
PR\633866FI.doc PE 378.855v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Oikeudellisten asioiden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2005/0127(COD)

7.11.2006

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä 
rikosoikeudellisista toimenpiteistä
(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Nicola Zingaretti



PE 378.855v01-00 2/15 PR\633866FI.doc

FI

PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista 
toimenpiteistä
(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0168)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0233/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Teollis- ja tekijänoikeuksien 
varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/48/EY
säädetään yksityis- ja hallinto-
oikeudellisista toimenpiteistä, 
menettelyistä ja oikeussuojakeinoista. 
Direktiivin säännöksiä olisi täydennettävä 

(5) Teollis- ja tekijänoikeuksien 
varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/48/EY
säädetään yksityis- ja hallinto-
oikeudellisista toimenpiteistä, 
menettelyistä ja oikeussuojakeinoista. 
Direktiivin säännöksiä olisi täydennettävä 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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riittävän varoittavilla rikosoikeudellisilla 
säännöksillä, jotka ovat sovellettavissa 
koko yhteisön alueella. Tiettyjen 
rikosoikeudellisten säännösten 
lähentäminen on tarpeen, jotta 
sisämarkkinoilla voidaan tehokkaasti torjua 
väärentämistä ja tavaroiden laitonta 
valmistamista. Yhteisön lainsäätäjä on 
toimivaltainen toteuttamaan tarvittavat 
rikosoikeudelliset toimenpiteet 
varmistaakseen, että sen teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaamisen alalla 
antamat säännökset ovat tehokkaita.

riittävän varoittavilla rikosoikeudellisilla 
säännöksillä, jotka ovat sovellettavissa 
koko yhteisön alueella. Tiettyjen 
rikosoikeudellisten säännösten 
lähentäminen on tarpeen, jotta 
sisämarkkinoilla voidaan tehokkaasti torjua 
väärentämistä ja tavaroiden laitonta 
valmistamista. Yhteisön lainsäätäjä on 
toimivaltainen toteuttamaan tarvittavat 
rikosoikeudelliset toimenpiteet 
varmistaakseen, että sen teollis- ja 
tekijänoikeuksien, sellaisina kuin ne tässä 
direktiivissä määritetään, kuitenkin niin, 
että patentit jätetään säädöksen 
ulkopuolelle, suojaamisen alalla antamat 
säännökset ovat tehokkaita.

Perustelu

Muutos on tarpeen, jotta teksti olisi johdonmukaista seuraavien tarkistusten kanssa, ja sillä 
pyritään heti alusta alkaen rajaamaan direktiivin soveltamisalaa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) On taattava teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittävä suojelu 
audiovisuaalisella alalla, kuten säädetään 
ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai 
ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen 
oikeussuojasta 20 päivänä marraskuuta 
1998 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/84/EY 1.
1EYVL L 320, 28.11.1998, s. 54.

Perustelu

Tällä hetkellä direktiivi 98/84/EY on ainoa Euroopan tasolla vahvistettu keino 
audiovisuaalisten oikeuksien suojelemiseksi yhä lisääntyvältä väärentämiseltä ja laittomalta 
valmistamiselta. Suojelu tapahtuu pääasiallisesti ehdollisen pääsyn kautta, toisin sanoen 
sellaisen teknisen ratkaisun avulla, joka mahdollistaa koodatussa muodossa lähetetyn 
audiovisuaalisen sisällön valvonnan ja käytön. Sisällyttämällä ehdolliseen pääsyyn liittyvät 
loukkaukset tähän direktiiviin viittauksella direktiiviin 98/84/EY, annettaisiin merkittävä 
varoitus rikollisjärjestöille, jotka rikkovat audiovisuaalisia oikeuksia luottaen siihen, etteivät 
ne saa rangaistusta, koska säännökset ovat tällä hetkellä erilaisia eri jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 3
1 artiklan 1 kohta

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

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien, sellaisina kuin ne 
määritellään jäljempänä, noudattamisen 
varmistamiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan täsmentää direktiivin soveltamisalaa viittaamalla myöhemmässä 
tarkistuksessa esitettäviin määritelmiin.

Tarkistus 4
1 artiklan 2 kohta

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

Näitä toimenpiteitä sovelletaan yhteisön 
lainsäädännössä säädettyihin teollis- ja 
tekijänoikeuksiin.

