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LÜHISELGITUS

Aastal 2009 nõukogu ja komisjoni algatusel võlts- ja piraatkaupadega kauplemise suurenenud 
ohu vastu võitlemiseks loodud Euroopa võltsimis- ja piraatlusalasest vaatluskeskusest on 
saanud oskusteabekeskus, kus kogutakse, uuritakse ja antakse teavet ja andmeid 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste kohta ning tehakse koostööd riikide ametiasutuste ja 
sidusrühmade esindajatega ning vahetatakse mõtteid ja parimaid tavasid selleks, et töötada 
välja intellektuaalomandi õiguste jõustamise strateegiad. Vaatluskeskuse tegevuse algusest 
peale on tema pädevusse lisanud ülesandeid nõukogu1, kes kutsus keskust uurima vajadust 
korraldada ELi tasandil koolitusprogramme isikutele, kes tegelevad võltsimise ja piraatluse 
vastu võitlemisega, ja Euroopa Parlament2, kes nõudis vaatluskeskuselt teaduslike 
uurimisandmete kogumist võltsimise ja intellektuaalomandi õiguste õigusliku reguleerimise 
kohta. Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi tellitud uurimuses3 soovitatakse muuta 
vaatluskeskus kolmandatele isikutele ühtseks kontaktpunktiks komisjonis ning parimate 
tavade kujundamise ja levitamise rahvusvaheliseks keskuseks.

Vaatluskeskusele alates selle asutamisest 2009. aastal antud uute ülesannete täitmise 
korrektseks rakendamiseks ja tegevuse edasiseks arendamiseks peetakse vajalikuks muuta 
keskuse praegust seisundit, tehes jätkusuutlikke muudatusi infrastruktuuri, inimressursside, 
infotehnoloogia ja, mis kõige tähtsam, vajalike eriteadmiste valdkonnas. Nende muudatuste 
tegemine nõuab olulisi rahalisi vahendeid.

Komisjoni ettepanek on anda Siseturu Ühtlustamise Ametile (OHIM) ülesanded, mida praegu 
täidab vaatluskeskus. Komisjoni läbiviidud mõjuhindamise tulemusel ja asjaomaste huvitatud 
poolte toetusel4 peeti asjakohaseks viia vaatluskeskus üle OHIMi, võttes eeskätt arvesse 
tõsiasja, et OHIMil on olemas vajalikud finantsvahendid ja eriteadmised vaatluskeskusele 
hiljuti antud täiendavateks ülesanneteks ja tegevusteks.

Raportöör pooldab komisjoni ettepanekut anda ametile vaatluskeskuse ülesanded, et 
parandada keskusele antud ülesannete täitmist. Pidevalt suureneb võltsitud ja piraatkaupadega 
kauplemine, mis vähendab ELi ettevõtjate huvi innovatsiooniga tegelda ning põhjustab sageli 
töökohtade vähenemist, mistõttu näib asjakohane tugevdada selle valdkonna poliitika 
kooskõlastamist. Raportöör soovib ka rõhutada, et teatavate tooteliikide (nagu ravimid, 
mänguasjad, auto varuosad, majapidamismasinad jms) võltsimine ohustab inimeste tervist ja 
vähendab tarbijakaitset, mis on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni peamine pädevusvaldkond. 
Raportöör peab seepärast igati põhjendatuks teavitada üldsust ja suurendada inimeste 
teadlikkust viimastel aastatel kordades kasvanud võltsimise ja piraatluse võimalikest ohtudest 
ja tagajärgedest. Tuleb rõhutada, et ka VKEdel on hulgaliselt võltsimisest tulenevaid 
probleeme. 

                                               
1 Nõukogu 1. märtsi 2010. aasta resolutsioon intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta siseturul.
2 Euroopa Parlamendi 22. septembri 2010. aasta resolutsioon.
3 November 2010, Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third 

Countries.
4 Tavapärast konsulteerimist ei toimunud, sest huvitatud pooled toetasid ettepanekut mitmesugustel 

kohtumistel (võltsimisvastane foorum (2010)), Brüsselis 2010. aastal peetud üleeuroopalisel 
intellektuaalomandi konverentsil. 
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Kõik eespool nimetatud probleemid ohustavad tõsiselt siseturu nõuetekohast toimimist. 
Võltsimise ja piraatluse kasv tähendab ka liikmesriikides märkimisväärset maksutulu 
vähenemist. 

