
AD\903029ET.doc PE483.518v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2011/0167(NLE)

5.6.2012

ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Nõukogu otsuse eelnõu võltsimisvastase kaubanduslepingu sõlmimise kohta 
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))

Arvamuse koostaja: Amelia Andersdotter



PE483.518v02-00 2/5 AD\903029ET.doc

ET

PA_Leg_Consent



AD\903029ET.doc 3/5 PE483.518v02-00

ET

LÜHISELGITUS

1. tunneb heameelt võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) läbirääkimistes osalejate 
kavatsuse üle ohjeldada võltsitud kaupadega kauplemist;

2. on veendunud, et autoriõigusi infoühiskonnas käsitlevad ELi õigusaktid on ühed 
ajakohasemad ning on täielikus kooskõlas autoriõigust käsitlevate rahvusvaheliste 
kokkulepetega;

3. jagab muret asjaolu pärast, et ACTA koondab enda alla palju erinevaid intellektuaalomandi 
õigusi, millega on loodud ametlik juriidiline dokument, mis peaks sobima kõigile 
ühtmoodi, aga ometi ei vasta iga valdkonna spetsiifilistele vajadustele, käsitledes 
materiaalseid kaupu ja digitaalteenuseid ühtviisi; tunneb muret mõnede ACTA 
jõustamismehhanismi aluseks olevate põhimõistete määratluste puudumise pärast; kardab, 
et see tekitab õiguskindlusetust Euroopa ettevõtete ja eelkõige VKEde, tehnoloogia 
kasutajate ning veebiplatvormide ja internetiteenuste pakkujate jaoks; märgib ühtlasi, et 
eeldatavalt peaks nimetatud lepingust peamiselt kasu olema loomeinimestel ja tarkvara 
loojatel, kes näivad aga eriti kahtlevat lepingu pakutavates võimalustes ja selle 
kasulikkuses; 

4. peab tervitatavaks komisjoni eesmärki tugevdada Euroopa tööstussektorit; märgib, et
ACTA võib siiski olla vastuolus digitaalses tegevuskavas nimetatud Euroopa Parlamendi 
eesmärgiga, mille kohaselt Euroopa peab olema uuenduslike internetitehnoloogiate 
loomisel esirinnas1, ning kindla sooviga edendada võrgu neutraalsust ja kõigi kasutajate
juurdepääsu digitaalsele internetiturule2;

5. tuletab meelde, et komisjoni iga-aastased tolliaruanded näitavad intellektuaalomandi 
õiguste rikkumise kahtlusega kaupade kinnipidamise püsivat kasvu juhtumite arvudega 
2009. aastal 43 500 ja 2010. aastal 80 0003; tunnistab siiski probleemi, et 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste ulatust käsitlevad andmed on puudulikud ja 
hajutatud; toetab õigusaktide ettepanekute mõju objektiivset ja sõltumatut hindamist;

6. pooldab selliseid rahvusvahelisi lepinguid, mis tugevdavad intellektuaalomandi õiguste 
järgimist, arvestades selle tähtsust ELi majanduse ja tööturu seisukohast, kuna hiljutiste 
OECD uurimuste4 kohaselt tekitab rahvusvaheline piraatlus ja võltsimine kahju umbes 
150 miljardit eurot aastas;

7. rõhutab vajadust kindlustada ja tagada vaba avatud juurdepääs internetile ning kaitsta 
intellektuaalomandi õigusi; rõhutab, et omandiõiguste ja teabevabaduse vahel, olgu võrgus 

                                               
1 Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta resolutsioon Euroopa uue digitaalse tegevuskava kohta: 2015.eu 
(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=EN&ring=A7-2010-0066
2 Euroopa Parlamendi 17. novembri 2011. aasta resolutsioon avatud interneti ja võrgu neutraalsuse kohta 
Euroopas http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//EN
3http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/statistics_2010.pdf
4 OECD uurimus: Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products (Materiaalsete toodete võltsimise 
ja piraatluse ulatus): ajakohastatud 2009. aasta novembris http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf.



PE483.518v02-00 4/5 AD\903029ET.doc

ET

või sellest väljas, ei ole vastuolu.

8. on arvamusel, et ACTAst lepinguosalistele tulenev kohustus kaitsta põhiõigusi ei pruugi 
olla piisavalt rõhutatud; väljendab muret selle pärast, et ACTA tekst ei taga õiglast 
tasakaalu intellektuaalomandi õiguste kaitse ja ettevõtlusvabaduse kaitse vahel ega 
isikuandmete kaitse ning teabe saamise ja levitamise õiguse vahel, mida nõuti äsjases 
Euroopa Kohtu otsuses1; märgib, et Euroopa andmekaitseinspektor väljendas muret ACTA 
mõju pärast andmekaitsele, ning on seepärast mures ACTA rakendamise võimaliku mõju 
pärast Euroopa Liidu põhiõiguste hartale;

9. peab seetõttu enda kohuseks paluda rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lepingu 
sõlmimiseks nõusolekut mitte anda.

******

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek nõusolekut mitte anda.

                                               
1 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C 360/10, punkt 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042
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