Perustelu

Syistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallisia lainsäädäntöjä eri 
jäsenvaltioissa ja sen yhdenmukaisuutta, ja jotta taattaisiin direktiivin säännösten 
mahdollisimman suuri tehokkuus, on suotavaa rajata sen soveltamisala teollis- ja 
tekijänoikeuksiin, joita jo säännellään yhteisön tasolla.

Tarkistus 5
2 artikla

Määritelmä Määritelmät
Tässä direktiivissä ’oikeushenkilöllä’ 
tarkoitetaan oikeussubjektia, jolla on 
tämä asema sovellettavan kansallisen 
oikeuden perusteella, ei kuitenkaan 
valtioita tai muita julkisia elimiä niiden 
käyttäessä julkista valtaa eikä 
julkisoikeudellisia kansainvälisiä 
järjestöjä.

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) 'teollis- ja tekijänoikeuksilla' yhtä tai 
useampaa seuraavista oikeuksista:
– tekijänoikeus,
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– tekijänoikeuden lähioikeudet,
– tietokannan valmistajan sui generis
-oikeus,
– puolijohdetuotteiden piirimallien luojan 
oikeudet,
– tavaramerkkioikeudet,
– mallioikeudet,
– maantieteelliset merkinnät,
– toiminimet, kun ne on suojattu 
yksinoikeudella asianomaisessa 
kansallisessa oikeudessa,
– sekä joka tapauksessa oikeudet –
edellyttäen että niistä on säädetty yhteisön 
tasolla –, jotka liittyvät tavaroihin, joista 
säädetään tulliviranomaisten 
toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden 
loukkaavan tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden 
suhteen toteutettavista toimenpiteistä
22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/20031

2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdissa;
b)'kaupallisessa laajuudessa tehdyllä 
loukkauksella' teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkausta, joka 
tehdään suorien tai epäsuorien 
taloudellisten tai kaupallisten etujen 
saamiseksi lukuun ottamatta 
tavanomaisia yksityisten käyttäjien toimia 
yksityisiin ja voittoa tavoittelemattomiin 
tarkoituksiin;
c) 'teollis- ja tekijänoikeuksien harkitulla 
loukkauksella' oikeuksien 
tarkoituksellista ja tietoista loukkausta, 
joka suoritetaan taloudellisen voiton 
saamiseksi kaupallisessa laajuudessa;
d) ’oikeushenkilöllä’ oikeussubjektia, 
jolla on tämä asema sovellettavan 
kansallisen oikeuden perusteella, ei 
kuitenkaan valtioita tai muita julkisia 
elimiä niiden käyttäessä julkista valtaa 
eikä julkisoikeudellisia kansainvälisiä 
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järjestöjä.
1EUVL L 196, 2.8.2003, s. 7.

Perustelu

Muutoksella halutaan saada direktiiviin tarvittavat määritelmät sen soveltamisalan 
täsmentämiseksi sekä selventämään käsitteitä "kaupallinen laajuus" ja "harkittu loukkaus", 
jotka ovat rangaistavan toiminnan kriteereitä. Uusi otsikko on tarpeen 2 artiklalle, koska 
tässä luetellaan useampia määritelmiä kuin yksi, kuten alkuperäisessä tekstissä.

Tarkistus 6
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista voidaan langettaa 
luonnollisille henkilöille enimmillään 
vähintään neljän vuoden 
vankeusrangaistus, jos rikokset on tehty 
osana järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumisesta tehdyssä puitepäätöksessä … 
tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai 
jos ne vaarantavat vakavasti ihmisten 
terveyden tai turvallisuuden.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista voidaan langettaa 
luonnollisille henkilöille enimmillään 
vähintään neljän vuoden 
vankeusrangaistus, jos rikokset ovat 
vakavia tai ne on tehty osana 
järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta 
tehdyssä puitepäätöksessä … tarkoitetun 
rikollisjärjestön toimintaa tai jos ne 
vaarantavat vakavasti ihmisten terveyden 
tai turvallisuuden.

Perustelu

Ehdotettu tarkistus on perusteltu sen vuoksi, että monessa kansallisessa lainsäädännössä on 
jo otettu käyttöön melko ankaria suojatoimia teollis- ja tekijänoikeuksille, mutta ei kuitenkaan 
edellytetä, että rikos olisi tehty osana rikollisjärjestön toimintaa. Tämän edellyttäminen, jotta 
tiukempi rangaistus voidaan määrätä, voisi vahingoittaa kansallisen suojelun muotojen 
asianmukaista soveltamista.

