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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta
(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0168)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0233/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi 
(A6-0000/2006);

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta direktiivis 2004/48/EÜ 
intellektuaalomandi õiguste järgimise 
kohta on ette nähtud tsiviil- ja 
haldusmeetmed, menetlused ja 
õiguskaitsevahendid. Piisavalt hoiatavad ja 
kogu ühenduse territooriumil kohaldatavad 
karistussätted peaksid täiendama selle 
direktiivi sätteid. Teatavate karistussätete 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta direktiivis 2004/48/EÜ 
intellektuaalomandi õiguste järgimise 
kohta on ette nähtud tsiviil- ja 
haldusmeetmed, menetlused ja 
õiguskaitsevahendid. Piisavalt hoiatavad ja 
kogu ühenduse territooriumil kohaldatavad 
karistussätted peaksid täiendama selle 
direktiivi sätteid. Teatavate karistussätete 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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ühtlustamine on vajalik, et võidelda 
tõhusalt võltsimise ja piraatluse vastu 
siseturul. Ühenduse seadusandja on pädev 
võtma vajalikke karistusmeetmeid, et 
tagada nende õigusnormide täielik tõhusus, 
mida ta intellektuaalomandi õiguste 
valdkonnas kehtestab.

ühtlustamine on vajalik, et võidelda 
tõhusalt võltsimise ja piraatluse vastu 
siseturul..Ühenduse seadusandja on pädev 
võtma vajalikke karistusmeetmeid, et 
tagada nende õigusnormide täielik tõhusus, 
mida ta intellektuaalomandi, välja arvatud 
patentide õiguste valdkonnas kehtestab, 
nagu käesolevas direktiivis määratletud.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik kooskõla tagamiseks järgnevate 
muudatusettepanekutega ja direktiivi kohaldamisala sätestamiseks algusest peale.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 12 a (uus)

(12 a) Tuleb tagada nõuetekohane 
intellektuaalomandi õiguste kaitse 
audiovisuaalses sektoris, nagu märgitud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
novembri 1998. aasta direktiivis 98/84/EÜ 
tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda 
sisaldavate teenuste õiguskaitse kohta.1

_________________________
1EÜT L 320, 28.11.1998, lk 54.

Selgitus

Direktiiv 98/84/EÜ on praegu ainuke Euroopa tasandil kehtestatud vahend audiovisuaalsete 
õiguste kaitsmiseks kasvava piraatluseohu ja võltsimise eest. Sellise kaitse tagab peamiselt 
tingimuslik juurdepääs, s.t tehnilised vahendid, millega kontrollitakse kodeeritud vormis 
edastatud audiovisuaalse sisu kasutamist. Tingimusliku juurdepääsu rikkumiste lisamisega 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse koos viitega direktiivile 98/84/EÜ antakse oluline 
hoiatus kuritegelikele ühendustele, mis rikuvad karistamatult audiovisuaalseid õigusi, 
tuginedes sellele, et eri liikmesriikides kehtivate eeskirjade vahel on lahknevused.

Muudatusettepanek 3
Artikli 1 lõige 1

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

Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
vajalikud karistusmeetmed, et tagada 
intellektuaalomandi õiguste kaitse, nagu 
järgnevalt määratletud.
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsemalt sätestada direktiivi kohaldamisala, viidates 
hilisemas muudatusettepanekus esitatud määratlustele.

Muudatusettepanek 4
Artikli 1 lõige 2

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

Kõnealuseid meetmeid kohaldatakse 
ühenduse õigusaktides ettenähtud 
intellektuaalomandi õiguste suhtes.

Selgitus

Käesoleva direktiivi sätete ühtse ja võimalikult tõhusa ülevõtmise tagamiseks eri 
liikmesriikides tuleks selle kohaldamisala piirata nende intellektuaalomandi õigustega, mis 
ühenduse tasandil on juba reguleeritud.

