kantanaan, että aina olisi sovellettava ”pienet ensin” -periaatetta;

45. painottaa oikeussuojan saatavuuden ja oikeudellisten menettelyjen 
kustannustehokkuuden merkitystä erityisesti pk-yrityksille ja kehottaa kehittämään 
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sovittelupalveluja ja muita yritysten välisiä vaihtoehtoisia riitojenratkaisujärjestelmiä 
teollis- ja tekijänoikeuksien alalla;

46. korostaa, että on tärkeää analysoida säännöllisin väliajoin tekijöitä, jotka vaikuttavat 
ratkaisevasti pk-yritysten päätöksiin hyödyntää teollis- ja tekijänoikeuksiaan tai jättää 
ne hyödyntämättä, jotta voidaan määrittää parannustoimien kohteet, olipa kyse 
innovoivista pk-yrityksistä tai pk-yrityksistä, joilla on teollis- ja tekijänoikeuksien 
täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia;

47. odottaa saavansa vuoden 2015 loppuun mennessä tietoa olemassa olevista kansallisista 
aloitteista, jotka koskevat pk-yritysten teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien 
yksityisoikeudellisten oikeussuojakeinojen parantamista; panee tyytyväisenä merkille 
tulevan vihreän kirjan tarpeesta antaa uusi unionin toimi sellaisten parhaiden 
käytäntöjen pohjalta, jotka on havaittu jäsenvaltioiden rahoittamissa järjestelmissä, 
joilla pk-yrityksiä autetaan varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksiensa noudattaminen;

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus

48. on tyytyväinen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen 
seurantakeskuksen toiminnan kehittymiseen, sillä näin tarjotaan hyödyllistä tukea 
poliittisten päätöksentekijöiden pohdinnoille ja kerätään ja vaihdetaan tietoa 
kaikenlaisista teollis- ja tekijänoikeusloukkauksista;

49. painottaa, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) 
velvollisuutena on hankkia toimialoilta tietoa teollis- ja tekijänoikeusloukkauksista ja 
tuottaa luotettavia tietoja ja analyysejä loukkausten todellisista vaikutuksista talouden 
toimijoihin ja että näiden tehtävien olisi oltava osa kymmenen kohdan 
toimintasuunnitelmaa ja perustana jatkotoimille aloilla, joilla loukkauksia tapahtuu 
eniten; kehottaa komissiota kehittämään sisämarkkinoiden harmonisointiviraston 
(tavaramerkit ja mallit) luomaa ACIST-tietokantaa väärentäjiä koskevien tietojen 
asettamiseksi saataville ja sen varmistamiseksi, etteivät julkisia hankintoja tekevät 
viranomaiset osta väärennettyjä tuotteita;

50. korostaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen asiamukaisen valvonnan 
mahdollistamiseksi käytettävissä ja saatavilla olisi oltava kaikki kussakin tilanteessa 
merkitykselliset tiedot kyseessä olevasta teollis- ja tekijänoikeuksien tyypistä 
(esimerkiksi patentista, tavaramerkistä tai tekijänoikeudesta), oikeuksien 
voimassaolostatuksesta ja oikeudenomistajien henkilöllisyydestä ja että digitaalisten 
tiedostojen tapauksessa nämä voivat olla metatietojen muodossa;

51. kehottaa komissiota hyödyntämään täysimääräisesti seurantakeskuksen keräämiä tietoja 
sekä seurantakeskuksen toiminnan tuloksia, tekemään johtopäätöksiä ja ehdottamaan 
poliittisille päätöksentekijöille ratkaisumalleja teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisen parantamiseksi; kehottaa komissiota raportoimaan tästä 
säännöllisesti parlamentille;

52. huomauttaa, että on keskeisen tärkeää tarjota koulutusta alakohtaisen teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisen kehittämiseksi kansallisella tasolla ja 
että seurantakeskuksella on merkittävä rooli jäsenvaltioiden viranomaisten 
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koulutuksessa ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa esimerkiksi kun se edistää 
sähköisesti saatavilla olevia kampanjoita rahalle saatavasta vastineesta ja koordinoi niitä 
asianomaisten virastojen ja elinten kanssa;

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista käsittelevä komission 
asiantuntijaryhmä

53. pitää myönteisenä, että komissio on perustanut teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamista käsittelevän asiantuntijaryhmän, ja pyytää komissiota 
varmistamaan, että parlamentti ja tarpeen mukaan myös teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten eurooppalainen seurantakeskus voivat tarvittaessa osallistua tiiviimmin 
asiantuntijaryhmän työhön ja eritoten että sitä kehotettaisiin lähettämään asiantuntijoita 
ryhmän kokouksiin;

Lainsäädäntökehyksen kehitys

54. panee tyytyväisenä merkille teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 
annettua direktiiviä koskevan komission kertomuksen1, vaikka toteaakin samalla, että 
eräistä kysymyksistä voi tehdä vain rajallisia johtopäätöksiä, sillä joissain 
jäsenvaltioissa direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on viivästynyt; 
kehottaa komissiota esittämään lisäanalyysejä direktiivin vaikutuksesta erityisesti 
innovointiin ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen, kuten direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa 
säädetään ja kuten parlamentti pyysi 22. syyskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa; muistuttaa kuitenkin, että komissio on määrittänyt muutamia muita 
teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista koskevia näkökohtia, kuten 
välittäjien rooli oikeudenloukkausten torjunnassa, mikä voi osoittautua myös 
tehokkaaksi keinoksi torjua väärinkäytöksiä;

