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LÜHISELGITUS

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

2. märgib, et kuna ACTA hõlmab võltsimise, autoriõiguste ja kaubamärkidega seotud 
rikkumisi, tekiks liiga laiahaardeline õiguskaitsevahend, mis ei vasta iga valdkonna 
spetsiifilistele vajadustele; tunneb muret 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;

3. märgib, et kuigi ACTA eesmärk on tugevdada ELi tööstust, tundub see olevat vastuolus 
digitaalses tegevuskavas nimetatud Euroopa Parlamendi eesmärgiga, mille kohaselt 
Euroopa peab olema uuenduslike internetitehnoloogiate arendamisel esirinnas1, ning kindla 
sooviga edendada võrgu neutraalsust ja VKEde juurdepääsu digitaalsele internetiturule2;

4. tuletab meelde, et intellektuaalomandi õiguste rikkumiste ulatust käsitlevad andmed on 
vastuolulised, puudulikud, ebapiisavad ja hajutatud ning et mis tahes täiendava õigusakti 
ettepaneku jaoks on vaja objektiivset ja sõltumatut mõju hindamist3;

5. väljendab muret selle pärast, et ACTA tekst ei taga õiglast tasakaalu intellektuaalomandi 
õiguste kaitse ja ettevõtlusvabaduse kaitse vahel ega õigust isikuandmete kaitsele ning 
teabe saamise ja levitamise õigust, mida nõuti äsjases Euroopa Kohtu otsuses4;

6. peab seetõttu enda kohuseks paluda rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lepingu jaoks 
nõusolekut mitte anda.

******

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

                                               
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
3 Euroopa Parlamendi 22. septembri 2010. aasta resolutsioon intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta 
siseturul (2009/2178(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
4 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


