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LÜHISELGITUS

Pärast Euroopa Kohtu hiljutist otsust kohtuasjas C-176/03 teeb komisjon direktiivi ettepaneku 
intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta vastavalt 
asutamislepingu artiklile 95.

Seadmata kahtluse alla õigusasjade komisjoni pädevust, tuleb märkida, et tõsist muret tekitab 
teatises KOM (2005)583 sätestatud kohtuotsuse lai tõlgendamine Euroopa Komisjoni poolt ja 
sellest tulenevalt ka ettepaneku õiguslik alus.

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste 
käsitlemisel tuleb arvesse võtta järgmisi aspekte:
(a) direktiivi reguleerimisala;
(b) "kaubanduseesmärkide" definitsiooni;
(c) " tahtliku intellektuaalomandi õiguse rikkumise" definitsiooni;
(d) kuriteole õhutamise kuriteoks tunnistamist
(e) ühiseid uurimirühmi;
(f) põhiõigusi.

Reguleerimisala

Käesloleva õigusakti reguleerimisalasse kuulub võitlemine võltsimise ja piraatluse vastu, mis 
puudutab eelkõige muusika-, luksuskaupade ja rõivatööstust ning nendega seotud sektoreid.
Tõsist muret tekitab siiski selle direktiivi võimalik toime juhul, kui võltsimise ja piraatluse 
vastu võitlemise meetmeid rakendatakse üldistavalt intellektuaalomandi õiguse kõigi vormide 
suhtes. Tuleb rõhutada, et teatud intellektuaalomandi õiguse rikkumised on oma olemuselt ja 
viisilt erinevad, mis tähendab, et erinema peaksid ka nende vastu rakendatavad meetmed.
Tuleb vahet teha äritegevuse loomuliku kulu, nagu näiteks seaduspärase tootearenduse vältel 
aset leidnud patendi rikkumiste, ning kuritahtliku ja ettekavatsetud võltsimise ning piraatluse 
vahel. Patendi rikkumiste puhul võib rakendada tsiviilõiguslikke kaitsevahendeid ning 
väidetavaid patendi rikkujaid ei peaks võrdsustama kurjategijatega, kes tegelevad piraatluse ja 
võltsimisega. Ettevõte võib patenti ettekavatsetult rikkuda, et näidata kõnealuse patendi 
mittekehtivust, sellise tegevusega innovatsiooni panustades. Eeltoodud näite kontekstis peaks 
rikkumine jääma seni tsiviilasjade valdkonda, kui see ei kujuta endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele.

Kaubanduseesmärgid

Viide kaubanduseesmärkidele leidub ilma definitsioonita intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingus (TRIPS-lepingus). Siiski aitavad TRIPS-lepingu sõnastus, 
mõiste läbiv kasutamine ning lepingu kontekst mõiste sisu tõlgendada. See viitab kasumit 
loovale rikkumisele vaid juhtudel, kui intellektuaalomandi õiguse valdajale on põhjustatud 
märkimisväärne kahju; seda direktiivi ei kohaldata juhtudel, kui leiab aset seaduslikult 
omandatud sisu mittetulunduslik vahetamine üksikisikute poolt.

Et õigusloomega seotud ettepaneku järgi karistatakse vaid kaubanduseesmärkidel toime 
pandud rikkumist, tuleb õigusliku ebamäärasuse vältimiseks esitada eelnimetatud mõiste selge 
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definitsioon. Kõnealuses valdkonnas ei ole võimalik toetuda liikmesriikide praktikale, mis 
liikmesriigiti erineb.

Tahtlik intellektuaalomandi õiguse rikkumine

Karistusmeetmeid tuleks rakendada ainult teadlikult sooritatud ja tahtlike rikkumiste puhul;
siia kuuluvad vaid need juhud, kui süüteo täideviija, olles teadlik, et ta rikub 
intellektuaalomandi õigusi, tegutseb kuritahtlikult ja ettekavatsetult. Sellist tahtlikku tegevust, 
nagu muusika kuulamine või filmide vaatamine, ei või rikkumisena käsitleda.

Kuriteole õhutamine

Vahet tuleb teha äritegevuse loomuliku kulu, nagu seaduspärase tootearenduse vältel aset 
leidnud patendi rikkumiste, ning kuritahtliku ja ette kavatsetud võltsimise ning piraatluse 
vahel, mis tihti on toime pandud kuritegeliku ühenduse raames. Kriminaalkaristusi mis tahes 
kuriteole õhutamise eest tuleb rakendada vaid kõige raskemate kuritegude puhul;
intellektuaalomandi õiguse rikkumise korral on karistuse määramine kuriteole õhutamise eest 
ebaproportsionaalne tegevus. Täielikult tuleb järgida põhiõiguste hartat, eriti selle artikli 49 
lõiget 3, mis sätestab: “karistuste raskus ei tohi olla kuriteo suhtes ebaproportsionaalne”.