55. panee merkille, että komission kertomuksessa todetaan, että teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamista koskeva direktiivi on osin jäljessä digitaalisesta 
aikakaudesta eikä se riitä verkossa tapahtuvien loukkausten torjuntaan; kehottaa 
komissiota esittämään yksityiskohtaisen arvion nykyisen lainsäädäntökehyksen 
puutteista verkkotoiminnan suhteen ja tarvittaessa esittämään ehdotuksia EU:n 
lainsäädäntökehyksen mukauttamiseksi verkkoympäristöön; vaatii arvioimaan 
yksityiskohtaisesti mahdollisten ehdotusten vaikutukset;

56. panee merkille havainnon, että direktiivin joidenkin säännösten eriävät tulkinnat 
johtavat siihen, että direktiiviä sovelletaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa, ja kehottaa 
komissiota ryhtymään toimiin kertomuksessa esiin tuotujen ongelmien ratkaisemiseksi 
esimerkiksi direktiiviä selkeyttämällä;

57. toistaa kehotuksensa laatia teollis- ja tekijänoikeusstrategia, johon kuuluu kattava ja 
verkkoympäristöön mukautettu lainsäädäntökehys teollis- ja tekijänoikeusloukkausten 
torjumiseksi ja jossa turvataan täysimääräisesti perusoikeudet ja -vapaudet, 
oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit, suhteellisuus ja tietosuoja; katsoo, että uusille 
teoksille tarvitaan kiireellisesti oikeussuojaa, koska se kannustaa investointeja ja saa 
aikaan uusia innovaatioita;

1 COM(2010)0779.
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58. korostaa, että kaiken teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön on heijastettava digitaalisen 
aikakauden kehitystä ja siinä on otettava huomioon verkkoympäristö ja eri jakelutavat 
siten, että taataan tasapuolinen menettely, jossa otetaan huomioon kaikkien 
sidosryhmien intressit ja erityisesti kuluttajien edut ja heidän oikeutensa sisältöjen 
saatavuuteen, samalla kun tuetaan taiteilijoita, luovan työn tekijöitä ja innovointia 
Euroopassa;

59. toteaa, että tarvitaan nykyaikainen kilpailua edistävä ja kuluttajaystävällinen 
tekijänoikeuskehys, joka tukee myös luovaa toimintaa ja innovointia varmistamalla 
keksijöille ja luovan työn tekijöille asianmukaisen ja turvallisen toimintaympäristön;

60. korostaa, että unionin kulttuuriala ja luovat alat ovat Euroopan sosiaalista ja 
taloudellista kehitystä sekä työpaikkojen luomista edistävä voima, ja muistuttaa samalla, 
että myös luovan työn tekijät, suunnittelijat ja tekijänoikeuksien poikkeuksia ja 
rajoituksia hyödyntävät instituutiot antavat huomattavan panoksen unionin 
talouskasvuun, innovointiin ja työpaikkojen luomiseen; painottaa, että tekijänoikeuksia 
modernisoivien lainsäädäntöaloitteiden olisi perustuttava riippumattomaan näyttöön 
kasvuun ja työpaikkoihin kohdistuvista vaikutuksista (etenkin kulttuurialan ja luovien 
alojen pk-yrityksissä), tiedon ja kulttuurin saatavuudesta sekä sen mahdollisista 
kustannuksista ja hyödyistä;

Kansainväliset toimitusketjut sekä tullin ja kansainvälisen yhteistyön rooli

61. painottaa tulliviranomaisten ja kansainvälisen tulliyhteistyön merkittävää roolia teollis- 
ja tekijänoikeusloukkausten torjunnassa rajatylittävässä kaupassa, ja korostaa tarvetta 
tukea ja helpottaa tullilaitosten keskinäisen yhteistoiminnan puitteissa tehtävää työtä 
siten, että selkeytetään toimintasääntöjä, erityisesti jotta tämän toiminnan ansiosta 
voidaan käytännössä tarkastaa EU:n alueen kautta kuljetettavia tavaroita;

62. kehottaa komissiota ottamaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista 
koskevaa toimintasuunnitelmaa toteuttaessaan huomioon toimintasuunnitelmaan 
liittyvät aloitteet, erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien torjumiseen 
tähtäävän EU:n tullitoimintaohjelman sekä strategian, joka koskee teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua ja noudattamisen varmistamista kolmansissa maissa;

63. kehottaa lisäämään markkinavalvontaa, riskienhallintaa ja tietojen jakamista 
tulliviranomaisten välillä kysymyksistä, jotka koskevat sitä, miten tullin olisi toimittava 
teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen varmistamiseksi, esimerkiksi kun 
varastoidaan ja hävitetään oikeuksia loukkaavia tavaroita;

64. korostaa tulliviranomaisten, markkinavalvontaviranomaisten ja oikeusviranomaisten 
tiiviin yhteistyön, tietojenvaihdon ja asianmukaisen koulutuksen merkitystä;

Muut kysymykset

65. korostaa, että viranomaisilla on julkisten hankintojen tekijöinä keskeinen rooli kaikilla 
tasoilla, paikallinen, alueellinen ja kansallinen taso mukaan luettuina, ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä siitä, että komissio aikoo laatia ja julkaista oppaan parhaista 
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käytännöistä, joiden avulla kaikkien tasojen viranomaiset voivat välttää hankkimasta 
väärennettyjä tuotteita, sekä tehdä opasta tunnetuksi;

66. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ehdottanut vihreää kirjaa sidosryhmien 
kuulemisesta maksunpalautusjärjestelmien ja niihin liittyvien järjestelmien vaikutuksista 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavan kaupallisen toiminnan torjunnassa 
tarkoituksenaan arvioida, tarvitaanko tällä alalla konkreettisempia toimia sekä verkossa 
että sen ulkopuolella; katsoo, että EU:n laajuisen maksunpalautusoikeuden käyttöönotto 
ja soveltaminen kaikkiin tuoteväärennöksiin, jotka kuluttaja on ostanut tietämättä niiden 
olevan väärennöksiä, voisi hyödyttää kuluttajia ja kannustaa kauppiaita tarkistamaan 
tuotteiden aitouden ennen niiden myyntiin panemista;

67. pitää hyvänä, että toimintasuunnitelmassa korostetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
kanssa, tietojen ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä koordinointia rajatylittävän 
noudattamisen varmistamisen yhteydessä; 

68. korostaa, että unionin tietämyspohjaisten toimialojen innovoinnin ja kilpailukyvyn 
lisääminen teollis- ja tekijänoikeuksien kanssa yhteensopivalla tavalla edellyttää, että 
edistetään avointa tutkimusta ja tietämyksen vaihtoa, jotka on määritelty keskeisiksi 
myös strategioissa Globaali Eurooppa ja Eurooppa 2020;

69. korostaa, että tarvitaan tarkkoja havaintojärjestelmiä, joiden avulla voidaan nopeasti 
pysäyttää kaupallisessa laajuudessa tapahtuvat teollis- ja tekijänoikeusloukkaukset;

70. toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien käytöstä syntyvät tulot ovat tutkimushankkeille 
tärkeä ulkoisen rahoituksen lähde ja täten innovoinnin, kehityksen sekä korkeakoulujen 
ja yritysten välisen yhteistyön moottori;

71. vaatii toteuttamaan toimintasuunnitelman pikaisesti, jotta varsinkin kulttuurialan ja 
luovien alojen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä voidaan tarvittaessa piakkoin mukauttaa todellisten tarpeiden huomioon 
ottamiseksi;

72. kehottaa komissiota arvioimaan kunkin toimintasuunnitelmassa esitellyn toimen 
täytäntöönpanoa ja raportoimaan toimista parlamentille viimeistään heinäkuussa 2016;

o

o o

73. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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25.3.2015

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

aiheesta ”Uuteen yksimielisyyteen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta: EU:n toimintasuunnitelma”
(2014/2151(INI))

Valmistelija: Catherine Stihler

EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. on tietoinen siitä, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen lisää 
työpaikkoja ja kasvua kaikkialla unionissa ja että sillä on suuri merkitys myös 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta, erityisesti kun otetaan huomioon 
esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksien osuus EU:n BKT:stä, työllisyys ja kaikki ne 
teollisuudenalat, jotka hyötyvät näistä oikeuksista ja hyödyntävät niitä, ja että sillä on 
ratkaiseva merkitys innovoinnin, luovuuden, kilpailukyvyn ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämisessä;

2. painottaa, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat paitsi tekijänoikeuksia myös muun muassa 
tavaramerkkejä ja patentteja ja että ne ovat kaikki hyvin tärkeitä eurooppalaisten 
tuotteiden ja palvelujen arvon kannalta;

3. panee tyytyväisenä merkille komission toimintasuunnitelman, jossa korostetaan 
oikeuksien noudattamisen varmistamista muun muassa ”seuraa rahaa” -lähestymistavan 
pohjalta, jolla on tarkoitus varmistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien rikkojille, erityisesti 
oikeuksia kaupallisessa laajuudessa rikkoville, aiheutuu taloudellista vahinkoa; tähdentää, 
että päävastuu teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta on 
jäsenvaltioiden viranomaisilla;

4. korostaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista koskevat 
komission toimet on mukautettava digitaalisten sisämarkkinoiden kasvuun ja että niiden 
on kohdistuttava yhtäläisesti sekä digitaalisiin että fyysisiin teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkauksiin; toteaa, että väärennetyillä tuotteilla ja teollis- ja tekijänoikeuksia 
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loukkaavilla tuotteilla käydään yhä enemmän kauppaa verkossa toimivilla 
markkinapaikoilla, joilla jäsenvaltioiden viranomaiset kykenevät valvomaan myyntiä vain 
rajoitetusti; korostaa, että markkinapaikkojen omistajat on tärkeää ottaa mukaan kaikkiin 
toimiin, joilla pyritään varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen, mukaan 
lukien toimet väärennettyjen tuotteiden poistamiseksi ja niiden myyjien pois sulkemiseksi 
kyseisiltä verkkosivustoilta;

5. muistuttaa, että internetissä tapahtuvasta tuoteväärennösten myynnistä tehty 
vapaaehtoinen yhteisymmärryspöytäkirja on ollut olemassa toukokuusta 2011 lähtien, ja 
kehottaa komissiota arvioimaan yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanon tuloksia ja 
raportoimaan niistä parlamentille;

