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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla 

(2009/2178(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla 

11. syyskuuta 2009 annetun komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille 

ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle (KOM(2009)0467), 

– ottaa huomioon kattavasta eurooppalaisesta suunnitelmasta väärentämisen ja piratismin 

torjumiseksi 25. syyskuuta 2008 annetun kilpailuneuvoston päätöslauselman, 

– ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 

sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista ("direktiivi sähköisestä 

kaupankäynnistä") 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2000/31/EY,  

– ottaa huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 

yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY, 

– ottaa huomioon tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan 

tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 

tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22. heinäkuuta 2003 annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1383/2003, 

 

– ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 

29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY, 

– ottaa huomioon tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 23. huhtikuuta 2009 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/24/EY, 

 

– ottaa huomioon muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista 

toimenpiteistä 25. huhtikuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin 

lainsäädäntöpäätöslauselman, 

 

– ottaa huomioon vuonna 2005 julkaistun komission strategian teollis- ja tekijänoikeuksien 

täytäntöön panemiseksi yhteisön ulkopuolissa maissa ja komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanokertomuksesta 2009, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- 

ja energiavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2010), 
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A. pitää immateriaalioikeuksien eli tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja tuotenimien, 

hyödyllisyysmallien ja mallien sekä patenttien kaikenlaisia loukkauksia todellisena 

uhkana kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle sekä Euroopan taloudelle ja 

yhteiskunnille, 

B. katsoo, että jotta kysymystä immateriaalioikeuksien noudattamisen valvonnasta 

sisämarkkinoilla voidaan käsitellä asianmukaisesti, on tärkeää tarkastella tilannetta paitsi 

unionissa, myös unionin ulkorajoilla ja sen ulkopuolisissa maissa, 

C. valittaa, että tiedot immateriaalioikeuksien loukkausten laajuudesta ovat epäyhtenäisiä, 

epätäydellisiä ja riittämättömiä eikä niitä ole kerätty keskitetysti, 

D. katsoo, että innovointi ja luovuus antavat Euroopan taloudelle todellista lisäarvoa ja että 

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa niitä on suojeltava ja kehitettävä, 

E. toteaa, että immateriaalioikeuksien loukkaukset ovat kaikkien teollisuudenalojen, eritoten 

luovien ja innovoivien alojen ongelma,  

F. toteaa, että laiton kopiointi internetissä on saavuttanut huolestuttavat mittasuhteet, etenkin 

luovan sisällön tuotannossa, ja että nykyiset säännökset eivät mahdollista 

oikeudenhaltijoiden tehokasta suojelua internetissä ja eri osapuolten – myös kuluttajien – 

etujen tasapainottamista, 

G. huomauttaa, että vaikka yhteisössä on annettu säännöksiä fyysisten tavaroiden 

väärentämisestä ja piratismista, rikosoikeudellisista seuraamuksista ei ole lainsäädäntöä ja 

internetiä hyödyntävän piratismin torjuntaa koskevat säännökset ovat puutteellisia, 

H.  huomauttaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 

sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä 2004/48/EY säädettyjen toimenpiteiden 

tehokkuutta oikeuksien suojelun kannalta ei ole arvioitu, 

I. toteaa, että patenttien tapauksessa immateriaalioikeuksien suojelu on erittäin tärkeää, jotta 

patenttiloukkauksia voidaan torjua tehokkaasti; toteaa, että kysymys unionin tason 

yhdistetystä patenttijärjestelmästä on vielä ratkaisematta, 

J.  huomauttaa, että tietyt järjestäytyneen rikollisuuden muodot liittyvät todistettavasti 

immateriaalioikeuksien loukkauksiin ja erityisesti väärentämiseen ja piratismiin,  

1. on tyytyväinen 11. syyskuuta 2009 annettuun komission tiedonantoon, jossa käsitellään 

täydentäviä toimenpiteitä, jotka eivät liity lainsäädäntöön; valittaa kuitenkin, ettei 

tiedonannossa käsitellä oikeudellisen kehyksen päätökseen saattamista; 

2. kehottaa komissiota esittämään kiireesti immateriaalioikeuksien alan kattavan strategian, 

jossa käsitellään immateriaalioikeuksien kaikkia näkökohtia, muun muassa niiden 

noudattamisen valvontaa; 

3. katsoo, että komission tulisi ottaa immateriaalioikeusnäkökohdat huomioon kaikkien 

alojen politiikassaan ja kaikissa lainsäädäntöaloitteissaan sekä tarkastella niitä kaikissa 

sellaisia lainsäädäntöehdotuksia koskevissa vaikutustenarvioinneissa, jotka saattavat 
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vaikuttaa immateriaalioikeuksiin; 

4. suhtautuu epäillen komission vakaumukseen siitä, että unionin nykyiset 

yksityisoikeudelliset immateriaalioikeuksien valvontatoimet ovat tehokkaita ja riittävän 

harmonisoituja, jotta sisämarkkinat voivat toimia moitteetta, ja muistuttaa komissiota siitä, 

että väitteen todentamiseksi tarvitaan välttämättä direktiivin 2004/48/EY soveltamista 

koskevaa kertomusta;  