Tarkistus 7
5 artiklan 2 kohdan a alakohta

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

a) enimmillään vähintään 100 000 euroa 
muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa;

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään tekemään tekstistä selvempi ilman sen alkuperäisen 
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merkityksen muuttamista.

Tarkistus 8
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 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 
se on tehty osana järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta tehdyssä 
puitepäätöksessä … tarkoitetun 
rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos 
vaarantaa ihmisten terveyden tai 
turvallisuuden.

Perustelu

Ehdotettu tarkistus on perusteltu sen vuoksi, että monessa kansallisessa lainsäädännössä on 
jo otettu käyttöön melko ankaria suojatoimia teollis- ja tekijänoikeuksille, mutta ei kuitenkaan 
edellytetä, että rikos olisi tehty osana rikollisjärjestön toimintaa. Tämän edellyttäminen, jotta 
tiukempi rangaistus voidaan määrätä, voisi vahingoittaa kansallisen suojelun muotojen 
asianmukaista soveltamista.

Tarkistus 9
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 edustajansa sekä 
neuvonantajat voivat avustaa yhteisiä 
tutkintaryhmiä tutkimuksissa, jotka 
koskevat 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään tekstiä.
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PERUSTELUT

I. Johdanto: 12. heinäkuuta 2005 esitetyt ehdotukset

1. Komissio toimitti 12. heinäkuuta 2005 Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen 
tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä (2005/0127(COD)). Samanaikaisesti se 
toimitti vain neuvostolle ehdotuksen puitepäätökseksi tekijänoikeuksien loukkausten 
ehkäisemistä koskevan rikosoikeudellisen kehyksen vahvistamisesta 
(2005/0128(CNS)).

2. Kyseessä olevassa direktiiviehdotuksessa velvoitettiin jäsenvaltiot pitämään rikoksena 
kaikkia harkittuja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia, jotka on tehty 
kaupallisessa laajuudessa, mukaan lukien rikoksen yritys, avunanto ja yllytys. 
Tekstissä säädettiin rangaistuksista, jotka vaihtelivat laittomasti hankitun tavaran 
menetetyksi tuomitsemisesta rikokseen syyllistyneen vankeusrangaistukseen. Lisäksi 
säädettiin lukuisista muista rangaistuksista, kuten väärentämiseen tai väärennettyjen 
tuotteiden myyntiin sekaantuneen laitoksen tai liikkeen sulkemisesta tai tuomion 
julkaisemisesta. Direktiiviehdotuksessa rajoituttiin säätämään, että jäsenvaltiot ovat 
velvollisia syytteeseenpanoon ja rankaisemiseen tietyistä teoista, mutta ei täsmennetty 
rangaistusten tasoa1.

3. Ehdotuksessa puitepäätökseksi puolestaan pyrittiin vahvistamaan rikosoikeudellisia 
toimia lähentämällä teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomista koskevia kansallisia 
lainsäädäntöjä ja jäsenvaltioiden yhteistyöllä näiden rikosten ehkäisemiseksi. Asiaan 
liittyvän direktiiviehdotuksen täydentämiseksi siinä määrättiin rikosten tekijöiden 
rangaistusten vähimmäistasosta: enimmillään vähintään neljä vuotta vankeutta, jos
rikokset on tehty rikollisjärjestössä, sellaisena kuin se on määritelty tulevassa 
puitepäätöksessä (2005/0003(CNS), joka koskee järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa, ja tapauksessa, jossa rikokset ovat riski ihmisten terveydelle tai 
turvallisuudelle, samoin kuin enimmäismäärältään vähintään 300 000 euron sakko 
samoista rikoksista.

II. Yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 ja komission kanta

1. Edellä mainittujen ehdotusten hyväksyntämenettelyjen aikana yhteisöjen tuomioistuin
vahvisti 13. syyskuuta 2005 antamassaan tuomiossa (asia C-176/03, komissio vastaan 
neuvosto), että vaikka Euroopan yhteisöllä yleensä ei ole toimivaltaa rikosoikeuden 
alalla, tämä "ei kuitenkaan estä yhteisön lainsäätäjää toteuttamasta jäsenvaltioiden 