6. toteaa, että vapaaehtoisessa yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistetaan sidosryhmien 
kuulemisten aikana sovitut lujat periaatteet, ja on tietoinen yhteisymmärryspöytäkirjan 
merkityksestä, sillä periaatteet auttavat vähentämään kaupallisessa laajuudessa tehtäviä 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia verkkoympäristössä, ja odottaa saavansa 
säännöllisesti kertomuksen mahdollisten vapaaehtoisten toimien tuloksista;

7. korostaa, että on vahvistettava näitä sopimuksia koskevat suorituskriteerit, jotta niiden 
toimivuutta voidaan arvioida ja tiedottaa niistä EU:n kansalaisille;

8. katsoo, että komission olisi lisäksi tarkasteltava nykyisten aloitteiden vaikuttavuutta ja 
harkittava mahdollisia tulevia toimia, jotka liittyvät välittäjien rooliin teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkausten torjunnassa;

9. tähdentää, että teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavista tuotteista aiheutuu paitsi suoria 
tulonmenetyksiä lakia noudattaville yrityksille ja Euroopan taloudelle ne myös johtavat 
suoraan tai välillisesti työpaikkojen menetyksiin, imagon vahingoittumiseen ja suurempiin 
lainvalvontakustannuksiin, koska niillä on usein yhteyksiä järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen ja ne saattavat uhata ja vahingoittaa kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta; 
korostaa tässä yhteydessä, että tuotteen aitous ei merkitse automaattisesti tuotteen laatua ja 
turvallisuutta, ja että tuotteen teollis- ja tekijänoikeudelliseen tilanteeseen ja oikeuksien 
mahdolliseen loukkaamiseen sovelletaan eri sääntöjä kuin tuotteen turvallisuuteen ja 
laatuun;

10. antaa komissiolle tunnustusta sen sitoutumisesta kuluttajiin, erityisesti nuoremman 
sukupolven kuluttajiin, jotka eivät ole tietoisia tällaisten loukkausten seurauksista, kun se 
toteuttaa tiedotuskampanjoita ja muita asian kannalta merkityksellisiä toimia, ja kannustaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen erityiskohderyhmille ja asianomaisille 
markkinoille suunnattuja tietoisuutta lisääviä toimia esimerkiksi kehittämällä verkossa 
toimivan kuluttajia varoittavan järjestelmän; panee tyytyväisenä merkille erityisesti 
sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (OHIM) olevan seurantakeskuksen 
pyrkimykset, joiden tarkoituksena on lisätä kuluttajien tietoisuutta teollis- ja 
tekijänoikeuksia kunnioittavien tuotteiden valinnalla saavutettavista hyödyistä ja helpottaa 
tällaisten tuotteiden saatavuutta;

11. katsoo myös, että kuluttajien olisi pystyttävä paremmin tunnistamaan teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaava tarjonta, jotta he voisivat päättää olla tekemättä tällaisia 
hankintoja; pitää valitettavana, että komission toimintasuunnitelmaan ei sisälly toimia, 
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joilla pyrittäisiin parantamaan kuluttajien kykyä tunnistaa teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavat tavarat ja sisällöt, ja kehottaa komissiota pohtimaan edelleen erityisten 
välineiden kehittämistä etenkin parhaiden käytäntöjen jakamiseen;

12. kehottaa jäsenvaltioiden viranomaisia varmistamaan, että turvallisuusriskejä aiheuttavat 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat sisällytetään RAPEX-järjestelmään 
riippumatta siitä, myydäänkö niitä kyseisessä jäsenvaltiossa laillisesti vai laittomasti;

13. odottaa saavansa vuoden 2015 loppuun mennessä tietoa olemassa olevista kansallisista 
aloitteista, jotka koskevat pk-yritysten teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien 
yksityisoikeudellisten oikeussuojakeinojen parantamista; panee tyytyväisenä merkille 
tulevan vihreän kirjan siitä, tarvitaanko tulevaisuudessa unionin toimea, joka perustuisi 
sellaisiin parhaisiin käytäntöihin, jotka on havaittu jäsenvaltioiden rahoittamissa 
järjestelmissä, joilla pk-yrityksiä autetaan varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksiensa 
noudattaminen; kehottaa komissiota ottamaan huomioon pk-yritykset lainsäädäntöä 
laadittaessa, ja toistaa kantanaan, että ”pienet ensin” -periaatetta olisi sovellettava aina;

14. korostaa, että pk-yrityksille on ratkaisevan tärkeää, että niiden teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamiseen on olemassa selkeät ja helposti hallinnoitavissa olevat 
rakenteet;

15. pyytää kehittämään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia sovittelupalveluja ja muita, 
erityisesti pk-yrityksille tarkoitettuja vaihtoehtoisia riitojenratkaisujärjestelmiä;

16. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen julkaista vihreä kirja kuullakseen 
sidosryhmiä maksunpalautusjärjestelmien ja niihin liittyvien järjestelmien vaikutuksista 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavan kaupallisen toiminnan torjunnassa sekä 
arvioidakseen, tarvitaanko tällä alalla, sekä verkossa että sen ulkopuolella, 
konkreettisempia toimia; katsoo, että EU:n laajuisen maksunpalautusoikeuden 
käyttöönotto ja soveltaminen kaikkiin väärennettyihin tavaroihin, joita kuluttaja ei olisi 
ostanut, jos olisi tiennyt niiden olevan väärennöksiä, voisi hyödyttää kuluttajia ja 
kannustaa kauppiaita tarkistamaan tavaroiden aitouden ennen niiden myyntiin panemista;