Ühised uurimisrühmad

Ettepaneku artiklis 7 volitatakse intellektuaalomandi õiguse valdajaid, nende esindajaid või 
eksperte abistama kuritegude uurimisel. Tasub tähelepanelik olla, kas tõepoolest peaks 
intellektuaalomandi valdaja ilma kahtlusi tekitamata identifitseerima omaenda kaupu ja 
tooteid.

Kõigepealt on intellektuaalomandi õiguse valdaja huvides ning kaitseks see, kui 
nõuetekohaselt volitatud esindajad aitaksid uurimisrühmadel tema intellektuaalomandi 
kasutamist autoriseerida või keelustada. Teiseks peaks intellektuaalomandi õiguse valdaja või 
tema esindaja abi olema piiratud, selleks et ära hoida karistusmenetluse “privatiseerimist”;
vastasel juhul tähendaks nende ulatuslikum või aktiivsem sekkumine ausa ja erapooletu 
uurimise ning karistusmenetluse ohu alla seadmist.

Põhiõigused

Kriminaalkuritegude ja karistuste defineerimisel, uurimise ning kohtumenetluse käigus tuleb 
täielikult arvesse võtta põhiõiguste hartat. Erilist tähelepanu tuleb pöörata harta järgmistele 
artiklitele: artiklile 8 isikuandmete kaitsest, artiklile 47 õigusest õiglasele kohtulikule 
arutamisele ja artiklile 49 seaduslikkuse põhimõttest ning kuritegude ja karistuste 
proportsionaalsuse põhimõttest.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Amendment 1
Põhjendus 9

(9) Et hõlbustada intellektuaalomandi 
õiguste rikkumisjuhte käsitlevaid 
kriminaaluurimisi ja menetlusi, ei tohiks 
süüdistuse esitamine sõltuda kuriteoohvri 
tunnistustest ega süüdistustest.

välja jäetud

Selgitus

Kriminaaluurimist läbiviivad ametivõimud ei peaks saama enne kaebuse esitamist õigust 
valdaja poolt omal algatusel tegutseda, kuna litsentsisüsteemi ei avalikustata. Õiguse valdajal 
on põhiõigus soovi korral oma õigustest loobuda.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
esitatud õigusi tuleb kuritegude ja 
karistuste defineerimisel, uurimise jooksul 
ja kohtumenetluse vältel täielikult järgida.

Muudatusettepanek 3
Artikli 1 esimene lõik

Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
vajalikud karistusmeetmed, et tagada 
intellektuaalomandi õiguste kaitse.

Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
vajalikud karistusmeetmed, et tõkestada ja 
ära hoida kaubanduseesmärkidel toime 
pandud intellektuaalomandi õiguste 
tahtlikku rikkumist.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek taastab selle sõnavara, mida on kasutatud intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepingus (artikkel 61), mis on aluseks käesolevale ettepanekule.

Muudatusettepanek 4
  

1 ELTs seni avaldamata.
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Artikli 1 teine lõik

Kõnealuseid meetmeid kohaldatakse 
ühenduse ja/või liikmesriikide õigusaktides 
ettenähtud intellektuaalomandi õiguste 
suhtes.

Sellega ühtlustatakse karistusmeetmeid 
Euroopa Liidu tasandil, kui on vaja 
võidelda intellektuaalomandi õiguste
tahtliku rikkumise vastu, mis on toime 
pandud kuritegeliku ühenduse raames, või 
kui on seatud ohtu inimeste tervis või 
ohutus.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek taastab selle sõnavara, mida on kasutatud intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepingus (artiklis 61), mis on aluseks käesolevale ettepanekule.

Muudatusettepanek 5
Artikli 1 teine a lõik (uus)

Ilma et piirataks liikmesriikide juba 
olemasolevate meetmete kohaldamist, 
kohaldatakse käesolevas direktiivis 
sätestatud meetmeid ainult tahtliku 
kaubamärgi rikkumise, sealhulgas 
võltsimise või autoriõiguste rikkumise 
korral.