Eelnevat arvesse võttes peab raportöör tervitatavaks mõtet anda OHIMi pädevusse 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega seotud ning avaliku ja erasektori esindajatest koosneva 
Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase vaatluskeskuse ülesanded. Raportöör on seisukohal, et 
esitatud lahendus on kulutõhus ja annab vaatluskeskusele õige pea juurdepääsu eriteadmistele, 
vahenditele ja rahastamisele. Raportöör peab siiski vajalikuks rõhutada, et vaatluskeskuse 
ülesannete täitmiseks vajalike rahaliste vahendite kättesaadavus peab olema pidevalt tagatud.

Raportöör soovib eraldi rõhutada, kui oluline on tagada, et OHIMis kogutud, analüüsitud ja 
levitatud teave vastaks terviklikkuse ja andmete kvaliteedinäitajate osas paljudele 
tingimustele. Pealegi on raportööri arvates äärmiselt oluline tagada, et OHIMi tegevuses, 
eelkõige vaatluskeskuse koosolekute läbiviimisel, lähtutaks kindlalt läbipaistvuse 
põhimõttest. Lõpetuseks olgu mainitud asjaolu, et liikmesriikides juba väljatöötatud 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastaseid strateegiaid tuleks arvesse võtta OHIMi töö 
kavandamisel uues tegevusvaldkonnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 ELi 
majandusele, kuna see avaldab negatiivset 
mõju väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate konkurentsivõimele. Pealegi 
ohustab igapäevaelus kasutatavate 
võltsitud toodete hüppeline kasv ELi 
tarbijate tervist ja ohutust. Seepärast on 
vaja Euroopa ja ülemaailmsel tasandil võtta 
tulemuslikke, vahetuid ja kooskõlastatud 
meetmeid, et selle nähtusega edukalt 
võidelda.

Or. en
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Selgitus

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on eriti olulised ELi majanduse seisukohast, 
mistõttu intellektuaalomandi õiguste rikkumistest tulenev negatiivne mõju väärib eraldi 
märkimist. Pealegi ei puuduta võltsimine ainult luksuskaupu, vaid üha enam tarbijate 
igapäevaelus kasutatavaid kaupu (isikliku hügieeni tooted, auto varuosad, 
majapidamismasinad jms) ning seepärast on oluline rõhutada ohtu tarbijate ohutusele ja 
tervisele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlament kutsus 22. 
septembri 2010. aasta resolutsioonis 
(intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta siseturul) liikmesriike ja komisjoni 
üles laiendama Siseturu Ühtlustamise 
Ameti ja liikmesriikide intellektuaalomandi 
asutuste vahelist koostööd, et tegeleda ka 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
vastase võitlusega.

(10) Euroopa Parlament kutsus 22. 
septembri 2010. aasta resolutsioonis 
(intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta siseturul) liikmesriike ja komisjoni 
üles laiendama Siseturu Ühtlustamise 
Ameti ja liikmesriikide intellektuaalomandi 
asutuste vahelist koostööd, et tegeleda ka 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
vastase võitlusega; Euroopa Parlament 
väljendas lisaks sellele soovi, et 
vaatluskeskus koostaks muu hulgas 
teadusuuringu võltsimise ja 
intellektuaalomandi õiguse õigusliku 
reguleerimise kohta.