Muudatusettepanek 5
Article 2

Määratlus Mõisted
Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:
a) intellektuaalomandi õigused – üks või 
mitu järgmistest õigustest:
– autoriõigus,
– autoriõigusega seotud õigused,
– andmebaasi looja sui generis õigus,
– pooljuhttoote topograafiate looja 
õigused,
– kaubamärgi õigused,
– disainiõigused,
– kaubanimed, kui need on asjaomastes 
riiklikes õigusaktides kaitstud omandi 
ainuõigustena,
– ja igal juhul õigused, kui need on 
sätestatud ühenduse tasandil, mis on 
seotud kaupadega nõukogu 22. juuli 
2003. aasta määruse (EÜ) nr 1383/2003 
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teatavate intellektuaalomandi õiguste 
rikkumises kahtlustatavate kaupade 
suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid 
õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade 
suhtes võetavate meetmete kohta1 artikli 2 
lõike 1 punktide a ja b tähenduses;
b) rikkumised kommertseesmärkidel –
intellektuaalomandi õiguse rikkumine 
otsese või kaudse majandusliku või 
kommertseelise saamiseks; tavaliselt ei 
kuulu selle hulka erakasutajate tegevus 
isiklikel või mittekaubanduslikel 
eesmärkidel;
c) intellektuaalomandi õiguse tahtlikud 
rikkumised – asjaomase õiguse sihilik ja 
teadlik rikkumine majandusliku kasu 
saamiseks kommertstasandil.

Käesoleva direktiivi tähenduses on
juriidiline isik iga üksus, millel on 
juriidilise isiku staatus vastavalt kehtivatele 
riigisisestele õigusaktidele, välja arvatud 
riigid või teised avalik-õiguslikud organid, 
kellel on õigus teostada avalikku võimu, ja 
avalik-õiguslikud rahvusvahelised 
organisatsioonid.

d) juriidiline isik – iga üksus, millel on 
juriidilise isiku staatus vastavalt kehtivatele 
riigisisestele õigusaktidele, välja arvatud 
riigid või teised avalik-õiguslikud organid, 
kellel on õigus teostada avalikku võimu, ja 
avalik-õiguslikud rahvusvahelised 
organisatsioonid.

____________________________
1 ELT L 196, 2.8.2003, lk 7.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on sätestada määratlused, mis on vajalikud direktiivi 
täpse kohaldamisala määratlemiseks, ja selgitada mõisted "kaubanduslik müük" ja "tahtlikud 
rikkumised", mis on karistatava kruiteo kriteeriumid.
Artikli 2 pealkirja muutmine tuleneb täiendavate mõistete lisamisest ainukesele mõistele, mis 
on algses komisjoni tekstis.

Muudatusettepanek 6
Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 3 osutatud 
kuritegude eest vastutavat füüsilist isikut 
karistataks maksimaalse 
vabadusekaotusega vähemalt neli aastat, 
juhul kui ta on pannud toime kuriteo

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude 
eest vastutavat füüsilist isikut karistataks 
maksimaalse vabadusekaotusega vähemalt 
neli aastat, juhul kui need on rasked või 
need on toime pandud kuritegeliku 
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kuritegeliku ühenduse raames raamotsuse 
…. (organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse kohta) tähenduses või juhul, kui 
kõnealuse kuriteoga seatakse ohtu inimeste 
tervis või ohutus.

ühenduse raames raamotsuse ….
(organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse kohta) tähenduses või juhul, kui 
kõnealuse kuriteoga seatakse ohtu inimeste 
tervis või ohutus.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on põhjendatav asjaoluga, et paljudes riiklikes õigussüsteemides 
on intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks juba kasutusele võetud küllaltki ranged meetmed, 
olenemata sellest, kas kõnealused kuriteod on toime pandud kuritegeliku ühenduse raames.
Kui rangemate karistuste kehtestamise tingimuseks seada kuritegeliku ühenduse osalemine, 

võiks see kahjustada riiklike kaitsemeetmete nõuetekohast kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 7
Artikli 5 lõike 2 punkt a

a) muude kui kõige raskemate kuritegude
puhul maksimaalne trahv vähemalt 100 
000 eurot;

a) muude kui lõikes 1 nimetatud 
kuritegude puhul maksimaalne trahv 
vähemalt 100 000 eurot;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teksti selgitada selle esialgset tähendust muutmata.