  
1 Yhteisöjen tuomioistuin (vrt. tuomio 21. syyskuuta 1989, asia C-68/88, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan 
Helleenien tasavalta) hyväksyy perinteisesti vain ns. assimilaatiomenetelmän: yhteisön lainsäädännössä voidaan 
säätää, että tiettyjä kansallisia etuja suojaavia sisäisiä rikosoikeudellisia säännöksiä sovelletaan myös vastaavien 
yhteisön etujen suojaamiseksi, ja yhdistetään näin kaksi säännöstä uudeksi normiksi. Tämä tarkoittaa, että 
yhteisön oikeudessa voidaan säätää tietyn käyttäytymisen rikosoikeudellisesta merkityksestä, mutta on jätettävä 
tilaa jäsenvaltioiden toimivallalle siltä osin, mitä tulee rangaistusten konkreettiseen määräämiseen ja 
soveltamiseen.
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rikosoikeuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka se katsoo tarpeellisiksi säätämiensä 
ympäristönsuojelunormien täyden tehokkuuden takaamiseksi, kun se, että kansalliset 
viranomaiset soveltavat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, on välttämätön toimenpide vakavien ympäristöön kohdistuvien 
loukkausten torjunnassa" (48 kohta).

2. Lisäksi tuomioistuin katsoo, että yhteisön säädöksen oikeusperustan asianmukaiseksi 
määrittämiseksi on viitattava itse säädöksen päämäärään ja sisältöön. Tämä huomioon 
ottaen kyseisessä tapauksessa kiistanalaisena ollut puitepäätös1, jonka pääasiallisena 
tavoitteena ja sisältönä oli ympäristönsuojelu, olisi pitänyt tehdä EY:n 
perustamissopimuksen 175 artiklan nojalla (ensimmäinen pilari) eikä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla (kolmas pilari) (51 kohta).

3. Euroopan komissio antoi tiedonannon2, jossa se kävi perusteellisesti läpi 
tuomioistuimen ajatuksenjuoksua ja jossa se hyväksyy rajoituksetta rikosoikeuden 
alan lainsäädännälliset toimet ensimmäisen pilarin piirissä ja liittyen kaikkiin yhteisön 
toimivallan alueisiin, joita asia mahdollisesti koskee.

4. Komission mielestä toimivallan jaon ensimmäisen ja kolmannen pilarin välillä tulisi 
olla seuraava: yhteisön oikeuden tehokkuuden takaamiseksi tarvittavat 
rikosoikeudelliset säännökset kuuluvat ensimmäiseen pilariin, kun taas rikosoikeuden 
"horisontaaliset" säännökset (poliisi- ja oikeusyhteistyö; yhdenmukaistamistoimet 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen puitteissa) kuuluvat 
kolmanteen pilariin.

5. Näin ollen komissio on sitoutunut muun muassa siihen, että jos lainsäädäntöaloite on 
vielä lainsäätäjällä kesken, se tekee siihen tarvittavat muutokset.

III. Ehdotus 26. huhtikuuta 2006

1. Aiheen ja ennen kaikkea tuomioistuimen mainitun tuomion nostattaman keskustelun 
seurauksena komissio katsoi, että direktiiviehdotusta oli muutettava ja että 
12. heinäkuuta 2005 tehty puitepäätös oli peruttava.3

2. Näin ollen komissio välitti 26. huhtikuuta 2006 uuden direktiiviehdotuksen teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista 
toimenpiteistä. Ehdotuksessa toistetaan kahden edellisen aloitteen säännökset sekä 
ajantasaistetaan niitä ja sulautetaan niitä toisiinsa.

  
1 Ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin 27. tammikuuta 2003 tehty neuvoston puitepäätös 
2003/80/YOS.
2 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista (KOM(2005)0583.
3 Vrt. EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohta: "Kunnes neuvosto on tehnyt ratkaisunsa, komissio voi 
milloin tahansa yhteisön säädöksen antamiseen johtavan menettelyn aikana muuttaa ehdotustaan." Komissio 
katsoo, että muuttamisoikeuteen sisältyy myös oikeus peruuttaa ehdotus: vrt. oikeudellisten asioiden valiokunnan 
22. maaliskuuta 2006 antama lausunto vireillä olevien lakiehdotusten seulonnan tuloksista.
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3. Erityisesti seuraamusten tasoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevien valtuuksien 
laajentamista koskevat säännökset, jotka sisältyivät puitepäätökseen, on nyt 
sisällytetty uuteen direktiiviehdotukseen (ks. erityisesti 5–8 artikla). Näyttää siltä, että 
tämä on ensimmäisiä tapauksia, joissa komissio on käyttänyt uutta lähestymistapaansa
rikosoikeuteen.