17. kannattaa toimintasuunnitelmassa korostettua jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä, 
tietojen ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä koordinointia rajatylittävän 
noudattamisen varmistamisen yhteydessä; suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
edustajista koostuvan, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista 
käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamiseen, sillä parhaiden käytäntöjen vaihdosta on 
apua toimenpiteiden kehittämisessä sekä toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa 
jäsenvaltioilta ja seurantakeskukselta saatujen tietojen ja niiden tekemän tutkimuksen 
pohjalta;

18. huomauttaa, että koulutus, joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamista alakohtaisesti kansallisella tasolla, on keskeisen tärkeää samoin kuin 
sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa olevan seurantakeskuksen rooli jäsenvaltioiden 
viranomaisten koulutuksessa ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa, esimerkiksi kun 
seurantakeskus edistää sähköisesti saatavilla olevia kampanjoita rahalle saatavasta 
vastineesta ja koordinoi niitä asianomaisten virastojen ja elinten kanssa;
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19. painottaa, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston velvollisuuden hankkia 
teollisuudelta tietoa teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksista ja tuottaa luotettavia tietoja 
ja analyysejä loukkausten todellisista vaikutuksista talouden toimijoihin olisi oltava osa 
kymmenen kohdan toimintasuunnitelmaa ja samalla perusta jatkotoimille niillä aloilla, 
joilla loukkauksia tapahtuu eniten; kehottaa komissiota kehittämään sisämarkkinoiden 
harmonisointiviraston luomaa ACIST-tietokantaa väärentäjiä koskevien tietojen 
asettamiseksi saataville ja sen varmistamiseksi, etteivät julkisia hankintoja tekevät 
viranomaiset osta väärennettyjä tuotteita;

20. korostaa, että kyseessä olevasta teollis- ja tekijänoikeuksien tyypistä (esimerkiksi 
patentista, tavaramerkistä ja tekijänoikeudesta) sekä näiden oikeuksien 
voimassaolostatuksesta ja oikeudenomistajien henkilöllisyydestä olisi oltava käytettävissä 
ja saatavilla täydelliset tiedot, myös metatietojen muodossa, jos kyseessä ovat digitaaliset 
asiakirjat, jotta teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista voitaisiin valvoa 
asianmukaisesti;

21. korostaa, että viranomaisilla on julkisten hankintojen tekijänä keskeinen rooli kaikilla 
tasoilla, paikallinen, alueellinen ja kansallinen taso mukaan luettuina, ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä siitä, että komissio aikoo laatia ja julkaista oppaan parhaista 
käytännöistä, joiden avulla kaikkien tasojen viranomaiset voivat välttää hankkimasta 
väärennettyjä tuotteita, sekä tehdä opasta tunnetuksi;

22. panee lisäksi merkille ehdotukset, jotka koskevat avoimen kuulemisprosessin järjestämistä 
EU:n asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin soveltamisesta koko toimitusketjussa, 
maksupalvelujen tarjoajat mukaan luettuina, teollis- ja tekijänoikeusloukkausten 
estämiseksi, ja pyytää, että kuulemisten tulokset ja EU:n asianmukaisen huolellisuuden 
arviointia koskeva vapaaehtoinen järjestelmä esiteltäisiin parlamentille mieluummin 
vuosittain kuin joka toinen vuosi;

23. pitää myönteisinä kaikkia asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin soveltamista koko 
toimitusketjussa koskevia mahdollisia toimia, jotka johtavat teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavien tavaroiden määrän vähenemiseen; korostaa, että toimien on oltava 
kohdennettuja eikä niistä saa aiheutua ylimääräistä hallinnollista rasitetta 
keskivertokauppiaalle, ja katsoo, että toimien on lisäksi oltava joustavia, koska oikeuksien 
rikkojat lopettavat yhden tuotteen väärentämisen ja ryhtyvät väärentämään toista 
välttääkseen valvontaa;

24. kehottaa komissiota toteuttamaan sidosryhmien kuulemiset avoimesti ja ajoissa ja 
varmistamaan, että kuulemisten tulokset analysoidaan sekä laadullisesti että määrällisesti 
ja ilmoitetaan sidosryhmille, myös parlamentille ja muille unionin toimielimille;

25. kehottaa komissiota esittämään sidosryhmien tärkeinä pitämiä ehdotuksia sen jälkeen, kun 
teollis- ja tekijänoikeuksia EU:n taloudessa käsittelevä vuosittainen kertomus on julkaistu 
ensimmäisen kerran, jos vapaaehtoisia toimenpiteitä ei pidetä toimivina;

26. korostaa, että kaiken teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön on heijastettava 
digitaalisen aikakauden kehitystä ja siinä on otettava huomioon verkkoympäristö ja eri 
jakelutavat siten, että taataan tasapuolinen menettely, jossa otetaan huomioon kaikkien 
asianosaisten sidosryhmien intressit ja erityisesti kuluttajien edut ja heidän oikeutensa 
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sisältöjen saatavuuteen, samalla kun tuetaan taiteilijoita, luovan työn tekijöitä ja 
innovointia Euroopassa;

27. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisessa olisi toimittava 
kaikilta osin suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja otettava tasapuolisesti huomioon 
sisältöjen omistajien ja käyttäjien oikeudet, joiden on oltava täysin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja tietosuojalainsäädännön, toisin sanoen henkilötietojen suojelua, 
yksityisyyden kunnioittamista ja oikeussuojan saatavuutta koskevien säännösten mukaisia.
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KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

aiheesta ”Uuteen yksimielisyyteen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta: EU:n toimintasuunnitelma”
(2014/2151(INI))