Muudatusettepanek 8
Artikkel 6

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada 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 pandi toime kuritegeliku 
ühenduse raames raamotsuse ….
(organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse kohta) tähenduses, samuti juhul, 
kui kõnealuste kuritegudega seatakse ohtu 
inimeste tervis või ohutus.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada 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 need on rasked või need on toime 
pandud kuritegeliku ühenduse raames 
raamotsuse raamotsuse …. (organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse kohta) 
tähenduses, samuti juhul, kui kõnealuste 
kuritegudega seatakse ohtu inimeste tervis 
või ohutus.
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on põhjendatav asjaoluga, et paljudes riiklikes õigussüsteemides 
on intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks juba kasutusele võetud küllaltki ranged meetmed, 
olenemata sellest, kas kõnealused kuriteod on toime pandud kuritegeliku ühenduse raames.
Kui rangemate karistuste kehtestamise tingimuseks seada kuritegeliku ühenduse osalemine, 

võiks see kahjustada riiklike kaitsemeetmete nõuetekohast kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 9
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 esindajad ja nõunikud saaksid 
abistada ühiseid uurimisrühmi artiklis 3 
osutatud kuritegude uurimisel.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teksti selgitada.
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SELETUSKIRI

I. Sissejuhatus: 12. juuli 2005. aasta ettepanekud

1. 12. juulil 2005. aastal esitas komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete 
kohta ((2005/0127(COD));
samal ajal esitas ta nõukogule ettepaneku võtta vastu nõukogu raamotsus, millega 
tugevdatakse karistusõiguslikku raamistikku, et võidelda intellektuaalomandiga seotud 
kuritegude vastu (2005/0128(CNS)).

2. Ettepanek võtta vastu direktiiv nõudis liikmesriikidelt, et nad tagaksid, et iga 
kaubanduseesmärkidel toime pandud tahtlikku intellektuaalomandiõiguse rikkumist, samuti 
nagu sellise teo katset, sellele kaasaaitamist ja õhutamist loetakse kriminaalkuriteoks. Selles 
sätestati hulk karistusi alates võltsitud kaupade konfiskeerimisest kuni süüdlaste 
vabaduskaotusliku karistuseni. Sätestati ka mitmed täiendavad karistused, sealhulgas 
võltsimiseks kasutatud ettevõtete sulgemine, majandustegevuse keelamine ja kohtuotsuse 
avaldamine. Ettepanekus võtta vastu direktiiv nõuti liikmesriikidelt siiski ainult teatavate 
tegude uurimist ja nende eest karistamist, kuid ei täpsustatud määratavate karistuste tasandit1.

3. Ettepanekuga võtta vastu raamotsus püüti omakorda tugevdada kriminaalõiguse meetmeid, 
et ühtlustada intellektuaalomandi õiguste rikkumisi käsitlevaid õigusakte ja edendada 
liikmesriikidevahelist koostööd kõnealuste kuritegude ärahoidmiseks.
Et täiendada eelkõige kaasnevat ettepanekut võtta vastu direktiiv, määratleti raamotsuse 
ettepanekus miinimumkaristused kõnealuste kuritegude toimepanemise eest:
maksimaalselt vähemalt neli aastat vangistust kuritegeliku ühenduse raames toime pandud 

kuritegude eest, nagu on määratletud tulevases raamotsuses, mis käsitleb võitlust 
organiseeritud kuritegevusega (2005/0003(CNS)), või kui kõnealuste kuritegudega seatakse 
ohtu inimeste tervis või ohutus, ning maksimaalselt vähemalt 300 000 euro suurune trahv 
samade kuritegude eest.

II. Euroopa Kohtu 13. septembri 2005. aasta otsus ja komisjoni seisukoht

1. Eespool nimetatud ettepanekute vastuvõtmise menetlemise ajal tegi Euroopa Kohus 13. 
septembril 2005. aastal otsuse kohtuasjas C-176/03: komisjon v. nõukogu, milles märgiti, et 
kuigi üldreeglina ei kuulu kriminaalasjad ühenduse pädevusse, ei saa siiski ühenduse 
seadusandjat takistada, kui tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate kriminaalkaristuste 
kohaldamine pädevate siseriiklike ametivõimude poolt on hädavajalik meede raskete 
keskkonnaõiguse rikkumistega võitlemiseks, võtta liikmesriikide kriminaalõigusega 
seonduvaid meetmeid, mida ta peab vajalikuks, et tagada keskkonnakaitse valdkonnas tema 
poolt kehtestatavate õigusnormide täielik tõhusus (punkt 49).