5. kehottaa komissiota laatimaan direktiivin 2004/48/EY 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

kertomuksen direktiivin soveltamisesta ja sisällyttämään siihen arvion toteutettujen 

toimien tehokkuudesta ja direktiivin vaikutuksesta innovaatiotoimintaan ja 

tietoyhteiskunnan kehittymiseen sekä ehdottamaan tarvittaessa muutoksia; pyytää 

sisällyttämään kertomukseen myös arvion tavoista, joilla oikeudellista kehystä voidaan 

lujittaa ja parantaa internetin suhteen; 

6. ei yhdy komission näkemykseen, että tärkeimmät säännökset immateriaalioikeuksien 

noudattamisen valvonnasta on jo annettu; huomauttaa, että neuvotteluja rikosoikeudellisia 

seuraamuksia käsittelevästä direktiivistä ei ole saatu onnistuneesti päätökseen, ja kehottaa 

komissiota antamaan Lissabonin sopimuksen nojalla uuden ehdotuksen 

rikosoikeudellisista seuraamuksista;  

7. kehottaa komissiota antamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

118 artiklan nojalla asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia tehokkaasta EU:n 

patenttijärjestelmästä; 

Väärentämisen ja piratismin eurooppalainen seurantakeskus 

 

8. myöntää, että tosiseikkoihin perustuvien ja tulospainotteisten toimintalinjojen 

kehittämiseksi on tärkeää, että käytettävissä on täydellisiä ja luotettavia tietoja 

kaikentyyppisistä immateriaalioikeuksien loukkauksista; 

9. suhtautuu myönteisesti väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen 

perustamiseen, sillä se antaa mahdollisuuden tilastojen ja tietojen keskitettyyn hallintaan 

niin, että niitä voidaan käyttää perustana laadittaessa ehdotuksia, joilla torjutaan 

tehokkaasti väärentämistä ja piratismia, mukaan lukien laiton kopiointi internetissä; 

10. toivoo, että seurantakeskuksen ansiosta saadaan kerättyä ja vaihdettua tietoa 

kaikentyyppisistä immateriaalioikeuksien loukkauksista; 

11. kehottaa komissiota selkeyttämään seurantakeskuksen tehtäviä ja painottaa, että sen 

menestyksekäs toiminta riippuu suuressa määrin kaikkien toimijoiden, muiden muassa 

kansallisten viranomaisten, oikeudenhaltijoiden, kuluttajajärjestöjen ja asianomaisten 

teollisuudenalojen, osallistumisesta ja yhteistyöstä, jolla lisätään avoimuutta ja vältetään 

päällekkäinen työ; 

12. kehottaa komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle tyhjentävästi 

kaikista seurantakeskuksen toiminnan tuloksista vuosikertomuksin, joissa se tekee 

päätelmiä ja esittää sopivia ratkaisuja, joilla immateriaalioikeuksien noudattamisen 

valvontaa voidaan tiukentaa; 



 

PE438.164v01-00 6/7 PR\801322FI.doc 

FI 

Kuluttajien tietoisuuden lisääminen  
 

13. korostaa tarvetta järjestää unionin laajuisesti sekä kansallisella ja paikallisella tasolla 

toteutettava tiedotuskampanja väärennettyjen tuotteiden riskeistä kuluttajien terveydelle ja 

turvallisuudelle ja väärentämisen ja piratismin kielteisistä taloudellisista ja 

yhteiskunnallisista vaikutuksista; 

14. kehottaa kaikkia sidosryhmiä, joita laiton kopiointi ja väärennettyjen tuotteiden myynti 

verkossa koskee, verkko-operaattorit, verkkokaupat, oikeudenhaltijat ja kuluttajajärjestöt 

mukaan lukien, aloittamaan vuoropuhelun lyhyiden, näkyvien ja ytimekkäiden 

varoitusviestien kaltaisista konkreettisista varoitusmenetelmistä, joita voitaisiin ottaa 

käyttöön; 

15. painottaa tarvetta järjestää nuorille suunnattuja tiedotuskampanjoita etenkin 

verkkopiratismista, jotta he ymmärtäisivät immateriaalioikeuksien merkityksen ja 

pystyisivät helposti erottamaan laillisen laittomasta; 

Verkkopiratismin torjunta ja immateriaalioikeuksien suojelu internetissä 

 

16. tunnustaa komission tavoin, että täydentävillä toimenpiteillä, jotka eivät liity 

lainsäädäntöön, voidaan tehostaa immateriaalioikeuksien ja etenkin sidosryhmien tiiviissä 

vuoropuhelussa sopimien toimenpiteiden täytäntöönpanoa; 