Valmistelija: Silvia Costa

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää myönteisenä EU:n toimintasuunnitelmaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta ja korostaa erityisesti asianmukaisen huolellisuuden noudattamisen 
tärkeyttä koko toimitusketjussa sekä kannattaa ”seuraa rahaa” -lähestymistapaa, pk-
yritysten teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien yksityisoikeudellisten oikeussuojakeinojen 
parantamista, kohdennettua tiedotuskampanjaa ja keskittymistä kaupallisessa laajuudessa 
tehtyihin oikeudenloukkauksiin;

2. vaatii toteuttamaan toimintasuunnitelman pikaisesti, jotta on tarvittaessa mahdollista 
mukauttaa oikea-aikaisesti varsinkin kulttuurialan ja luovien alojen teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä;

3. korostaa, että EU:n toimintasuunnitelman päätavoitteena olisi oltava varmistaa teollisuus- 
ja tekijänoikeuksien tehokas ja tosiseikkoihin perustuva noudattamisen varmistaminen, 
koska sillä on tärkeä asema innovoinnin, luovuuden, kilpailukyvyn, kasvun ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden lisäämisessä; toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamiseksi toteuttavien toimien olisi perustuttava tarkkoihin ja luotettaviin tietoihin;

4. toteaa, että vaikka tietoa voimassa olevien teollis- ja tekijänoikeuksien määrästä ja 
tyypistä on suhteellisen helppo kerätä ja analysoida, on ollut vaikea tutkia 
oikeudenloukkausten laajuutta ja niiden yhteyttä rikollisuuteen; korostaa tässä yhteydessä 
teollis- ja tekijänoikeusloukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen tärkeää roolia 
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tietojen, välineiden ja tietokantojen toimittamisessa immateriaalioikeusloukkausten 
torjunnan tueksi;

5. toteaa, että komission mukaan teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti käyttävien 
kulttuurialan ja luovien alojen osuus bkt:stä on jo jopa 4,5 prosenttia ja että ne työllistävät 
EU:ssa jopa 8,5 miljoonaa ihmistä ja ovat tärkeitä kulttuurisen monimuotoisuuden 
kannalta sekä edistävät merkittävästi taloudellista ja sosiaalista kehitystä;

6. korostaa, että talouskriisissä, jossa kulttuurialan rahoitusta on leikattu suuresti, teollis- ja 
tekijänoikeuksista tulevat palkkiot ovat usein taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden 
pääasiallinen tulonlähde; korostaa siksi, että taitelijoiden, luovan työn tekijöiden ja 
oikeudenhaltijoiden oikeudenmukaisten palkkioiden turvaamisen olisi oltava yksi 
toimintasuunnitelman päätavoitteista;

7. pitää tärkeänä, että varmistetaan asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen koko 
toimitusketjussa, mukaan lukien sähköinen toimitusketju ja kaikki siinä olevat keskeiset 
toimijat, kuten luovan työn tekijät, taiteilijat ja oikeudenhaltijat, tuottajat, välittäjät, 
verkkopalveluntarjoajat, verkkoalustojen tarjoajat, loppukäyttäjät ja viranomaiset;

8. pitää tärkeänä, että parannetaan pk-yritysten ja yksittäisten luovan työn tekijöiden teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevia yksityisoikeudellisia oikeussuojakeinoja, sillä nämä on 
tärkeitä kulttuurialan ja luovien alojen toimijoita, jotka eivät aina kykene toteuttamaan 
oikeuksiaan sen vuoksi, että menettelyt ovat monimutkaisia, kalliita ja aikaa vieviä;

9. kannattaa kohdennettuja kampanjoita, joilla erityisesti digiajan nuorille tiedotetaan 
kaupallisessa laajuudessa tehtyjen teollis- ja tekijänoikeusloukkausten aiheuttamista 
taloudellisista vahingoista sekä mahdollisista terveys- ja turvallisuusriskeistä;

10. katsoo, että kaupallisessa laajuudessa tehtyjen teollis- ja tekijänoikeusloukkausten 
estämisessä on lisäksi tärkeää laajentaa monipuolisten kulttuuristen ja luovien 
verkkosisältöjen laillista tarjontaa ja parantaa niiden saatavuutta; kehottaa komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla tuetaan tällaisia pyrkimyksiä, ja edistämään investointeja 
sellaisiin uusiin kilpailukykyisiin liiketoimintamalleihin, joilla lisätään kulttuuristen ja 
luovien sisältöjen laillista tarjontaa ja palautetaan kuluttajien luottamus verkkosisältöihin;

11. toteaa, että myös ja varsinkin kulttuurialalla ja luovilla aloilla olisi edistettävä myös 
vapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuvaa oikeudenhaltijoiden, tekijöiden, verkkoalustojen 
tarjoajien, välittäjien ja loppukäyttäjien yhteistyötä mahdollisten oikeudenloukkausten 
varhaisessa havaitsemisessa; korostaa, että komission olisi tarkasteltava tällaisen 
vapaaehtoisen sitoutumisen tehokkuutta ja että tarvitaan mahdollisesti uusia 
lainsäädäntötoimia asian valvomiseksi;