Selgitus

Vahet tuleb teha äritegevuse loomuliku kulu, nagu näiteks seaduspärase tootearenduse vältel 
aset leidnud patendi rikkumiste, ning kuritahtliku ja ettekavatsetud võltsimise ning piraatluse 
vahel. Patendi rikkumiste puhul võib rakendada tsiviilõiguslikke kaitsevahendeid ning 
väidetavaid patendi rikkujaid ei peaks võrdsustama kurjategijatega, kes tegelevad piraatluse 
ja võltsimisega. Patendi rikkumiste juhtudel kooskõlastatakse need vahendid liikmesriikide 
tsviilõigussüsteemidega.

Muudatusettepanek 6
Artikli 1 teine b lõik (uus)

Käesoleva õigusakti reguleerimisalasse ei 
kuulu seaduslikult omandatud sisu 
mittetulunduslik vahetamine üksikisikute 
poolt.
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Selgitus

Käesolevas arvamuses väljendatakse kavatsust karistada ainult kaubanduseesmärkidel toime 
pandud rikkumist (artikkel 3).

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 pealkiri

Määratlus Määratlused

Selgitus

Soovitatav on määratleda võltsimine kui käesoleva direktiivi ettepaneku kohaldamise 
seisukohast keskne mõiste. Sanktsioonide kohaldamine on võimalik vaid võltsimise selge 
määratletuse korral, mis peab hõlmama kõiki intellektuaalomandi õiguste rikkumise vorme, 
sealhulgas võltsitud toodete valdamist.

Muudatusettepanek 8
Artikli 2 esimene a lõik (uus)

Käesolevas direktiivis tähendab 
„kaubanduseesmärkidel toime pandud 
rikkumine” intellektuaalomandi õiguste 
rikkumist, mis põhjustab antud õiguse 
valdajale märkimisväärse otsese kahju.

Selgitus

Kuigi käesolevas arvamuses väljendatakse kavatsust karistada ainult kaubanduseesmärkidel 
toime pandud rikkumisi (artikkel 3), ei ole seda mõistet defineeritud; õigusliku ebamäärasuse 
vältimiseks on vaja selget definitsiooni. Ehkki TRIPS-lepingus ei defineerita 
„kaubanduseesmärkide” mõistet, aitab lepingu kontekst, väljendi läbiv kasutamine kogu 
tekstis ning läbirääkimiste protsessi analüüs mõistet selgelt määratleda.

Muudatusettepanek 9
Artikli 2 esimene b lõik (uus)

Käesolevas direktiivis tähendab 
„intellektuaalomandi õiguste tahtlik 
rikkumine” nimetatud õiguse 
ettekavatsetud ja teadlikku rikkumist.

Muudatusettepanek10
Artikli 2 esimene c lõik (uus)
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Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
võltsimine:
a) võltsitud kaubamärgi all esitletavate 
kaupade õigusliku aluseta valdamist või 
nende mis tahes tolliprotseduuri kohast 
importimist või eksportimist;
b) võltsitud kaubamärgi all esitletavate 
kaupade müügiks pakkumist või müümist;
c) kaubamärgi, kollektiivse kaubamärgi või 
garantiimärgi reprodutseerimist, 
jäljendamist, kasutamist, lisamist, 
kustutamist, muutmist, mis rikub selle 
registreerimisega saadud õigusi ja sellest 
tulenevaid keelde;
d) registreeritud kaubamärgi all muu kui 
taotletud toote teadlikku pakkumist või 
teenuse osutamist.

Selgitus

Soovitatav on määratleda võltsimine kui käesoleva direktiivi ettepaneku kohaldamise 
seisukohast keskne mõiste. Sanktsioonide kohaldamine on võimalik vaid võltsimise selge
määratletuse korral, mis peab hõlmama kõiki intellektuaalomandi õiguste rikkumise vorme, 
sealhulgas võltsitud toodete valdamist.

Muudatusettepanek 11
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et iga 
kaubanduseesmärkidel toimepandud tahtliku 
intellektuaalomandiõiguse rikkumist, samuti 
nagu sellise teo katset, sellele kaasaaitamist 
ja õhutamist peetakse kriminaalkuriteoks.

Liikmesriigid tagavad, et 
kaubanduseesmärkidel toimepandud tahtliku 
intellektuaalomandiõiguse rikkumist
peetakse kriminaalkuriteoks.

Selgitus

Kriminaalkaristusi mis tahes kuriteole õhutamise eest tuleb rakendada vaid kõige raskemate 
kuritegude puhul; intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral on karistuse määramine 
kuriteole õhutamise eest ebaproportsionaalne tegevus.

Muudatusettepanek 12
Artikli 3 esimene a lõik (uus)

Lisaks sellele tagavad liikmesriigid, et 
sellise rikkumise katset, sellele 
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kaasaaitamist ja õhutamist peetakse 
kriminaalkuriteoks juhtudel, kui teo katse, 
kaasaaitamine või õhutamine:
a) teostatakse organiseeritud kuritegevusele 
kaasaaitamiseks või
b) kujutab endast tõsist ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele.