17. pahoittelee, että komissio ei mainitse eikä käsittele verkkopiratismin arkaluonteista 

ongelmaa, vaikka se on tämän globaalin ilmiön tärkeä osatekijä nykyisinä 

digitalisoitumisen aikoina, ja että se vaikenee etenkin kysymyksestä, joka liittyy internetin 

vapaan saatavuuden ja tämän vitsauksen tehokkaiden torjuntatoimien tasapainottamiseen; 

vaatii komissiota käsittelemään näitä ongelmia immateriaalioikeuksia koskevassa 

strategiassaan;  

18. korostaa, että ilmiön yleistymisen ovat mahdollistaneet monet tekijät, muun muassa 

tekniikan kehitys; muistuttaa, että verkkopiratismi loukkaa immateriaalioikeuksia, joten se 

on ratkaistava nopeasti kullekin alalle sopivalla tavalla; 

19. painottaa, että monipuolisen, kiinnostavan ja näkyvän laillisen tarjonnan tukeminen ja 

kehittäminen kuluttajien käyttöön voi edesauttaa ilmiön asteittaista poistumista, mutta 

tunnustaa, ettei se riitä; pitää piratismia tämän hetken suurimpana esteenä laillisen 

tarjonnan kehittämiselle verkossa ja katsoo, että jos unioni ei tunnusta asiantilaa ja pyri 

korjaamaan sitä ripein ehdotuksin, se saattaa tehdä tyhjäksi pyrkimykset kehittää laillisia 

sähköisiä markkinoita; 

20. vaatii kaikkia toimijoita, verkko-operaattorit mukaan lukien, osallistumaan sidosryhmien 

vuoropuheluun, jotta ongelmaan voidaan löytää sopivia ratkaisuja vuoden 2010 kuluessa; 

kehottaa muussa tapauksessa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen tai 

muuttamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, etenkin direktiiviä 2004/48/EY, yhteisön 

tämän alan oikeuden lujittamiseksi jäsenvaltioiden kokemuksia hyödyntäen; 

21. kehottaa komissiota pohtimaan yleisesti keinoja helpottaa yritysten pääsyä digitaalisille 

markkinoille yli maantieteellisten rajojen ratkaisemalla kiireesti kysymyksen laajemmasta 
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maantieteellisestä lisensoinnista ja tehokkaasta ja avoimesta oikeuksien 

hallintajärjestelmästä, koska muutoin ei voida lisätä laillisesti tarjottavia palveluja, jotka 

vastaavat kuluttajien vaatimuksia sisällön ajasta ja paikasta riippumatosta, välittömästä ja 

räätälöidystä saatavuudesta; 

Kansainvälinen ulottuvuus ja vaikutukset sisämarkkinoilla  
 

22. tukee komission pyrkimyksiä yksilöidä parhaat keinot kehittää edelleen EU:n tulliasetusta, 

joka mahdollistaa sellaisen tavaran pidättämisen, jonka epäillään loukkaavan tiettyjä 

immateriaalioikeuksia, ja joka on yksi näiden oikeuksien pönkittämiseen tähtäävän 

unionin lainsäädännön kulmakivistä;  

23. kehottaa komissiota kehittämään innovoivaa ja tiivistettyä yhteistyötä hallinnon ja niiden 

teollisuudenalojen kesken, joita asia koskee; 

24. kehottaa komissiota lisäämään yhteistyötään immateriaalioikeuksien saralla tärkeimpien 

unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja jatkamaan ponnistelujaan neuvotteluissa, joita 

immateriaalioikeuksista käydään Maailman henkisen omaisuuden järjestössä, etenkin 

WTO:n teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen 

(TRIPS) puitteissa; 

25. kehottaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään edistää tuoteväärennösten torjuntaa 

koskevasta monenvälisestä kauppasopimuksesta käytäviä neuvotteluja, jotta 

immateriaalioikeuksien valvontajärjestelmää voidaan parantaa väärentämisen 

torjumiseksi, ja tiedottamaan Euroopan parlamentille neuvottelujen edistymisestä ja 

tuloksista; 

26. kannattaa komission aikeita jatkaa ja lisätä kahdenvälistä yhteistyötä, mukaan lukien 

immateriaalioikeuksia koskeva kahdenvälinen vuoropuhelu unionin ulkopuolisten maiden 

kanssa ja teknisen avun hankkeet; 

Järjestäytynyt rikollisuus 

  

27. painottaa, että on tärkeää torjua immateriaalioikeuksiin liittyvää järjestäytynyttä 

rikollisuutta ja eritoten väärentämistä ja piratismia; huomauttaa, että tähän tarvitaan 

asianmukaista yhteisön lainsäädäntöä rikosoikeudellisista seuraamuksista, ja tukee tiivistä 

strategista ja toiminnallista yhteistyötä kaikkien EU:n sidosryhmien ja erityisesti 

Europolin, kansallisten viranomaisten ja yksityisen sektorin kesken samoin kuin 

yhteistyötä EU:n ulkopuolisten valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;  

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille. 

 

 

 