4. Hyvin lyhyesti: 1 artiklassa säädetään direktiivin kohteesta ja soveltamisalasta; 
2 artiklassa määritellään oikeushenkilön käsite; 3 artiklaan sisältyy velvoite määritellä 
rikokseksi jäsenvaltioiden tietty käyttäytyminen; 4 ja 5 artiklassa säädetään 
seuraamusten luonteesta ja tasosta; 6 artiklassa säädetään menetetyksi 
tuomitsemisesta; 7 artiklassa säädetään yhteisistä tutkintaryhmistä väärentämisten 
ehkäisemiseksi; 8 artiklaan sisältyy velvoite aloittaa syytetoimet direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten osalta, vaikka uhri ei tekisi ilmoitusta tai syyttämispyyntöä; 9 ja 
10 artikla koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 
voimaantuloa.

5. Uuden ja aiempien ehdotusten vertailu osoittaa selvästi, että uudesta ehdotuksesta on 
jätetty pois ainoastaan ne puitepäätöksen säännökset, jotka koskevat kilpailukykyä ja 
rikosoikeudellisten menettelyjen yhteensovittamista. Komissio julkaisi 
23. joulukuuta 2005 vihreän kirjan toimivaltaristiriidoista ja ne bis in idem -periaatteen 
soveltamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä1. Siinä määrätään horisontaalisesta
lähestymistavasta asiaan. Tältä osin komissio ei pidä välttämättömänä, että säädetään 
erityisjärjestelyistä teollis- ja tekijänoikeuksien osalta.

VI. Ongelmakohdat ja esittelijän kanta

1. Rikosoikeudellisten aloitteiden kuuluminen ensimmäiseen pilariin on täysin 
johdonmukaista sen laajan tulkinnan kanssa, jonka komissio halusi antaa 
tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antamalle tuomiolle. Tästä seuraa, että jos tämä 
laaja tulkinta hyväksytään, asiassa ei ole mitään huomauttamista. Jäljelle jää kuitenkin 
joitakin ongelmakohtia, joita komission ehdotuksessa, sellaisena kuin se on 
muutettuna, ei vieläkään ratkaista.

2. Kysymys on etenkin direktiivin soveltamisalasta. Mukana olevissa perusteluissa 
sanotaan, että direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin yhteisön ja/tai 
jäsenvaltioiden lainsäädännöissä (esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetussa direktiivissä 2004/48/EY) säädettyihin 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin.

3. Komission julkilausumassa 2005/295/EY direktiivin 2004/48/EY 2 artiklasta on 
luettelo teollis- ja tekijänoikeuksista. Sen tavoitteena on lisätä oikeusvarmuutta 
direktiivin soveltamisalalla. Luettelossa mainitaan muun muassa "patenttioikeudet, 
mukaan lukien lisäsuojatodistuksista johtuvat oikeudet".

4. Se, että patenttioikeuksien loukkauksiin sovelletaan yhteisön tasolla säädettyjä 
rikosoikeudellisia seuraamuksia, ei sinänsä vaikuta erityisen vakuuttavalta eikä se 

  
1 KOM(2005)0696.
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myöskään ole johdonmukaista sen lähestymistavan kanssa, jota yhteisön lainsäätäjä on
viime vuosina noudattanut.

5. Sinänsä ei ole palavaa kiirettä rikosoikeudellisille seuraamuksille, sillä patentteja 
suojellaan jo nyt monissa jäsenvaltioissa joko sakoilla tai vankeustuomioilla. Näin on 
esimerkiksi Saksan1, Itävallan2, Tanskan3, Espanjan4, Ranskan5, Unkarin6, Italian7, 
Hollannin8 ja Portugalin9 oikeuskäytännöissä. Näin ollen, vaikka olisi kiinnitettävä 
huomiota rikosoikeudellisen suojelun puutteeseen muiden valtioiden, kuten 
Yhdistyneen kuningaskunnan, Belgian ja Kreikan, oikeuskäytännöissä, tällaisten 
säännösten ottaminen käyttöön yhteisön tasolla aiheuttaisi lainsäädännön 
päällekkäisyyttä ja kömpelyyttä, paitsi jos haluamme kuvitella, että yhteisön 
lainsäädäntö korvaisi kokonaan jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt joko 
eksplisiittisesti direktiivin säännöksellä (joka esitettäisiin asianmukaisella 
tarkistuksella) tai implisiittisesti yhteisön oikeuden ensisijaisuudella10.