Selgitus

Vahet tuleb teha normaalse äritegevuse käigus aset leidnud patendi rikkumiste (seaduspärase 
tootearenduse) vahel, mille käigus võidakse hävitada vigaseid patente, ning kuritahtliku ja 
ettekavatsetud võltsimise ja piraatluse vahel, mis on tihti toime pandud kuritegeliku ühenduse 
poolt. Mis tahes kuriteole õhutamise eest tuleb kriminaalkaristusi rakendada vaid kõige 
raskemate kuritegude puhul; intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral on karistuse 
määramine kuriteole õhutamise eest ebaproportsionaalne tegevus.

Muudatusettepanek 13
Artikli 3 esimene b lõik (uus))

Kriminaalkaristust ei kohaldata algtoodete 
paralleelse importimise juhtudel, mida on 
kõnealuse intellektuaalomandi õiguste 
valdaja nõusolekul turustatud kolmandas 
riigis.

Muudatusettepanek14
Artikli 4 lõike 2 sissejuhatav lause

2. Asjakohasel juhul kehtestavad 
liikmesriigid artiklis 3 osutatud kuritegude 
suhtes lisaks veel järgmised karistused:

2. Asjakohasel juhul kehtestavad 
liikmesriigid artiklis 3 osutatud kuritegude 
suhtes lisaks veel järgmised karistused, kui 
avalik huvi seda nõuab:

Selgitus

Tegemist on põhiõiguste olulise piiramisega ning on soovitatav, seega peaks see üldhuvi 
seisukohast olema õigustatud.

Muudatusettepanek 15
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) intellektuaalomandi õiguse rikkumisega 
seotud varade hävitamine;

a) kõigi intellektuaalomandi õiguse 
rikkumisega seotud varade kiire hävitamine,
välja arvatud näidised tõenditeks, mis 
säilitatakse võlakirjata;
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Selgitus

Turvalisuse tagamiseks tehakse ettepanek hävitada intellektuaalomandi rikkumisega seotud 
varad kiiresti ja täielikult, välja arvatud need, mis on vajalikud uurimise huvides. Selle 
meetmega välditakse ka suuri kulutusi kauba valvamise korraldamisel. Kogu kauba visuaalne 
fikseerimine võib toimuda seda avastamise ajal pildistades. Juhul kui süüdistatav on teada, 
võib kauba hävitamise seada vajadusel sõltuvusse tema nõusolekust või vastuväidete 
mitteesitamisest, ilma et seda käsitletaks süü tunnistamisena.

Muudatusettepanek 16
Artikli 4 lõike 2 punkt f a (uus)

f a) nõue, mis kohustab võltsijat tasuma 
kinnipeetud kaupade ladustamise kulud.

Selgitus

Lisakaristusena peab olema võimalus nõuda võltsijalt uurimise huvides säilitatud kaupade 
ladustamise kulude tasumist, kuna sellised kulud võivad tekkida, kui säilitatud kaubad, isegi 
väikeses arvus, on suuremõõtmelised ja uurimine pikaajaline.

Muudatusettepanek 17
Artikli 5 lõike 2 punktid a ja b

a) muude kui kõige raskemate kuritegude 
puhul maksimaalne trahv vähemalt 100 
000 eurot;
b) lõikes 1 loetletud kuritegude puhul 
maksimaalne trahv vähemalt 300 000 
eurot.

Rahatrahvide puhul määravad trahvi 
suuruse iga liikmesriigi kohtud, võttes 
arvesse tekitatud kahju suurust ja 
võltsitavate kaupade väärtust või võltsimise 
tulemusel saadud tulu, ning iga juhtumi 
puhul arvestatakse eelkõige võltsija 
majanduslikku olukorda, mida näitavad 
tema varad, sissetulek, perekondlikud 
kohustused, ülalpeetavad ning muud 
isiklikud asjaolud.

Selgitus

Käesolevas artiklis kehtestatud piiratud trahvimäärad intellektuaalomandi õiguste 
rikkumistele on liiga paindumatud ning tõenäoliselt ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele.
Muudatusettepaneku eesmärgiks on viia see põhimõte vastavusse ühtlustamise eesmärgiga, 
mida taotleb käesolev ettepanek.

