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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen äskettäin antaman tuomion seurauksena (asia C-176/03) 
komissio ehdottaa direktiiviä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen 
tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä. Komission ehdotus perustuu EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklaan.

Oikeusasioiden valiokunnan toimivallasta riippumatta valmistelijalla on painavia syitä tuntea
vakavaa huolta siitä, että tiedonannossaan KOM(2005)0583 komissio esittää väljän tulkinnan 
mainitusta tuomiosta, ja näin ollen valmistelija tuntee vakavaa huolta myös ehdotuksen 
oikeusperustasta.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan toimivaltaa kuuluvista asioista on otettava 
huomioon seuraavat pääkohdat:

a) direktiivin soveltamisala;

b) "kaupallisen laajuuden" määritelmä;

c) "teollis- tai tekijänoikeuden harkitun loukkauksen" määritelmä;

d) osallisuuden ja yllyttämisen kriminalisointi;

e) yhteiset tutkintaryhmät;

f) perusoikeudet.

Soveltamisala

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluu väärennösten ja tavaroiden laittoman valmistuksen 
torjunta erityisesti musiikin, ylellisyystuotteiden ja vaateteollisuuden aloilla sekä edellä 
mainittuihin liittyvillä aloilla. Tämän direktiivin mahdollisista vaikutuksista on kuitenkin 
syytä tuntea erityistä huolta sen vuoksi, että väärentämisen ja tavaroiden laittoman 
valmistamisen torjuntatoimet yleistetään koskemaan teollis- ja tekijänoikeuksien kaikkia 
muotoja. On korostettava, että tiettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset vaihtelevat 
sekä luonteen että muodon osalta, minkä vuoksi niiden torjuntatoimien olisi oltava erilaisia. 
Patenttioikeuden loukkaus tuotteiden legitiimin kehittämisen yhteydessä normaalin 
liiketoiminnan puitteissa eroaa selvästi petoksellisesta ja tarkoituksellisesta väärentämisestä ja 
tavaroiden laittomasta valmistamisesta. Patenttioikeuden loukkaukset voidaan käsitellä 
siviilioikeuden puitteissa, eikä patenttioikeuksien loukkaajia pitäisi rinnastaa väärentäjien ja 
tavaroita laittomasti valmistavien kaltaisiin rikollisiin. Asianomainen yritys saattaa joutua 
loukkaamaan patenttioikeutta tarkoituksellisesti osoittaakseen, että asianomainen patentti ei 
ole voimassa, mikä edistää innovaatiota. Tässä yhteydessä loukkaaminen olisi pidettävä 
siviilioikeudellisena asiana, ellei loukkaaminen uhkaa vakavasti kansalaisten terveyttä tai 
turvallisuutta.
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Kaupallinen laajuus

Viittaus kaupalliseen laajuuteen otettiin käyttöön, mutta sitä ei määritelty TRIPS-
sopimuksessa. TRIPS-sopimuksen teksti, asiayhteys ja kaupallinen laajuus -termin 
käyttäminen eri yhteyksissä sopimustekstissä auttavat kuitenkin käsitteen määrittelyssä. 
Kaupallisella laajuudella tarkoitetaan yksinomaan voittoa tavoittelematonta loukkaamista, 
joka aiheuttaa merkittävän välittömän tappion oikeuksien haltijalle; laillisesti hankitun 
sisällön voittoa tavoittelematon vaihtaminen yksittäisten henkilöiden kesken on ehdottomasti 
suljettava tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Koska lainsäädäntöehdon tarkoituksena on määrätä seuraamuksia vain kaupallisessa 
laajuudessa tehdyistä loukkauksista, käsitteen selkeä määritelmä on välttämätön oikeudellisen 
epävarmuuden välttämiseksi. Emme voi luottaa tätä alaa koskevaan jäsenvaltioiden 
käytäntöön, koska käytäntö vaihtelee jäsenvaltioiden välillä.

Teollis- tai tekijänoikeuksien harkittu loukkaaminen

Ainoastaan tietoisesti ja harkitusti tehdyt loukkaukset johtavat rikosoikeudellisiin 
toimenpiteisiin: käsite kattaa vain ne tapaukset, jossa rikoksen tekijä on tietoinen siitä, että 
hän loukkaa teollis- ja tekijänoikeuksia tahallaan ja tarkoituksella aiheuttaa vahinkoa. Tämä 
erottaminen on välttämätöntä, koska loukkaamista ei voida pitää tahallisena vain siitä syystä, 
että se liittyy musiikin kuuntelun tai elokuvien katselun kaltaiseen kansainväliseen toimintaan.

