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LYHYET PERUSTELUT

Teollis- ja tekijänoikeuksien puolustaminen ja tuoteväärentämisen aktiivinen torjunta on 
ratkaisevan tärkeää kehityksen kannalta, koska teollis- ja tekijänoikeuksien turvaaminen 
suojelee ja kannustaa luovuutta, innovointia ja yrittäjyyttä, mahdollistaa yritysten kasvun ja 
luo vaurautta.

Väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevien neuvottelujen 
loppuunsaattamisella luodaan TRIPS-sopimusta täydentävä WTO-plus -oikeusperusta, joka 
koskee väärentämisen, piratismin ja monenlaisen teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisen 
torjuntaa, ja sillä vahvistetaan yhteiset säännöt ACTA-sopimuksen osapuolia koskevia siviili-
ja rikosoikeudellisia toimenpiteitä ja yhteisiä tullimenettelyjä varten1. 

ACTA-jäsenyyttä ei ole rajoitettu ja ACTA-sopimukseen voi liittyä muitakin osapuolia, kuten 
kehitysmaita ja kehittyviä maita, mikä edistää teollis- ja tekijänoikeuksien laajaa suojaamista 
ja tehostaa väärentämisen ja piratismin torjuntaa kaikkialla maailmassa. Tulevaisuudessa 
ACTA-sopimus voitaisiin mahdollisesti ulottaa monenväliselle tasolle WTO:n tai WIPOn 
(Maailman henkisen omaisuuden järjestön) puitteissa.

Edellä mainitun lisäksi komissio sitoutunut julkisesti siihen, että se ei pakota kolmansia maita 
soveltamaan ACTA-sopimuksen säännöksiä siten, että ACTA-sopimuksen säännökset 
sisällytetään vapaakauppasopimuksiin ja taloudellisiin kumppanuussopimuksiin.

Komissio on varmistanut, että ACTA-sopimuksen säännökset ovat sopusoinnussa unionin 
säännöstön kanssa ja että ACTA-sopimus ei ole miltään osin ristiriidassa osapuolten välisten 
voimassa olevien sopimusvelvoitteiden kanssa, TRIPS-sopimus mukaan luettuna2.

Geneeristen lääkkeiden laillinen kauppa on ratkaisevan tärkeää kansanterveyden kehittämisen 
kannalta kaikkialla maailmassa, erityisesti kehitysmaissa. Valiokunta arvostaa tässä 
yhteydessä ACTA-sopimuksen yksiselitteistä sanamuotoa, jossa taataan julkisen 
terveydenhuollon saatavuus ja tunnustetaan TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevaan 
Dohan julistukseen sisältyvät periaatteet3.

Komissio toteaa kirjallisessa vastauksessaan ACTA-sopimusta ja lääkkeiden saatavuutta 
koskeneeseen kysymykseen, että ACTA-sopimus ei mahdollista puuttumista lääkkeiden 
saatavuuteen eikä etenkään geneeristen lääkkeiden kauppaan, ja että sopimus ei millään 
tavalla velvoita soveltamaan rajavalvontatoimia ja rikosoikeudellisen täytäntöönpanon 
säännöksiä epäiltyihin patenttirikkomuksiin lääkkeiden maahantuonnista riippuvaisten maiden 
osalta.

                                               
1 ACTA-sopimusneuvottelut saatettiin päätökseen 15. marraskuuta 2010 ja sopimus parafoitiin 25. marraskuuta 
2010 Australian, Kanadan, EU:n, Japanin, Etelä-Korean, Meksikon, Marokon, Uuden Seelannin, Singaporen, 
Sveitsin ja Yhdysvaltojen välillä käytyjen 11 neuvottelukierroksen jälkeen.
2 Ks. myös ACTA-sopimuksen I luvun 1 jakson 1 artikla.
3 TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä annettu Dohan julistus hyväksyttiin WTO:n neljännessä 
ministerikokouksessa 14. marraskuuta 2001. 
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Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.