Muudatusettepanek 18
Artikkel 6

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et 
tagada süüdimõistetud füüsilise või 

Liikmesriigid võtavad põhiõigusi rikkumata 
vajalikud meetmed, et tagada 
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juriidilise isiku varade täielik või osaline 
konfiskeerimine vastavalt 24. veebruari 
2005. aasta raamotsuse 2005/212/JSK (mis 
käsitleb kuritegevusega seotud tulu, 
kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist) 
artiklile 3 vähemalt juhul, kui kuritegu pandi 
toime kuritegeliku ühenduse raames 
raamotsuse …. (organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse kohta) 
tähenduses, samuti juhul, kui kõnealuste 
kuritegudega seatakse ohtu inimeste tervis 
või ohutus.

süüdimõistetud füüsilise või juriidilise isiku 
varade täielik või osaline konfiskeerimine 
vastavalt 24. veebruari 2005. aasta 
raamotsuse 2005/212/JSK (mis käsitleb 
kuritegevusega seotud tulu, kuriteovahendite 
ja omandi konfiskeerimist) artiklile 3 
vähemalt juhul, kui kuritegu on raske, 
samuti juhul, kui kõnealuste kuritegudega 
seatakse ohtu inimeste tervis või ohutus.

Selgitus

On murettekitav, et artikkel 6 piirdub üksnes organiseeritud kuritegevuse raames toime 
pandud kuritegudega. Kõnealune artikkel oleks kasulik üksnes siis, kui see kohalduks kõigile 
õiguste valdajatele tõsist kaubanduslikku kahju põhjustavate kuritegude korral, olenemata 
sellest, kas need kuriteod on toime pandud organiseeritud kuritegevuse raames või mitte.
Seetõttu tuleb raamdirektiivi artiklist 6 jätta välja viide „organiseeritud kuritegevusele” ning 
asendada see „raske kuriteo” mõistega.

Muudatusettepanek 19
Artikkel 7

Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
intellektuaalomandi õiguste valdajad või 
nende esindajad, samuti eksperdid saaksid
abistada ühiseid uurimisrühmi artiklis 3 
osutatud kuritegude uurimisel.

Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
intellektuaalomandi õiguste valdajad või 
nende volitatud esindajad, samuti eksperdid 
saaksid edastada teavet ühistele
uurimisrühmadele, kes uurivad artiklis 3 
osutatud kuritegusid.

Selgitus

Kõnealuse artikli sõnastus on liiga ebamäärane; on õiguspärane, et kohus võimaldab 
eksperte igale osapoolele. Siiski tuleb piirata intellektuaalomandi õiguste valdajate otsest 
sekkumist uurimisse; vastasel juhul võivad nad ohustada kriminaalmenetluse kulgu ning 
erapooletut ja ausat uurimist. Komisjoni pakutud tekst on ebaproportsionaalne; kohtule jääb 
võimalus seda tõlgendada.

Muudatusettepanek 20
Artikli 7 esimene a lõik (uus)

Uurimise ja kohtumenetluse käigus tuleb 
täielikult arvesse võtta Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklit 8, milles 
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käsitletakse isikuandmete kaitset, ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta.1

_______________________
1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Selgitus

Põhiõiguste harta artiklis 8 sätestatakse: „(i)gaühel on õigus tema isikuandmete kaitsele” 
ning et „(s)elliseid andmeid tuleb töödelda asjakohaselt ning kindlaksmääratud eesmärkidel 
ja asjaomase isiku nõusolekul või muul seaduses ettenähtud õiguslikul alusel. Igaühel on 
õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega ja õigus nõuda nende parandamist.” Direktiivis 
kehtestatud suunistega kaitstakse isikuandmete edastamisega seotud õigusi ja vabadusi ning 
määratakse kindlaks, millal kõnealune andmete edastamine on õiguspärane.

Muudatusettepanek 21
Artikkel 8

Liikmesriigid tagavad, et artikliga 3 
hõlmatud kuritegude uurimiseks või nende 
suhtes süüdistuse esitamiseks ei ole vaja 
kuriteoohvri tunnistust või kaebust
vähemalt juhul, kui tegu on toime pandud 
liikmesriigi territooriumil.

Liikmesriigid tagavad, et artikliga 3 
hõlmatud kuritegude uurimine või nende 
suhtes süüdistuse esitamine võib toimuda ka 
kuriteoohvri tunnistuse või kaebuseta,
vähemalt juhul, kui tegu on toime pandud 
liikmesriigi territooriumil.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek säilitab väljapakutud sätte paindlikkuse, selgitades samas 
kriminaaluurimise või -menetluse tingimusi. Väga oluline on võimalus algatada selliseid 
samme rikkumise ohvri poolse avalduseta, eriti kui ohtu on seatud rahvatervis või õiguse 
valdajat ei ole võimalik kindlaks määrata.
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