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LÜHISELGITUS

Intellektuaalomandi õiguste kaitsmine ja aktiivne võltsimisvastane võitlus on arengu jaoks 
hädavajalikud, sest intellektuaalomandi kaitsmine kaitseb ja soodustab loovust, innovatsiooni 
ja ettevõtlust ning võimaldab ettevõtetel areneda ja luua rikkust.

Võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) läbirääkimiste lõpuleviimisega luuakse WTO 
eeskirjadest kaugemale minev õigusraamistik lisaks intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingule (TRIPS-leping), et võidelda võltsimise, piraatluse ja paljude 
muude intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vastu, ning sel eesmärgil kehtestatakse ACTA 
osalisriikidele ühtsed eeskirjad tsiviil- ja kriminaalõigusliku täitmise ja tolliprotseduuride 
kohta1. 

ACTA liikmelisus ei ole eksklusiivne ning uued osalisriigid, sealhulgas arengumaad ja kiiresti 
areneva majandusega riigid, võivad sellega täiendavalt ühineda, mis aitab edendada laialdast 
intellektuaalomandi õiguste kaitset ja tugevdada võltsimise ja piraatluse vastast võitlust kogu 
maailmas. ACTA võiks tulevikus WTO ja WIPO (Ülemaailmne Intellektuaalomandi 
Organisatsioon) osana potentsiaalselt ulatuda mitmepoolsele tasandile.

Komisjon on avalikkuse ees võtnud endale kohustuse mitte sundida ACTA sätteid peale 
kolmandatele riikidele sel viisil, et need sätted lisatakse vabakaubanduslepingutesse ja
majanduspartnerluslepingutesse.

Komisjon on taganud, et ACTA sätted on kooskõlas ühenduse õigustikuga ja mitte miski 
ACTAs ei ole vastuolus olemasolevatest lepingutest, sealhulgas TRIPS-lepingust tulenevate 
osalisriikide vaheliste kohustustega2.

Seaduslik geneeriliste ravimitega kauplemine on vajalik rahvatervise parandamiseks üle kogu 
maailma ja eelkõige arengumaades. Arengukomisjon kiidab heaks ühemõttelisuse ACTA 
sätetes, millega tagatakse tervishoiu kättesaadavus, ja tunnustab põhimõtteid, mis on 
sätestatud TRIPS-lepingut ja rahvatervist käsitlevas Doha 2001. aasta deklaratsioonis3.

Komisjoni on öelnud oma kirjalikus vastuses ACTA ja ravimite kättesaadavuse kohta4, et 
ACTA ei ole alus ravimite kättesaadavusse, eeskätt aga geneeriliste ravimitega kauplemisse 
sekkumiseks ning et leping ei kohusta rakendama ravimi patendiõiguse rikkumise kahtlustuse 
korral piirikontrolli ja kriminaalõigussätteid riikide suhtes, kes sõltuvad imporditavatest 
ravimitest.

******

                                               
1 ACTA läbirääkimised viidi lõpule 15. novembril 2010 ja parafeerimine toimus 25. novembril 2010 pärast 11 
läbirääkimistevooru Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, 
Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vahel.
2 Vt ka ACTA I peatüki 1. osa artiklit 1.
3 TRIPS-lepingut ja rahvatervist käsitlev Doha deklaratsioon võeti vastu WTO neljandal ministrite konverentsil 
14. novembril 2001.
4 Volinik De Guchti 14. detsembri 2010. aasta kirjalik vastus Euroopa Parlamendile, P-9346/10 EN.
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Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha Euroopa 
Parlamendile ettepanek anda nõusolek lepingu sõlmimiseks.


