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Tarkastajat tutkivat henkisen
omaisuuden suojaa EU:ssa
Henkinen omaisuus on elintärkeää EU:n taloudelle. Siksi sen varmistaminen, että kyseistä
omaisuutta suojataan hyvin sisämarkkinoilla, on unionin kilpailukyvyn keskeinen osatekijä.
Näistä lähtökohdista Euroopan tilintarkastustuomioistuin on aloittamassa tarkastuksen, jossa
arvioidaan, toimiiko henkisen omaisuuden suojaamiseen liittyvä EU:n järjestelmä vaikuttavalla
tavalla.
Henkinen omaisuus on ratkaisevan tärkeää EU:n taloudelle. Henkiseen omaisuuteen liittyviä
oikeuksia kutsutaan teollis- ja tekijänoikeuksiksi. Kyseiset oikeudet kannustavat innovointiin,
luovuuteen ja tekniseen kehittämiseen. Teollis- ja tekijänoikeudet myös suojaavat luvattomalta
kopioinnilta ja näin ollen ehkäisevät väärennöksiä ja piratismia. Näiden oikeuksien loukkaukset
ovat mutkikas ja alati kasvava ongelma. Oikeudenloukkaukset aiheuttavat taloudellista vahinkoa,
mutta lisäksi ne voivat olla ongelma yleisen turvallisuuden kannalta, kuten covid-19-pandemian
aikana on tullut selkeästi esiin.
Edellä kuvattu tilanne vallitsee varsinkin sellaisilla aloilla, joilla EU:n yritykset ovat edelläkävijöitä
koko maailmassa – vaatteissa, ylellisyystuotteissa ja lääkkeissä, vain muutamia mainitaksemme.
On arvioitu, että elinkeinoelämän alat, jotka tukeutuvat voimakkaasti henkiseen omaisuuteen,
tuottavat lähes 45 prosenttia EU:n BKT:stä. Niiden arvo on näin ollen 6,6 biljoonaa euroa. Lisäksi
lähes kolmasosa EU:n työpaikoista on noilla aloilla.
”Meillä on oltava vaikuttavat välineet teollis- ja tekijänoikeuksien toteuttamiseksi, sillä jos
sellaisia ei ole, innovointi ja luovuus laantuvat ja investoinnit vähenevät,” toteaa tarkastuksesta
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildikó Gáll-Pelcz. ”Tästä syystä teollis- ja
tekijänoikeudet ovat keskeisen tärkeitä sisämarkkinoiden menestykselle.”
EU on ottanut käyttöön säädöskehyksen, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa teollis- ja
tekijänoikeudet kaikkialla EU:ssa. Jäsenvaltioiden ohella Euroopan komissio ja muut EU-elimet –
muun muassa Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) – kantavat valtavan vastuun
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sen varmistamisesta, että teollis- ja tekijänoikeuksia suojataan asianmukaisesti ja yhtenäisesti
kaikkialla EU:ssa.
Juuri käynnistetyssä tarkastuksessa keskitytään EU:n tavaramerkkeihin, yhteisömalleihin ja EU:n
maantieteellisiin merkintöihin. Tarkastuksen tavoitteena on arvioida, suojataanko näitä teollis- ja
tekijänoikeuksia hyvin sisämarkkinoilla.
Taustatietoja
Henkisellä omaisuudella tarkoitetaan ihmismielen luomuksia, kuten sellaisia keksintöjä,
taiteellisia teoksia, merkkejä, nimiä ja kuvia, joita käytetään kaupallisessa tarkoituksessa. Teollisja tekijänoikeudet jaetaan kansainvälisiä sopimuksia vastaavalla tavalla perinteisesti kahteen
lajiin:
— tekijänoikeudet, jotka kattavat kirjalliset teokset, elokuvat ja musiikin
— teollisoikeudet, jotka kattavat patentit (keksinnöt), tavaramerkit, mallit ja
maantieteelliset merkinnät.
Euroopan komissio julkaisi 25. marraskuuta 2020 uuden henkistä omaisuutta koskevan
toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on tukea EU:n elpymis- ja palautumistukialoitetta.
Tänään julkaistavassa tarkastuksen ennakkoesittelyssä annetaan tietoa meneillään olevasta
tarkastuksesta, jonka aiheena on teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen EU:ssa. Tarkastuksen
on määrä valmistua vuoden 2021 toisella puoliskolla. Tarkastusten ennakkoesittelyt perustuvat
ennen tarkastuksen käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön. Niissä ei esitetä
tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia. Tarkastuksen ennakkoesittely löytyy
kokonaisuudessaan englanninkielisenä tilintarkastustuomioistuimen sivustolta eca.europa.eu.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi toukokuussa 2019 lausunnon Euroopan unionin
teollisoikeuksien virastosta.
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