  
1 Euroopa Kohus (21. septembri 1989. aasta otsus kohtuasjas C-68/88: komisjon v .Kreeka Vabariik) lubab 
tavapäraselt kasutada vaid nn assimilatsioonimeetodit, mille kohaselt võib ühenduse õigusaktides sätestada, et 
teatavate riiklike huvide kaitsmiseks ettenähtud riiklikke kriminaalõiguse sätteid tuleks kohaldada ka vastavate 
ühenduse huvide kaitsmiseks, ühendades sellega kaks õigusakti uueks õigusaktiks, millega määratletakse 
kriminaalkuritegu. See tähendab, et ühenduse õigusega võib sätestada, et teatavat tüüpi käitumist tuleks lugeda 
kriminaalkuriteoks, kuid see ei tohiks piirata liikmesriikide pädevust karistuste määramise ja kohaldamise osas.
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2. Lisaks sellele leidis kohus, et ühenduse õigusakti õigusliku aluse asjakohaseks 
määratlemiseks tuleb arvesse võtta õigusakti enda eesmärki ja sisu. Seda arvesse võttes oleks 
pidanud kõnealune raamotsus1, mille peaeesmärk ja sisu oli keskkonnakaitse, põhinema 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklil 175 ((esimene sammas), mitte aga Euroopa Liidu 
lepingu VI jaotisel (kolmas sammas) (punkt 51).

3. Seeõttu võttis komisjon vastu teatise2, milles esitatakse Euroopa Kohtu otsuse tegemise 
loogika, et mingeid piiranguid esimese samba kriminaalasjadega seotud sätete vastuvõtmiseks 
ei ole üheski ühenduse pädevuse valdkonnas, mis võib asjaga seotud olla.

4. Komisjoni arvates tuleks volitused esimese ja kolmanda samba vahel jaotada järgmiselt:
ühenduse õiguse tõhususe tagamiseks vajalikud kriminaalõiguse sätted kuuluvad esimesse 
sambasse, samas kui kriminaalõiguse horisontaalsed sätted (politsei- ja õigusalane koostöö, 
kriminaalõiguse ühtlustamise meetmed vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala raames) 
kuuluvad kolmandasse sambasse.

5. Sellega võttis komisjon endale kohustuse teha vajalikud muudatused kõikidesse 
õigusloomega seotud ettepanekutesse, mille menetlemine on pooleli.

III. 26. aprilli 2006. aasta ettepanek

1. Küsimuse üle tekkinud arutelu ja eelkõige Euroopa Kohtu vastava otsuse põhjal otsustas 
komisjon, et ettepanekut võtta vastu direktiiv tuleb muuta ja 12. juuli 2005. aasta ettepanek 
võtta vastu raamotsus tuleb tagasi võtta.3

2. Selle tulemusena esitas komisjon 26. aprillil 2006. aastal uue ettepaneku võtta vastu 
direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta, 
mis sisaldab, kaasajastab ja koondab kahe eelmise algatuse sätted.

3. 
Eelkõige lisati nüüd uude direktiivi ettepanekusse ettepanekud, mis on seotud karistuste 
tasandi ja konfiskeerimise laialdaste volitustega, mis varem sisaldusid ettepanekus võtta vastu 
raamdirektiik (vt eelkõige artikleid 5–8).
Tundub, et see on üks esimestest juhtudest, kui komisjon on rakendanud oma uut 

lähenemisviisi kriminaalõiguse suhtes.