12. korostaa, että kulttuurialalla ja luovilla aloilla on tarpeen ottaa maksupalvelujen tarjoajat 
mukaan vuoropuheluun, jotta voidaan vähentää internetissä harjoitettavan, teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaavan toiminnan tuottamia voittoja;

13. toteaa, että järjestelmässä, jolla ilmoitetaan teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavasta 
sisällöstä ja poistetaan se URL kerrallaan, on käytännön rajoituksia sen suhteen, miten 
nopeasti kyseinen sisältö voidaan asettaa uudelleen saataville; kehottaa siksi alan 
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toimijoita pohtimaan, miten ilmoitus- ja poistamisjärjestelmää voitaisiin pitkällä 
aikavälillä tehostaa;

14. toteaa, että jäsenvaltioissa, joissa laki antaa mahdollisuuden estää oikeuden päätöksellä 
pääsyn teollis- ja tekijänoikeusloukkaukset mahdollistaville verkkosivustoille, tällaisella 
estämisellä on pitkällä aikavälillä käytännön rajoituksia;

15. toteaa, että suuren yleisön tekemät teollis- ja tekijänoikeusloukkaukset johtuvat joskus 
siitä, että on vaikeaa tai mahdotonta löytää haluttua sisältöä laillisesti tarjottuna; kehottaa 
siksi kehittämään laaja-alaista käyttäjäystävällistä laillista tarjontaa ja tekemään sitä 
yleisölle tunnetuksi;

16. korostaa, että tarvitaan kokonaisvaltaisempi lähestymistapa, jossa keskitytään siihen, 
miten vastata kuluttajien kysyntään lisäämällä innovatiivisen ja edullisen laillisen 
tarjonnan saatavuutta ja kulutusta käyttäen perustana internetiin sovitettuja 
liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat esteiden poistamisen aitojen Euroopan 
digitaalisten sisämarkkinoiden luomiselta, mutta joilla säilytetään kuluttajien oikeuksien ja 
keksijöiden ja luovan työn tekijöiden suojan välinen tasapaino;

17. korostaa, että innovoinnin, luovuuden ja kilpailukyvyn nimissä on varmistettava teollis- ja 
tekijänoikeuksien asianmukainen noudattaminen käyttämällä täysin avointa, 
kokonaisvaltaista, tasapainoista ja joustavaa järjestelmää, jolla voidaan reagoida nopeasti 
EU:n osaamistalouden digiajalla kohtaamiin muuttuviin haasteisiin;

18. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvitaan vakaat 
yhdenmukaiset puitteet; toteaa, että nykyinen oikeudellinen kehys ei estä kehittämästä 
usean valtion alueen kattavia oikeuksien lisensiointijärjestelmiä; kannustaa komissiota 
huomioimaan yhtenäisen eurooppalaisen patentin ja tavaramerkkiasetuksen meneillään 
olevan tarkistamisen sekä kulttuurialan ja luovan alan markkinoiden suuren 
pirstaloitumisen kulttuuristen ja kielellisten jakolinjojen mukaan;

19. korostaa, että kaikkien toimitusketjussa olevien toimijoiden olisi tehtävä yhteistyötä 
laadittaessa tiedotuskampanjoita, joilla annetaan kuluttajille tietoa heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan luovien sisältöjen helpossa saatavuudessa ja käytössä;

20. toteaa, että tarvitaan nykyaikainen kilpailua edistävä ja käyttäjäystävällinen 
tekijänoikeuskehys, joka tukee myös luovuutta ja innovointia varmistamalla keksijöille ja 
luovan työn tekijöille asianmukaisen ja turvallisen toimintaympäristön;

21. katsoo, että tehokkaat toimet kaikkien teollis- ja tekijänoikeusloukkausten torjumiseksi 
ovat pelkästään hyväksi ja edistävät taloudellista kehitystä, talouskasvua, työllisyyttä ja 
varallisuuden syntymistä, kun otetaan huomioon nykyinen digitaalinen maailma ja eri 
jakelukeinot sekä teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden oikeudet ja taataan samalla 
kaikkien etujen ja kuluttajien oikeuksien välinen tasapaino ja kuluttajien mahdollisuus 
hyödyntää mahdollisimman suurta laillisen sisällön valikoimaa;

22. korostaa, että täydellisissä tiedoissa olisi selkeästi ilmaistava teollis- tai tekijänoikeuden 
tyyppi (patentti, tavaramerkki, tekijänoikeus tms.), oikeudenomistajat ja tapauksen 
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mukaan voimassaolostatus, jotta teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen voitaisiin 
varmistaa tehokkaasti;

23. korostaa, että unionin tietämyspohjaisten toimialojen innovoinnin ja kilpailukyvyn 
lisäämiseksi teollis- ja tekijänoikeuksiin yhteensopivalla tavalla on tarpeen edistää avointa 
tutkimusta ja tietämyksen vaihtoa, jotka on määritelty keskeisiksi myös strategioissa 
Globaali Eurooppa ja Eurooppa 2020;

24. korostaa, että tarvitaan tarkkoja havaintojärjestelmiä, joiden avulla voidaan nopeasti 
pysäyttää kaupallisessa laajuudessa tapahtuvat teollis- ja tekijänoikeusloukkaukset;

25. toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien käytöstä syntyvät tulot ovat tutkimushankkeiden 
ulkoisen rahoituksen tärkeä lähde ja täten innovoinnin, kehityksen sekä korkeakoulujen ja 
yritysten välisen yhteistyön moottori;

