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LÜHISELGITUS

ELi majanduslik heaolu põhineb pideval loovusel, kultuurilisel mitmekesisusel ja 
innovatsioonil, kuna need on teadmistepõhise ühiskonna arendamise põhitegurid. Seetõttu on 
intellektuaalomandi õiguste kaitsmine ühtviisi kasulik nii ettevõtetele, novaatoritele, 
tarbijatele kui ka kultuuriloomega seotud inimestele. Sellest hoolimata on viimase kümne 
aasta jooksul suurenenud intellektuaalomandi õiguste rikkumised ning võltsitud ja 
piraatkaupade kaubandus. Eelkõige on areneva digitaalmajanduse tõttu sagenenud 
intellektuaalomandi õiguste rikkumised internetis seoses võltsimise, loata kopeerimise ja 
piraatlusega, mis tekitavad suurt kahju ELi majandusele ning kultuuri- ja loomesektoritele.

Selleks et ergutada liikmesriikidevahelist koostööd intellektuaalomandi õiguste kaitse 
valdkonnas, on komisjon asutanud Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase vaatluskeskuse, mida 
haldab komisjoni siseturu ja teenuste peadirektoraat. Vaatluskeskus pakub avaliku sektori 
asutustele ja erasektori sidusrühmadele foorumit teabe ja kogemuste vahetamiseks ning 
intellektuaalomandi õiguste jõustamist käsitlevate parimate tavade edendamiseks. Lisaks 
sellele on vaatluskeskus keskne platvorm, mille abil koguda ja jälgida olulist teavet 
võltsimise, loata kopeerimise ja piraatluse vältimise tehniliste vahendite kohta ning teavitada 
sellest. 

Siiski on vaatluskeskuse ülesannete täitmine ja töö raskendatud, kuna tal ei ole tõhusaks 
toimimiseks asjakohast infrastruktuuri. Asjakohase õigusliku raamistiku kehtestamine ning 
intellektuaalomandi õiguste jõustamise meetmed eeldavad paremat arusaamist rikkumiste 
olemusest, sealhulgas nende majanduslikust ja kultuurilisest mõjust. Seetõttu tuleb 
vaatluskeskus ning selle aktiivsem tegevus ja kasvavad ülesanded integreerida operatiivsesse 
ja kulutõhusasse institutsioonilisse struktuuri, mis lubaks vaatluskeskusel oma ülesandeid 
tulemuslikult täita ning toetada võitlust intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vastu.

Arvamuse koostaja avaldab toetust komisjoni pakutud määruse ettepanekule, mille kohaselt 
Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase vaatluskeskuse tegevuse eest vastutab Siseturu 
Ühtlustamise Amet. Selline sümbioos võimaldaks vaatluskeskusel saada ülesannete ja 
tegevuse läbiviimiseks vajalikke rahalisi vahendeid ja infrastruktuuri ning kasutada ameti 
oskusteavet. Lisaks on arvamuse koostaja veendunud, et vaatluskeskuse ülesannete ja ameti 
juba teostatavate ülesannete vahel sünergia loomine võimaldaks kasutada tõhusalt rahalisi ja 
inimressursse ilma et oleks tarvis täiendavaid vahendeid ELi eelarvest. Arvatakse, et 
sümbioos võimaldaks ELi eelarves umbes 40 000 euro suurust kokkuhoidu, kuna 
vaatluskeskuse kulud rahastatakse tulevikus Siseturu Ühtlustamise Ameti eelarvest.

Siiski on arvamuse koostaja veendunud, et ettepanekus ei viidata vajalikul määral 
intellektuaalomandi õiguste kultuurilisele mõõtmele ning sellega seoses vaatluskeskuse 
kultuurilise mõõtmega seotud tegevusele ja ülesannetele, mis edendavad kultuurilist 
mitmekesisust ja kultuuripärandi jätkusuutlikku kaitsmist Euroopas. Seetõttu on väga oluline, 
et vaatluskeskuse koosolekutel osaleks peale riiklike haldusorganite ja majandusharu 
sidusrühmade ka piisav hulk kultuuri- ja loomesektorite esindajaid, eelkõige neid, kes on 
seotud kultuuriloomega.

Lisaks on arvamuse koostaja arvamusel, et ELi kodanikele, ettevõtetele ja riiklikele 
haldusorganitele tuleks kasuks, kui vaatluskeskus töötaks välja üldsusele kättesaadava 
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veebiplatvormi, mille kaudu jagatakse teavet, parimaid tavasid, tasuta allalaaditavaid 
teadlikkuse tõstmise vahendeid ja suutlikkuse suurendamise algatusi seoses arvukate 
seadusandlike ja muude kui seadusandlike vahenditega, millega võidelda intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste vastu.