Or. en

Selgitus

Teaduslik innovatsioon annab olulise panuse ELi majandusse; seepärast on eriti oluline 
koguda teadusuuringute andmeid. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) parandada arusaamist Euroopa Liidu a) parandada arusaamist Euroopa Liidu 
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õiguse või liikmesriikide siseriikliku 
õiguse alusel kaitstud intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste ulatuse ja mõju kohta, 
sealhulgas tööstusomandiõigused, 
autoriõigused ja autoriõigusega seotud 
õigused;

õiguse või liikmesriikide siseriikliku 
õiguse alusel kaitstud intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste ulatuse, osakaalu , 
maksumuse ja mõju kohta, sealhulgas 
tööstusomandiõigused, autoriõigused ja 
autoriõigusega seotud õigused;

Or. en

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste ulatusest selge ülevaate saamiseks on põhjust võtta 
kasutusele rohkem kriteeriume.

Muudatusettepanek 4

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 ja edendada tehnilisi vahendeid, 
millega võiks ennetada võltsimist ja 
piraatlust ning selle vastu võidelda;

Or. en

Selgitus

Näib asjakohane tagada, et ei kogutaks mitte ainult teadmisi tehniliste vahendite kohta, vaid 
täiustataks ja uuendataks tehnilisi vahendeid, ning need seejärel kasutusele võtta võltsimise ja 
piraatluse vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) metoodika kehtestamine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumisega 
seotud sõltumatute, objektiivsete, 

b) metoodika kehtestamine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumisega 
seotud sõltumatute, objektiivsete, 
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võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumiseks, analüüsimiseks ja 
esitamiseks;

võrreldavate, kindlate ja usaldusväärsete 
andmete korrapäraseks kogumiseks, 
analüüsimiseks ja esitamiseks;

Or. en

Selgitus

Igakülgse metoodika tagamiseks tuleks andmeid koguda, analüüsida ja esitada korrapäraselt. 
Lisaks sellele on vaja kindlaks määrata metoodika, mis tagab, et kogutud andmed vastavad 
paljudele nõuetele, mis tagab, et andmed on täielikud ja kvaliteetsed.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) asjakohaste objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
kohta, nende analüüsimine ja levitamine;

c) asjakohaste sõltumatute, objektiivsete, 
võrreldavate, kindlate ja usaldusväärsete 
andmete korrapärane kogumine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
kohta, nende analüüsimine ja levitamine;

Or. en

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste rikkumistest põhjaliku ülevaate saamiseks tuleks andmeid 
koguda, analüüsida ja esitada korrapäraselt. Lisaks sellele on vaja tagada, et kogutud 
andmed vastaksid paljudele nõuetele, mis tagab, et andmed on täielikud ja kvaliteetsed.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) selliste asjakohaste objektiivsete, 
võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumine, analüüsimine ja levitamine, mis 
on seotud intellektuaalomandi 
majandusliku väärtusega ja selle panusega 

d) selliste asjakohaste sõltumatute, 
objektiivsete, võrreldavate, kindlate ja 
usaldusväärsete andmete korrapärane 
kogumine, analüüsimine ja levitamine, mis 
on seotud intellektuaalomandi 
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majanduskasvu, heaolusse, innovatsiooni, 
loomingulisusse, kultuurilisse 
mitmekesisusse, kvaliteetsete töökohtade 
loomisesse ning kvaliteetsete toodete ja 
teenuste väljatöötamisse Euroopa Liidus;

majandusliku väärtusega ja selle panusega 
majanduskasvu, heaolusse, innovatsiooni, 
loomingulisusse, kultuurilisse 
mitmekesisusse, kvaliteetsete töökohtade 
loomisesse ning kvaliteetsete toodete ja 
teenuste väljatöötamisse Euroopa Liidus;

Or. en

Selgitus

Selleks et täielikult mõista, kui väärtuslikud on intellektuaalomandi õigused, tuleks andmeid 
koguda, analüüsida ja esitada korrapäraselt. Lisaks sellele on vaja tagada, et kogutud 
andmed vastaksid paljudele nõuetele, mis tagab, et andmed on täielikud ja kvaliteetsed.