4. Lühikokkuvõtteks: artiklis 1 sätestatakse direktiivi teema ja kohaldamisala, artiklis 2 
määratletakse direktiivi kohaldamiseks juriidiline isik, artiklis 3 kohustatakse liikmesriike 
määratlema kriminaalkuriteona teatavat tüüpi käitumine, artiklites 4 ja 5 sätestatakse vastavalt 
kriminaalkaristuste laad ja tasand, artiklis 6 käsitletakse konfiskeerimisvolitusi, artiklis 7 

  
1 Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta raamotsus 2003/80/JHA keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu.
2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Kohtu 13. septembri 2005. aasta otsuse 
tagajärgede kohta, KOM(2005) 583.
3 Vt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 250 lõiget 2: „Niikaua kui nõukogu ei ole otsustanud, võib 
komisjon muuta oma ettepanekut ükskõik millal ühenduse õigusakti vastuvõtmisele viiva menetluse jooksul.”
Meie arvame, et selline volitus muuta ettepanekuid hõlmab ka volitust need tagasi võtta;  cf. õiguskomisjoni 22. 
märtsi 2006. aasta arvamust seadusandjale esitatud seadusandlike ettepanekute sõelumise tulemuse kohta 
(2005/2214(INI)).
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sätestatakse ühised uurimisrühmad võltsimisega võitlemiseks, artiklis 8 kohustatakse 
liikmesriike tagama, et direktiivis määratletud kuritegusid uuritakse ja süüdistus esitatakse, 
ilma et seda nõuaksid isikud, kelle õigusi on rikutud, ja lõpuks käsitletakse artiklites 9 ja 10 
vastavalt direktiivi ülevõtmist ja jõustumist.

5. Kui me võrdleme uut ettepanekut kahe eelmisega, on selge, et ainukesed sätted, mida uude 
ettepanekusse ei ole lisatud, on need, mis on seotud kohtumenetluste kohtualluvuse ja ja 
koordineerimisega. Komisjoni kavandab selles osas võtta kasutusele horisontaalse 
lähenemisviisi, mis on esitatud 23. detsembril 2005. aastal vastuvõetud rohelises raamatus 
kohtualluvuskonfliktide ja ne bis in idem põhimõtte rakendamise kohta kriminaalmenetluses.1

Komisjon arvab, et erikorra sätestamine intellektuaalomandi kaitsmiseks ei ole vältimatult 
vajalik.

VI. Problemaatilised küsimused ja raportööri seisukoht

1. Kriminaalasjadega seotud ettepanekute kuulumine esimesse sambasse on täiesti kooskõlas 
laia tõlgendusega, mida komisjon tahab anda Euroopa Kohtu 13. septembri 2005. aasta otsuse 
tagajärgedele. Sellest tuleneb, et kui see lai tõlgendus võetakse vastu, on komisjoni 
lähenemisviis veatu. Kuid muudetud komisjoni ettepanekus on ikka veel mõningaid 
problemaatilisi punkte, mida ei ole suudetud lahendada.

2. See käib eelkõige direktiivi kohaldamisala kohta. Seletuskirjas märgitakse, et direktiivi 
kohaldatakse kõikide ühenduse ja/või liikmesriigi õiguses ettenähtud intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste suhtes, nagu direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste järgimise 
kohta.

3. Komisjoni teatises (2005/292/EÜ) direktiivi 2004/48/EÜ artikli 2 kohta loetletakse 
asjaomased omandiõigused, et täpsemalt määratleda direktiivi täpne kohaldamisala.
Loetelusse on kantud „patendiõigused, sealhulgas täiendava kaitse tunnistustest tulenevad 
õigused”.

4. Kriminaalkaristuste kohaldamine ühenduse tasandil sätestatud patendiõiguste rikkumiste 
suhtes ei näi olevat iseenesest asjakohane või kooskõlas lähenemisviisiga, mida viimastel 
aastatel on kasutanud ühenduse seadusandjad.

5. Kriminaalkaristuste kibekiireks kehtestamiseks ei ole vajadust, kuna paljudes 
liikmesriikides juba kaitstakse patente kriminaalkaristustega (st trahvide ja 
vabaduskaotusega). Nii tehakse näiteks Saksamaal2, Austrias3, Taanis4, Hispaanias5, 
Prantsusmaal6, Ungaris7, Itaalias8, Hollandis1 ja Portugalis2. Isegi kui tuleks seetõttu 