Samuti on arvamuse koostaja veendunud, et vaatluskeskuse ülesanded ei tohiks hõlmata 
organiseeritud kuritegevust ja terrorismi, sest ametil puudub infrastruktuur tundlike 
turvaandmetega tegelemiseks. Peale selle puudub vajadus tõhustada ameti pädevust selles 
valdkonnas, kuna teised ELi asutused juba tegelevad nende küsimustega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Areneva digitaalmajanduse tõttu on 
sagenenud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumised internetis, sh võltsimine, loata 
kopeerimine ja piraatlus, mis tekitavad 
suurt kahju ELi majandusele ning 
kultuuri- ja loomesektoritele. Seetõttu 
tuleb tagada, et Euroopa võltsimis- ja 
piraatlusalasel vaatluskeskusel oleks 
vajalik infrastruktuur ja rahalised 
vahendid, et täita tõhusalt oma ülesandeid 
ning aidata võidelda intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tugev, ühtlustatud ja järkjärguline 
lähenemisviis intellektuaalomandi õiguste 
valdkonnas on olulise tähtsusega Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide täitmise 

(3) Tugev, ühtlustatud ja järkjärguline 
lähenemisviis intellektuaalomandi õiguste 
valdkonnas on olulise tähtsusega Euroopa 
2020. aasta strateegia ja Euroopa 
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poole püüdlemisel. digitaalse tegevuskava eesmärkide1

täitmise poole püüdlemisel.
__________________
1 Komisjoni 26. augusti 2010. aasta teatis 
„Euroopa digitaalne tegevuskava” 
(KOM(2010)0245/2).

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult 
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele. Seepärast on vaja 
Euroopa ja ülemaailmsel tasandil võtta 
tulemuslikke, vahetuid ja kooskõlastatud 
meetmeid, et selle nähtusega edukalt 
võidelda.

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult 
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele ning Euroopa 
kultuurilise mitmekesisuse ja 
kultuuripärandi jätkusuutlikule 
säilitamisele. Seepärast on vaja Euroopa ja 
ülemaailmsel tasandil võtta tulemuslikke, 
vahetuid ja kooskõlastatud meetmeid, et 
selle nähtusega edukalt võidelda.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
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intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil,
suurendama teadmisi võltsimise 
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil ning
suurendama teadmisi võltsimise ja loata 
kopeerimise ennetamise meetodite kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Selleks et pakkuda täielikku ja 
ajakohastatud teavet intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste kohta peaks amet 
parandama koostööd kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning 

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest ja kultuurisektoritest, 
mis on kõige enam mõjutatud 
intellektuaalomandi õiguste rikkumisest ja 
kõige kogenenumad sellevastases 
võitluses, eelkõige õiguste omanike,
internetiteenuse pakkujate ning kultuuri-
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väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

ja loomesektorite sidusrühmade esindajad.
Tagada tuleks ka tarbijate ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite
(sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid) 
kohta, millega võiks ennetada võltsimist ja 
piraatlust ning selle vastu võidelda;

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite
(sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid) 
kohta, millega võiks ennetada võltsimist, 
loata kopeerimist ja piraatlust ning selle 
vastu võidelda;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vaatluskeskuse kokkukutsumine 
korrapäraste ajavahemike järel vastavalt 
artiklile 4;

a) vaatluskeskuse kokkukutsumine 
korrapäraste ajavahemike järel vähemalt 
üks kord aastas vastavalt artiklile 4;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) korrapäraste hindamiste ja eriaruannete 
koostamine majandusharu, geograafilise 
piirkonna ja rikutud 
intellektuaalomandiõiguste liigi alusel, 

e) korrapäraste hindamiste ja eriaruannete 
koostamine majandusharu, geograafilise 
piirkonna ja rikutud 
intellektuaalomandiõiguste liigi alusel, 
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milles hinnatakse muu hulgas 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõju ühiskonnale, majandusele, tervisele, 
keskkonnale, ohutusele ja turvalisusele
ning selliste rikkumiste seoseid 
organiseeritud kuritegevuse ja 
terrorismiga;

milles hinnatakse muu hulgas 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõju ühiskonnale, majandusele, tervisele, 
keskkonnale, ohutusele ja turvalisusele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) professionaalsete tehniliste vahendite ja 
võrdlustehnikate uurimine, hindamine ja 
edendamine, sealhulgas jälgimis- ja 
jälitamissüsteemid, mis aitavad eristada 
ehtsaid tooteid võltsitud toodetest;

j) teabe kogumine, professionaalsete 
tehniliste vahendite ja võrdlustehnikate 
uurimine, hindamine ja edendamine, 
sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid, 
mis aitavad eristada ehtsaid tooteid 
võltsitud toodetest;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) üldsusele kättesaadava 
veebiplatvormi väljatöötamine, mille 
kaudu jagatakse teavet, parimate tavade 
näiteid, tasuta allalaaditavaid teadlikkuse 
tõstmise vahendeid ja suutlikkuse 
suurendamise algatusi seoses arvukate 
seadusandlike ja muude kui 
seadusandlike vahenditega, millega 
võidelda intellektuaalomandi õiguste 
rikkumiste vastu. 

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaatluskeskuse egiidi all toimuvatel 
kohtumistel erasektorit esindavate isikute 
hulka kuulub ulatuslik ja esinduslik valim 
Euroopa Liidu ja siseriiklikke asutusi, kes 
esindavad eri majandusharusid, mis on 
enim mõjutatud ja kõige kogenenumad 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
vastases võitluses.

Vaatluskeskuse egiidi all toimuvatel 
kohtumistel erasektorit esindavate isikute 
hulka kuulub ulatuslik ja esinduslik valim 
Euroopa Liidu ja siseriiklikke asutusi, kes 
esindavad eri majandusharusid ja 
kultuurisektoreid, mis on enim mõjutatud 
ja kõige kogenenumad intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste vastases võitluses.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijaorganisatsioonid ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad on 
asjakohaselt esindatud.

Tarbijaorganisatsioonid, kultuuri- ja 
loomesektorite sidusrühmad ning väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtjad on 
asjakohaselt esindatud.

Or. en