Osallisuus ja yllyttäminen

Normaalin liiketoiminnan yhteydessä (legitiimissä tuotekehittelyssä) tapahtuvat patenttien 
loukkaamiset on ehdottomasti erotettava monessa tapauksessa rikollisten järjestöjen 
harjoittamasta väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta. Avunantoa ja 
yllyttämistä koskevat rikosoikeudelliset toimenpiteet on varattava koskemaan vain 
vakavimpia rikoksia. Tässä yhteydessä on noudatettava täydellisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 49 artiklan 3 kohtaa: "Rangaistus ei saa olla epäsuhteessa 
rikoksen vakavuuteen".

Yhteiset tutkintaryhmät

7 artiklassa ehdotetaan, että asiantuntijat ja oikeuksien haltijoiden edustajat voivat avustaa 
tutkintaa. Vaikka nimenomaan teollis- ja tekijänoikeuksien haltija pystyy osoittamaan 
valmisteensa ja tuotteensa väärentämisen, tässä yhteydessä on oltava erityisen varovaisia.

Ensinnäkin, koska teollis- ja tekijän oikeuksien haltija päättää tekijänoikeuksien alaisen 
tuotteensa käytön sallimisesta ja kieltämisestä, vain asianmukaisesti toimeksiannon saaneet 
valtuutetut edustajat voisivat avustaa tutkintaryhmää. Toiseksi joko teollis- ja 
tekijänoikeuksien haltijan tai tämän edustajan antamaa apua on rajoitettava rikosoikeudellisen 
menettelyn "yksityistämisen" välttämiseksi; teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden laajempi 
ja aktiivisempi osallistuminen vaarantaisi oikeudenmukaisen ja puolueettoman tutkinnan ja 
rikosoikeudellisen menettelyn periaatteiden noudattamisen.
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Perusoikeudet

Euroopan unionin perusoikeuskirjaa on kunnioitettava täydellisesti rikollisen teon ja 
seuraamusten määrittämisessä sekä tutkinnan ja oikeudellisen menettelyn yhteydessä. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraaviin perusoikeuskirjan artikloihin: 8 artiklaan 
tietosuojan osalta; 47 artiklaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osalta; ja 49 artiklaan 
laillisuusperiaatteen sekä rikoksista määrättävien seuraamusten oikeasuhteisuuden osalta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Teollis- ja tekijänoikeuksiin 
kohdistuvien rikosten tutkimuksia ja 
syytetoimia olisi helpotettava siten, että ne 
voitaisiin aloittaa, vaikka rikoksen uhri ei 
tekisi ilmoitusta tai syyttämispyyntöä.

Poistetaan.

Perustelu

Rikostutkinnasta vastaavien viranomaisten ei pitäisi voida toimia omasta aloitteestaan ennen 
oikeuksien omistajan valitusta, koska lisenssijärjestelyitä ei julkaista ja koska oikeuksien 
omistajalla on ensisijainen oikeus luovuttaa oikeutensa haluamallaan tavalla.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Rikollisen teon ja 
rangaistusseuraamuksen määrittämisen, 
tutkinnan sekä oikeudenkäynnin 
yhteydessä olisi kunnioitettava täydellisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettuja oikeuksia.

Tarkistus 3
  

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 378.715v02-00 6/14 AD\641965FI.doc

FI

1 artiklan 1 kohta

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen
varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaamisen 
torjumiseksi ja ehkäisemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä, kun menettely on harkittua 
ja tapahtuu kaupallisessa laajuudessa.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan TRIPS-sopimuksen 61 artiklassa käytetty sanamuoto; 
käsiteltävänä oleva ehdotus perustuu mainittuun sopimukseen.

Tarkistus 4
1 artiklan 2 kohta

Näitä toimenpiteitä sovelletaan yhteisön 
lainsäädännössä ja jäsenvaltioiden 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin
teollis- ja tekijänoikeuksiin.

Direktiivillä yhdenmukaistetaan mainitut 
rikosoikeudelliset toimenpiteet yhteisön
tasolla tapauksissa, joissa se on 
välttämätöntä rikollisen järjestön 
harjoittaman teollis- ja tekijänoikeuksien 
tahallisen loukkaamisen torjumiseksi, sekä 
tapauksissa, joissa mainittu toiminta uhkaa
kansanterveyttä tai turvallisuutta.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan TRIPS-sopimuksen 61 artiklassa käytetty sanamuoto; 
käsiteltävänä oleva ehdotus perustuu mainittuun sopimukseen.