  
1 KOM(2005)0696.
2 Vt 16. detsembri 1980. aasta Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG), artikkel 142.
3 Vt Patentgesetz 1970 artikleid 147 ja 149, muudetud föderaalseadusega nr I 143.
4 Vt 20. detsembri 1967. aasta Taani patendiseaduse nr 479 artiklit 57.
5 Vt kriminaalõigustiku artiklit 273, muudetud 23. novembri 1995. aasta seadusega nr 10/1995.
6 Vt muudetud 26. jaanuari 1990. aasta intellektuaalomandi õigustiku artiklit L. 615-14.
7 Vt kriminaalõigustiku artiklit 329/D.
8 Vt kriminaalõigustiku artikleid 473 ja 474, millega karistatakse teoste või tööstustoodete võltsimise, muutmise 
või erimärkide kasutamisega ning võltsitud märkidega toodete importimise ja turustamisega seotud kuritegude 
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tähelepanu pöörata kriminaalõigusliku kaitse puudumisele teistes õigussüsteemides (näiteks 
Ühendkuninriigis, Belgias ja Kreekas), kahekordistaks seda liiki sätete kehtestamine ühenduse 
tasandil kehtivaid sätteid ja muudaks süsteemi veel kohmakamaks, välja arvatud siis, kui me 
arvame, et ühenduse õigus asendaks täielikult liikmesriikide õigusaktid selgesõnaliselt 
direktiiviga (mis esitatakse asjakohase muudatusega) või ühenduse õiguse automaatse 
ülimuslikkusega.

6. See, et patendiasjades tahetakse kohaldada kriminaalkaristusi, on selgelt vastuolus Euroopa 
Parlamendi seisukohaga, sest parlament lükkas oma täiskogu istungil tagasi komisjoni 
ettepaneku võtta vastu direktiiv arvutil teostatud leiutiste patenditavuse kohta 
(2002/0047(COD)). Arvestades, et kui Euroopa Parlamendi valdav enamus3leidis siis, et sellel 
teemal ei asjakohane õigusakti vastu võtta, oleks nüüd kriminaalkaristuste sätestamine 
patendiõiguste rikkumiste eest (mis praegu ei ole reguleeritud) piiratud ja ohtlik katse selles 
keerulises valdkonnas ja just seetõttu nõuab regulatiivset raamistikku, mis on nii 
süstemaatiline ja laialdase toetusega kui võimalik.

7. Seoses eespool öelduga teeb raportöör ettepaneku muuta direktiivi ettepaneku artikleid 1 ja 
2, et määratleda selle kohaldamisala ja sätestada vajalikud määratlused.
Konkreetselt on eesmärk direktiivi kohaldamisalast patendid välja jätta selle põhjendusega, et 
oodates täielikumaid eeskirju patentide kohta ühenduse tasandil tulevikus (sobiva direktiivi 
vormis), ei peaks käesoleva ettepaneku sätteid patentide suhtes kohaldama.
Niiviisi saaks vältida patentidega seotud õigusaktide sisu (sealhulgas kriminaalsete aspektide) 

ohustamist. Lisaks sellele piiraks see direktiivi kohaldamisala nende intellektuaalomandi 
õigustega, mis on sätestatud ühenduse õigusaktides.

8. Lõpuks teeb raportöör sisemise ühtluse põhjustel ettepaneku teha põhjendusse 5 ja tekstis 
artiklisse 2 väiksemaid muudatusi ning artiklites 5, 6 ja 7 muuta sõnastust selgemaks ja 
ratsionaalsemaks.

VI. Edasine areng

1. Raportöör loodab, et kui tulevikus koostatakse piraatluse ja võltsimise vastase võitluse 
strateegiat ja kuna me hakkame selle valdkonnas rohkem ühtlustama, kaaluvad ühenduse 
õigusloojad võimalusi leida viisid ja vahendid nende karistamiseks, kes hangivad 
ebaseaduslikku päritolu tooteid.

    
eest, ja artiklit 475, milles sätestatakse täiendav karistus kohtuotsuse avaldamise vormis.
1 Vt 1910. aasta Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) artiklit 45 ja 1995. aasta Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) 
artikli 79 lõiget 1.
2 Vt tööstusomandi õigustiku artikleid 261 ja 262 (muudetud 24. jaanuari 1995. aasta määrus nr 16/95).
3 648 poolthäält, 14 vastuhäält, 18 erapooletut.