26. korostaa, että teollis- ja tekijänoikeusloukkausten torjunnassa tarvitaan alakohtaisia 
sopimuksia ja hyvin käytäntöjen oppaita; kehottaa alan toimijoita vaihtamaan tietoja 
alustoista, joiden kautta pääsee käsiksi teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaviin sisältöihin, 
ja toteuttamaan koordinoituja ja oikeasuhteisia toimia, kuten ilmoitus ja poistaminen, 
tällaisten sisältöjen ja alustojen avulla saatujen tulojen vähentämiseksi; katsoo, että näihin 
toimiin ei pitäisi sisällyttää tuomioistuinten ulkopuolisia toimia verkkosivustoille pääsyn 
estämiseksi;

27. vaatii luomaan muutoksenhakukeinoja sellaisia tapauksia varten, joissa alustan toiminta 
on vaikeutunut sen vuoksi, että alan toimijat ovat tietojenvaihdon perusteella toteuttaneet 
toimenpiteitä kaupallisessa laajuudessa tehtyjen teollis- ja tekijänoikeusloukkausten 
torjumiseksi;

28. toteaa, että jotkut tallennuspalvelualustat (cyberlocker) maksavat käyttäjilleen 
tiedostojensa latausmäärien perusteella ja että tämä on käytäntö, joka yllyttää levittämään 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavia sisältöjä; kehottaa siksi jäsenvaltioita toteuttamaan 
oikeasuhteisia toimia tällaisten käytäntöjen estämiseksi;

29. korostaa, että tallennuspalvelualustat (cyberlocker) ovat teollis- ja 
tekijänoikeusloukkausten keskiössä, sillä ne saavat mainosten tai tilausten kautta 
välillisesti tuloja näistä oikeudenloukkauksista;

30. korostaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavista tuotteista ei aiheudu vain 
tulonmenetyksiä tuotteita laillisesti myyville yrityksille vaan ne johtavat myös suoraan tai 
epäsuorasti työpaikkojen menetyksiin, imagon vahingoittumiseen ja suurempiin 
lainvalvontakustannuksiin, ja lisäksi niillä on usein yhteyksiä järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen ja niistä voi aiheutua terveys- ja turvallisuusriskejä;

31. toteaa, että kun komissio käsittelee teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön noudattamisen 
varmistamisen mukauttamista digiaikaan, sen olisi huolehdittava, että toimitusketjun 
kaikkien päätoimijoiden välillä säilyy oikeudenmukainen tasapaino ja että noudatetaan 
täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjaa varsinkin seuraavissa: 
henkilötietojen suoja, yksityiselämän kunnioittaminen, omistusoikeus ja oikeus 
oikeussuojaan;
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32. toteaa, että komission vuosina 2012–2013 toteuttamassa kuulemisprosessissa, joka koski 
teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisen siviilioikeudellisia näkökohtia, 
tuli esille useita toimintasuunnitelmaan sisältymättömiä seikkoja, muun muassa vaikeudet 
tunnistaa loukkaajia tai väitettyjä loukkaajia, välittäjien avustava rooli 
oikeudenloukkausten torjunnassa ja vahinkojen osoittaminen teollis- ja 
tekijänoikeuskiistoissa; toteaa, että toimintasuunnitelma on vasta lähtökohta teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisessa;

33. kehottaa komissiota tarkastelemaan kaikkia vaihtoehtoja teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisessa, myös ehdotusta konkreettisemmista lainsäädäntötoimista;

34. korostaa, että tuoteväärennösten ja piraattituotteiden määrä on kasvanut muutaman viime 
vuoden aikana, sillä tällaisia tuotteita on helppo levittää netin kautta; painottaa jälleen, että 
komission on syytä järjestää kampanjoita, joilla kuluttajille, työntekijöille ja asiakkaille ja 
erityisesti nuorille tiedotetaan kaupallisessa laajuudessa tehtyjen teollis- ja 
tekijänoikeusloukkausten aiheuttamista taloudellisista ja yhteiskunnallisista vahingoista;

35. toteaa, että kansainvälisiin teollis- ja tekijänoikeusloukkauksiin liittyy järjestäytynyt 
rikollisuus ja että olisi erittäin tärkeää saada aikaan koordinoitu eurooppalainen ratkaisu, 
tehostaa nykyisiä tarkastustoimia ja noudattaa ”seuraa rahaa” -periaatetta, turvata 
kuluttajien edut ja varmistaa toimitusketjun eheys;

36. kehottaa komissiota tarkastelemaan, onko mahdollista luoda eurooppalainen merkki, 
jonka perusteella käyttäjät voivat tunnistaa verkkosivustot, joilla ei tapahdu kaupallisia 
teollis- ja tekijänoikeusloukkauksia.



RR\1061835FI.doc 27/28 PE549.140v02-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 26.2.2015

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

20
9
2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, 
Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Emmanouil Glezos, Giorgos 
Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, 
Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura Barandiarán, Luigi 
Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, 
Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan 
Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, 
Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Therese Comodini Cachia, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan 
Kyuchyuk, Ernest Maragall, Martina Michels, Michel Reimon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marco Affronte, Julia Reda



PE549.140v02-00 28/28 RR\1061835FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 7.5.2015

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

19
2
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese 
Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, 
Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz 
Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel 
Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie 
Rozière, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (200 art. 2 kohta)

Morten Messerschmidt