Tarkistus 5
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä 
sovelletaan vain harkittuihin
tavaramerkkiloukkauksiin, 
tuoteväärennöksiin ja 
tekijänoikeuspiratismiin, sanotun
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioissa jo 
sovellettaviin toimenpiteisiin.

Perustelu

Patenttioikeuden loukkaus tuotteiden legitiimin kehittämisen yhteydessä normaalin 
liiketoiminnan puitteissa eroaa selvästi petoksellisesta ja tarkoituksellisesta väärentämisestä 
ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta. Patenttioikeuden loukkaukset voidaan käsitellä 
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siviilioikeuden puitteissa, eikä patenttioikeuksien loukkaajia pitäisi rinnastaa väärentäjien ja 
tavaroita laittomasti valmistavien kaltaisiin rikollisiin. Patenttioikeuden loukkaamisen 
yhteydessä tämä ehdotus olisi ristiriidassa jäsenvaltioiden siviilioikeudellisen käytännön 
kanssa.

Tarkistus 6
1 artiklan 2 b kohta (uusi)

Laillisesti hankitun sisällön voittoa 
tavoittelematon vaihtaminen yksittäisten 
henkilöiden välillä jätetään tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Perustelu

Ehdotuksen tarkoituksena on kriminalisoida vain kaupallisessa laajuudessa tapahtuva teollis-
ja tekijänoikeuksien loukkaaminen.

Tarkistus 7
2 artiklan otsikko

Määritelmä Määritelmät

Perustelu

Direktiivin soveltamisen kannalta on tärkeää määritellä väärentämisen käsite. Seuraamuksia 
ei voida soveltaa, ellei väärentämisestä ole selkeää määritelmää, joka kattaa kaikenlaiset 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, myös väärennettyjen tavaroiden hallussapidon.

Tarkistus 8
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tässä direktiivissä 'kaupallisessa 
laajuudessa tapahtuvalla loukkaamisella'
tarkoitetaan teollis- ja tekijänoikeuksien 
voittoa tavoittelevaa loukkaamista, joka 
aiheuttaa merkittävää välitöntä tappiota 
asianomaisten oikeuksien haltijalle.

Perustelu

Vaikka ehdotuksen tarkoituksena on kriminalisoida vain kaupallisessa laajuudessa tapahtuva 
loukkaaminen (3 artikla), käsitettä ei määritellä; selkeä määritelmä on välttämätön 
oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi. Vaikka "kaupallista laajuutta" ei määritellä 
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TRIPS-sopimuksessa, mainitun käsitteen käyttäminen koko sopimustekstissä, sekä TRIPS-
sopimuksen neuvotteluprosessin analyysi selventävät määritelmää.

Tarkistus 9
2 artiklan 1 b kohta (uusi)

Tässä direktiivissä 'teollis- ja 
tekijänoikeuden harkitulla loukkaamisella'
tarkoitetaan mainitun oikeuden 
tarkoituksellista ja tietoista loukkaamista.

Tarkistus 10
2 artiklan 1 c kohta (uusi)

Tässä direktiivissä 'väärentämisellä'
tarkoitetaan, että joku
a) pitää ilman laillista perustetta 
hallussaan, tuo minkä tahansa 
tullijärjestelyn nojalla maahan tai vie 
maasta väärennetyllä tavaramerkillä 
varustettuja tavaroita,
b) tarjoaa myyntiin tai myy väärennetyllä 
tavaramerkillä varustettuja tavaroita,
c) jäljentää, kiinnittää tai poistaa 
tavaramerkin, yhteismerkin tai 
sertifiointimerkin tai jäljittelee, käyttää tai 
muuttaa tällaista merkkiä ja loukkaa näin 
merkin rekisteröinnillä saatuja oikeuksia ja 
siitä johtuvia kieltoja,
d) tietoisesti toimittaa tuotteen tai suorittaa 
palvelun, jolla on eri rekisteröity 
tavaramerkki kuin mainitulla tuotteella tai 
palvelulla.

Perustelu

Direktiivin soveltamisen kannalta on tärkeää määritellä väärentämisen käsite. Seuraamuksia 
ei voida soveltaa, ellei väärentämisestä ole selkeää määritelmää, joka kattaa kaikenlaiset 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, myös väärennettyjen tavaroiden hallussapidon.

Tarkistus 11
3 artikla
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Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu 
loukkaus, joka tehdään kaupallisessa 
laajuudessa, tällaisen loukkauksen yritys 
sekä osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen 
loukkaukseen määritellään rikokseksi.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
teollis- tai tekijänoikeuden harkittu 
loukkaus, joka tehdään kaupallisessa 
laajuudessa, määritellään rikokseksi.

