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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb võltsimisvastase kaubanduslepingu sõlmimist 
Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, 
Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri 
Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vahel 
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (12195/2011),

– võttes arvesse võltsimisvastase kaubanduslepingu eelnõud Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, 
Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi 
Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vahel (12196/2011),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C7-
0027/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitusi ning arengukomisjoni, 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, õiguskomisjoni ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. ei anna nõusolekut lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks teatada nõukogule, et lepingut ei saa sõlmida; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja Euroopa Liidu liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, 
Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri 
Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa valitsustele ning parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) teemalised läbirääkimised algasid juunis 2008 ja 
need lõpetati novembris 2010 pärast üheteistkümnendat läbirääkimisvooru. Nii nagu kõikide 
rahvusvaheliste lepingute puhul, pidas Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Euroopa Komisjon, 
tegutsedes nõukogult saadud mandaadi alusel. Kuna ACTA näol on tegemist segalepinguga, 
mis hõlmab pädevusi nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil, esindas läbirääkimistel 
liikmesriike roteeruv eesistuja. 

Leping sõlmiti Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, 
Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi 
Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vahel. Praegu toimub allakirjutanud riikide osavõtul 
lepingu ratifitseerimisprotsess; Euroopa Liidus jõustub leping pärast seda, kui liikmesriigid on 
selle ratifitseerinud ja Euroopa Parlament on andnud nõusoleku.

Läbirääkijate määratluse kohaselt on ACTA kaubandusleping, mis käsitleb 
kaubanduseesmärkidel tehtud võltsimisi ja internetipiraatlust ning kooskõlastab kehtivate 
autoriõiguste rikkumisega seonduvate seaduste üleilmset täitmist. Komisjoni hinnangu 
kohaselt ei ole ACTA alusel vaja muuta Euroopa õigusakte, peamiselt koordineeritakse selle 
raames ulatusliku võltsimisvastase võitlusega seotud meetmeid piiridel.

ACTA raames käsitletavad probleemid on reaalsed ja muutuvad üha teravamaks. Võltsimine 
ja piraatlus on oluliselt suurenenud ja see tendents jätkub. Ebaseadusliku tegevuse kasvu 
tagajärjed ulatuvad majanduslikust kahjust tervise ja turvalisuse ohustamiseni. Euroopa Liit 
võib ilma autorikaitse tõhusa ja üleilmselt rakendatud kooskõlastuseta väga palju kaotada.

Intellektuaalomand (IP) on liidu tooraine. Raportöör on seisukohal, et ilma Euroopa moodi, 
autoosi, filme ja muusikat asjakohaselt kaitsmata, ei saa Euroopa konkureerida üleilmse 
majandusega. IP kaitse üleilmne kooskõlastamine on teadmistel põhineva Euroopa Liidu 
ülesehitamisel ning kogu liidu ulatuses töökohtade kaitsmisel ja loomisel olulise tähtsusega.
Teadmistele põhineva majanduse raames muutuvad info vahetamise viisid väga kiiresti ja 
tasakaal intellektuaalomandi õiguste kaitse ja põhivabaduste vahel muutub. Kriminaalseid 
sanktsioone, internetis toimuvat tegevust või intellektuaalomandit käsitlevad rahvusvahelised 
lepingud peavad selgelt ja arusaadavalt kindlaks määrama lepingu reguleerimisala ning 
üksikisiku vabaduse kaitse, et vältida kõrvalekaldeid lepingu tõlgendamisel.

Ettekavatsematud tagajärjed ACTA lepingu teksti tõlgendamisel annavad põhjust tõsiseks 
muretsemiseks. Raportöör avaldab kahtlust, kas ACTA lepingu tekst on piisavalt täpne 
järgnevates valdkondades: üksikisikute kriminaalkorras karistamine, määratlus 
,,kaubanduseesmärgil”, interneti teenuste pakkujate roll ja geneeriliste ravimite transiidi 
võimalik katkestamine.

Kodanikuvabadustele kaasnevad võimalikud ohud ületavad selle rahvusvahelise lepingu 
kavandatavad eelised. Teksti eri aspektide ebamäärasuse tõttu ja teadmatuse tõttu, kuidas 
teksti tõlgendatakse, ei saa Euroopa Parlament tulevikus ACTA raames piisavalt tagada 
kodanike õiguste kaitset.

Seetõttu soovitab raportöör Euroopa Parlamendil ACTA lepingule nõusolekut mitte anda. 
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Seejuures on oluline märkida, et intellektuaalomandi õiguse tõhustatum kaitse on 
rahvusvahelises kaubanduses tegutsevale Euroopa tootjale äärmiselt tähtis. Raportöör avaldab 
lootust, et vastavate ELi direktiivide asjaomase ülevaatamise raames teeb komisjon 
intellektuaalomandi kaitsmiseks uued ettepanekud.