6. Se, että patenttiasioissa halutaan soveltaa rikosoikeudellisia seuraamuksia, on 
huomattavassa ristiriidassa Euroopan parlamentin omaksuman kannan kanssa. 
Parlamentti hylkäsi täysistunnossaan 6. heinäkuuta 2005 komission ehdotuksen 
tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (2002/0047(COD)). Jos 
parlamentti suurella enemmistöllä11 tuolloin piti alan säännöksiä epäsuotavina, se, että 
nyt säädettäisiin rikosoikeudellisista seuraamuksista patenttien (joiden osalta 
todellakin puuttuu lainsäädäntö) suojelemiseksi, olisi rajallinen ja vaarallinen kokeilu 
hyvin monitahoisella alalla, joka juuri tästä syystä edellyttää mahdollisimman laajaa ja 
järjestelmällistä säännöstöä.

7. Edellä olevan perusteella esittelijä esittää tarkistuksia direktiiviehdotuksen 1 ja 
2 artiklaan sen soveltamisalan rajoittamiseksi ja tarvittavien määritelmien 
lisäämiseksi. Konkreettisesti tarkoituksena on poistaa direktiivin soveltamisalasta 
patentit sillä perusteella, että odotettaessa kattavampia säännöksiä patenteista yhteisön 
tasolla tulevaisuudessa (asianmukaisen direktiivin muodossa), tämän ehdotuksen 
säännöksiä ei pitäisi soveltaa patentteihin. Tällä tavoin voidaan olla vaarantamatta 

  
1 Vrt. § 142, Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG), 16.12.1980.
2 Vrt. 147 ja 149 art., Patentgesetz, 1970, sellaisena kuin se on muutettuna liittotasavallan lailla nro I 143.
3 Vrt. 57 osasto, Danish Patents Act, nro 479, 20.12.1967.
4 Vrt. 273 art., Código penal, sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro 10/1995, 23.11.1995.
5 Vrt. L. 615-14 art., Code de la propriété intellectuelle, 26.1.1990, ja siihen tehdyt muutokset.
6 Vrt. 329 art., rikoslaki.
7 Vrt. rikoslain 473 ja 474 art., joissa rangaistaan taiteellisten tai teollisten tuotteiden väärentämisestä, 
muuttamisesta tai niiden erityispiirteiden käytöstä sekä väärennetyillä merkeillä varustettujen tuotteiden 
maahantuonnista ja myynnistä, sekä 475 art., jossa säädetään lisärangaistuksesta tuomion julkistamisen 
muodossa.
8 Vrt. 45 art., Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet), 1910, ja 79 art., nro 1, Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet), 
1995. 
9 Vrt. 261 ja 262 art., Código da Propriedade Industrial, (asetus nro 16/95, 24.1.1995, sekä siihen myöhemmin 
tehdyt muutokset).
10 Kuten tiedämme, tähän ensisijaisuuteen perustuu kansallisen tuomarin velvollisuus soveltaa täysimääräisesti 
yhteisön oikeutta ja olla soveltamatta kansallista säännöstä, joka on sen kanssa ristiriidassa, oli se sitten 
hyväksytty ennen yhteisön oikeuden säännöstä tai sen jälkeen (vrt. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 
9.3.1978, asia 106/77, Simmenthal, Kok. 1978, s. 629, kohta 24).
11 648 ääntä vastaan, 14 puolesta ja 18 tyhjää.
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patenttioikeuden tulevien säännösten sisältöä (myös rikosoikeudellista). Lisäksi 
rajoitettaisiin direktiivin soveltamisala vain niihin teollis- ja tekijänoikeuksiin, joista 
yhteisön oikeudessa jo säädetään.

8. Lopuksi, tekstin koherenssin vuoksi ehdotetaan vähäisempiä tarkistuksia johdanto-
osan 5 kappaleeseen ja 2 artiklan otsikkoon sekä selvempiä ja rationaalisempia 
sanamuotoja 5, 6 ja 7 artiklaan.

VI. Tulevaisuudennäkymiä

1. Esittelijä toivoo, että laatiessaan tulevia strategioita väärentämisen ja laittoman 
valmistamisen torjumiseksi sekä alan laajemman yhdenmukaistamisen alullepanon 
myötä yhteisön lainsäätäjä arvioisi mahdollisuutta löytää muodot ja keinot myös 
niiden rankaisemiseksi, jotka hankkivat laitonta alkuperää olevia tuotteita.