Perustelu

Avunantoa ja yllyttämistä koskevat rikosoikeudelliset seuraamukset on varattava vain 
vakavammille rikoksille; avunannosta ja yllyttämistä rankaiseminen voisi olla suhteetonta 
teollis- ja tekijänoikeuksien tapauksissa.

Tarkistus 12
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tällaisen loukkauksen yritys sekä
osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen 
loukkaukseen määritellään rikokseksi
tapauksissa, joissa yritys, osallisuus tai
yllyttäminen
a) tapahtuu järjestäytyneen rikollisuuden 
avustamisen tarkoituksessa, tai
b) uhkaa vakavalla tavalla kansanterveyttä 
tai turvallisuutta.

Perustelu

Patenttioikeuden loukkaus tuotteiden legitiimin kehittämisen yhteydessä normaalin 
liiketoiminnan puitteissa on erotettava selvästi (monessa tapauksessa rikollisten järjestöjen 
harjoittamasta) petoksellisesta ja tarkoituksellisesta väärentämisestä ja tavaroiden 
laittomasta valmistamisesta. Avustamista ja yllyttämistä koskevat rikosoikeudelliset 
seuraamukset on varattava vain vakavammille rikoksille; osallisuudesta ja yllyttämistä 
rankaiseminen voisi olla suhteetonta teollis- ja tekijänoikeuksien tapauksissa.

Tarkistus 13
3 artiklan 1 b kohta (uusi)

Rikosoikeudellisia seuraamuksia ei 
sovelleta sellaisten alkuperäisten 
tavaroiden rinnakkaistuontiin, jotka on
tuotu markkinoille niiden teollis- ja 
tekijänoikeuksien haltijan suostumuksella
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kolmannessa maassa.

Tarkistus 14
4 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
soveltuvissa tapauksissa määrätä myös 
seuraavia seuraamuksia:

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan 
soveltuvissa tapauksissa määrätä yleisen 
edun sitä edellyttäessä myös seuraavia 
seuraamuksia:

Perustelu

Vakavien perusoikeusloukkausten tapauksessa on toivottavaa vedota myös yleiseen etuun.

Tarkistus 15
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan 
omaisuuden tuhoaminen;

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan 
omaisuuden nopea ja täydellinen
tuhoaminen säilyttäen kuitenkin 
todistuskappaleita ilman sitoumusta;

Perustelu

Turvallisuussyistä ehdotetaan teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden nopeaa ja 
täydellistä tuhoamista, lukuun ottamatta tutkintatarkoituksiin tarvittavaa materiaalia. Näin 
vältytään myös kalliilta vartiointijärjestelyiltä. Varasto voidaan valokuvata sen 
löytymishetkellä. Tarvittaessa varaston tuhoamisen ehdoksi voidaan asettaa epäillyn 
suostumus tai vastustamattomuus ilman että näin syntyisi syyllisyyden tunnustaminen.

Tarkistus 16
4 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) määräys, jolla väärentäjä velvoitetaan 
maksamaan takavarikoidun omaisuuden 
säilytyskulut.

Perustelu

Lisäseuraamuksena pitää olla mahdollista tuomita väärentäjä maksamaan 
tutkintatarkoituksiin säilytettävän omaisuuden vartiointikulut, varsinkin kun tällaiset kulut 
voivat olla huomattavan suuria, jos säilytettävät tavarat, vaikka niitä olisi vain vähän, ovat 
tilaa vieviä ja tutkimukset pitkiä.
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Tarkistus 17
5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

a) enimmillään vähintään 100 000 euroa 
muissa kuin vakavimmissa tapauksissa;

Taloudellisten seuraamusten yhteydessä 
kunkin jäsenvaltion tuomioistuimet 
vahvistavat langetettavien sakkojen 
suuruuden ottaen huomioon aiheutetun 
vahingon ja loukkaavien tavaroiden arvon 
tai niistä saadun hyödyn sekä kaikissa 
tapauksissa ensisijaisesti loukkaajan
taloudellisen tilanteen, joka määritellään 
hänen omaisuutensa, tulojensa, perhettä ja 
huollettavia koskevien velvollisuuksiensa ja 
muiden henkilökohtaisten olosuhteidensa 
perusteella.

b) enimmillään vähintään 300 000 euroa 
1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Perustelu

Artiklan mukaisia tekijänoikeusrikkomuksia koskevien sakkojen määrittäminen 
kiinteämääräisiksi on liian jäykkää ja vaikeaa sovittaa yhteen suhteellisuusperiaatteen 
kanssa. Tarkistuksella sovitetaan tällä tavoin yhteen kyseinen periaate ja ehdotuksessa 
tavoiteltu yhdenmukaistava pyrkimys.