Muudatusettepanek 8

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, 
milles hinnatakse muu hulgas 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõju ühiskonnale, majandusele, tervisele, 
keskkonnale, ohutusele ja turvalisusele 
ning selliste rikkumiste seoseid 
organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga;

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

Or. en

Selgitus

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on eriti olulised ELi majanduse seisukohast, 
mistõttu nad väärivad eraldi äramärkimist. Pealegi avaldab piraatlus ja võltsimine eriti 
tugevat mõju väikestele ettevõtetele, eelkõige seepärast et neil ei ole suurematele 
äriühingutele kättesaadavaid vahendeid ja eriteadmisi.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturu Ühtlustamise Amet tagab alati, et 
temale käesoleva määrusega antud 
ülesanded täidetakse enda 
eelarvevahendeid kasutades.

Siseturu Ühtlustamise Amet tagab alati, et 
temale käesoleva määrusega antud 
ülesanded täidetakse enda 
eelarvevahendeid kasutades ja et nende 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 
eraldatakse asjakohaseid rahalisi 
vahendeid.

Or. en

Selgitus

OHIMi pädevuses on juba mitmeid ülesandeid, eelkõige kaubamärkide ja 
tööstusdisainilahenduste registreerimise valdkonnas. On oluline tagada, et vaatluskeskuse 
OHIMi alla üleviimisest tulenevaid uusi ülesandeid täidetakse nõuetekohaselt ja eeskätt 
eraldatakse vajalikke rahalisi vahendeid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Esindajate nimed ning koosolekute 
päevakord ja protokollid avaldatakse 
Siseturu Ühtlustamise Ameti veebisaidil.

4. Esindajate nimed ning koosolekute 
päevakord, protokollid, muu asjakohane 
teave ja asjaomased dokumendid
avaldatakse Siseturu Ühtlustamise Ameti 
veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Juurdepääs lisateabele ja dokumentidele suurendaks OHIMi tegevuse läbipaistvust ja 
usaldust üldsuse silmis.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks isikuandmete töötlemist 
reguleerivat õigust, teevad liikmesriikide ja 
erasektori esindajad, kes kohtuvad 
vaatluskeskuse egiidi all, järgmist:

Ilma et see piiraks isikuandmete töötlemist 
reguleerivat õigust, teevad esindajad, kes 
kohtuvad vaatluskeskuse egiidi all, 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Tundub olevat vajalik laiendada esindaja mõistet ja tagada, et mitte ainult ametiasutused, 
vaid ka muud üksused ja organisatsioonid oleksid hõlmatud (kooskõlas artikliga 3), mispärast 
on põhjendatud liikmesriikidele ja erasektorile viitamine välja jätta. Pealegi on kogu teksti 
sidususe tagamiseks asjakohane artikli 5 sissejuhatava osa sõnastuse ühtlustamine artikli 2 
lõike 2 punkti f ja artikli 8 punkti 3 sõnastusega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ülevaade tegevustest, mida Siseturu 
Ühtlustamise Amet kavatseb tulevikus 
teostada;

d) ülevaade tegevustest, mida Siseturu 
Ühtlustamise Amet kavatseb tulevikus 
teostada, võttes tarbetu topelttöö 
vältimiseks arvesse liikmesriikides 
tehtavat;

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on juba võetud kasutusele eri strateegiad ning ELis ja liikmesriikides 
tehtava topelttöö vältimiseks näib asjakohane kajastada liikmesriikide poolt antud valdkonnas 
tehtavat tööd sel ajal, kui tegeldakse ameti võimalike uute ülesannete strateegilise 
kavandamisega.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamisaruande koostamisel 
konsulteerib komisjon lõikes 2 sätestatud 
küsimustes esindajatega, kes kohtuvad 
vaatluskeskuse egiidi all.

3. Hindamisaruande koostamisel 
konsulteerib komisjon lõikes 2 sätestatud 
küsimustes esindajatega, kes kohtuvad 
vaatluskeskuse egiidi all. Komisjon kaalub 
samuti võimalust kaasata 
hindamisprotsessi muid huvitatud 
osapooli.

Or. en

Selgitus

Kõik huvitatud osapooled peaksid saama anda oma panuse konsulteerimisprotsessi, mille 
käigus antakse hinnang ameti tegevusele käesoleva määruse raames.