Tarkistus 18
6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta 
tuomitun luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön omaisuus osaksi tai 
kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman 
hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden 
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi 
tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 
tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 
3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos 
rikos on tehty osana järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta tehdyssä 
puitepäätöksessä … tarkoitetun
rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos 
vaarantaa ihmisten terveyden tai 
turvallisuuden.

Jäsenvaltioiden on perusoikeuksia 
loukkaamatta toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta 
tuomitun luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön omaisuus osaksi tai 
kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman 
hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden 
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi 
tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 
tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 
3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos 
rikos on vakava tai jos rikos vaarantaa 
ihmisten terveyden tai turvallisuuden.



PE 378.715v02-00 12/14 AD\641965FI.doc

FI

Perustelu

On huolestuttavaa, että 6 artikla on rajoitettu pelkästään "järjestäytyneen rikollisuuden" 
piirissä tehtyihin rikoksiin. Kyseinen artikla on hyödyllinen vain, jos sitä sovelletaan kaikkiin 
rikoksiin, jotka aiheuttavat oikeuksien omistajille vakavaa haittaa, riippumatta siitä, onko 
kyseiset rikkomukset tehty järjestäytyneen rikollisuuden piirissä. Puitepäätösehdotuksen 
6 artiklasta olisi siksi poistettava viittaus "järjestäytyneeseen rikollisuuteen" ja korvattava se 
muotoilulla "jos rikos on vakava".

Tarkistus 19
7 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
asianomaiset teollis- ja tekijänoikeuksien 
haltijat tai heidän edustajansa sekä 
asiantuntijat voivat avustaa yhteisiä 
tutkintaryhmiä tutkimuksissa, jotka 
koskevat 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
asianomaiset teollis- ja tekijänoikeuksien 
haltijat tai heidän asianmukaisesti 
valtuutetut edustajansa sekä asiantuntijat 
antavat tietoja yhteisille tutkintaryhmille,
jotka tutkivat 3 artiklassa tarkoitettuja 
rikoksia.

Perustelu

Direktiivin sanamuoto on liian epämääräinen: on asianmukaista, että tuomioistuin antaa 
kummallekin osapuolelle oikeuden käyttää asiantuntijoita. Oikeudenhaltijan suoraa 
osallistumista tutkintaan on rajoitettava; muussa tapauksessa oikeudenhaltijat saattavat 
vaarantaa rikosoikeudellisen menettelyn vaarantamalla puolueettoman ja tasapuolisen 
oikeudenkäynnin. Komission ehdottama teksti ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen; asia 
on jätettävä tuomioistuinten tulkittavaksi.

Tarkistus 20
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana on 
noudatettava täydellisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan henkilötietojen 
suojelua koskevan 8 artiklan sekä 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY1

säännöksiä.
_______________________
1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 1.
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Perustelu

Perusoikeuskirjan 8 artiklassa todetaan, että "jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan", 
että "tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta 
varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan 
perusteen nojalla", että "jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, jota hänestä on kerätty, 
ja saada ne oikaistuiksi". Direktiivin tarkoituksena on yksilöiden suojelu henkilötietojen 
käsittelyssä siten, että direktiivissä määritellään, missä tapauksissa henkilötietojen käsittely 
on lainmukaista. 

Tarkistus 21
8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mahdollisuus aloittaa 3 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia koskeva tutkinta tai 
syytetoimet ei edellytä rikoksen uhrin 
ilmoitusta tai syyttämispyyntöä ainakaan
silloin kun teot on tehty kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on 
mahdollista aloittaa 3 artiklassa tarkoitettuja 
rikoksia koskeva tutkinta tai syytetoimet 
myös ilman rikoksen uhrin ilmoitusta tai 
syyttämispyyntöä ainakin silloin kun teot on 
tehty kyseisen jäsenvaltion alueella.

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään rikostutkimusten ja syytetoimien aloittamisehtoja, mutta 
säilytetään kuitenkin ehdotetun säännöksen joustavuus. Varsinkin kun on kyse 
kansanterveydestä ja kun oikeudenhaltijaa ei voida määritellä, on erittäin tärkeää, että 
kyseiset toimet voidaan aloittaa myös ilman rikoksen uhrin ilmoitusta.
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