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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamise strateegia kohta kolmandates riikides
(2014/2206(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 1. juuli 2014. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Kaubandus, majanduskasv ja 
intellektuaalomand – Intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamise strateegia 
kolmandates riikides” (COM(2014)0389),

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikli 11 lõiget 1 ja artikli 17 
lõiget 2,

– võttes arvesse strateegiat „Euroopa 2020” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 21. märtsi 2014. aasta järeldusi,

– võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2008. aasta 
aruannet „Võltsimise ja piraatluse majanduslik mõju”, mida ajakohastati 2009. aastal,

– võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2009. aasta 
aruannet „Digitaalse sisu piraatlus”,

– võttes arvesse Euroopa Patendiameti ja Siseturu Ühtlustamise Ameti (EPO/OHIM) 
2013. aasta ühisuuringut „Suure intellektuaalomandiõiguse osakaaluga tööstusharude 
panus Euroopa Liidu majandustulemustesse ja tööhõivesse”,

– võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni, Maailma Intellektuaalse Omandi 
Organisatsiooni ja Maailma Terviseorganisatsiooni uuringut „Meditsiinitehnoloogia ja 
-innovatsiooni kättesaadavuse edendamine”,

– võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3286/94, millega 
kehtestatakse ühenduse meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada 
rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ühenduse õiguste kasutamine 
(kaubandustakistuste määrus)1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
816/2006, milles käsitletakse rahvatervise probleemidega riikidesse eksportimiseks 

                                               
1 EÜT L 349, 31.12.1994, lk 71.
2 ELT L 157, 30.4.2004, lk 45.
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toodetavate farmaatsiatoodete patentide sundlitsentsimist1,

– võttes arvesse nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 953/2003 teatavate 
võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimise 
kohta2,

– võttes arvesse nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete 
soodustuste kava kohaldamise kohta (üldiste tariifsete soodustuste kava määrus)3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 
608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/20035,

– võttes arvesse oma 13. juuli 2007. aasta resolutsiooni TRIPS-lepingu ja ravimite 
kättesaadavuse kohta6,

– võttes arvesse oma 18. detsembri 2008. aasta raportit võltsimise mõju kohta 
rahvusvahelisele kaubandusele7,

– võttes arvesse oma 22. septembri 2010. aasta raportit intellektuaalomandi õiguste 
jõustamise kohta siseturul8,

– võttes arvesse komisjoni 31. juuli 2014. aasta aruannet intellektuaalomandi õiguste 
jõustamise kohta ELi tolliasutustes: tulemused ELi piiril 2013. aastal9,

– võttes arvesse nõukogu resolutsiooni, mis käsitleb Euroopa Liidu intellektuaalomandi 
õiguste rikkumisega võitlemise tollialast tegevuskava aastateks 2013–201710, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. detsembri 2014. aasta 
arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0000/2015),

A. arvestades, et ELi konkurentsivõime on üha suuremas ulatuses toetunud loovusele ja 

                                               
1 ELT L 157, 9.6.2006, lk 1.
2 ELT L 135, 3.6.2006, lk 5.
3 ELT L 169, 30.6.2005, lk 1.
4 ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.
5 ELT L 181, 29.6.2013, lk 15.
6 ELT C 175E, 10.7.2008, lk 591.
7 ELT C 45E, 23.2.2010, lk 47.
8 ELT C 50E, 21.2.2012, lk 48.
9 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/2014_ipr_statistics_en.pdf.
10 ELT C 80, 19.3.2013, lk 1.
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innovatsioonile, ning arvestades, et nn arukas majanduskasv, st teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse arendamine on üks strateegia „Euroopa 2020” kolmest 
prioriteedist;

B. arvestades, et oluline on edendada hariduse, ettevõtluse ning teadusuuringute ja 
innovatsiooni vahelisi seoseid; arvestades, et intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
vastu võitlemise menetlused on kulukad ja aeganõudvad, eelkõige VKEde jaoks;

C. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid peavad Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
liikmetena järgima intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut (TRIPS) 
ning on seega võtnud kohustuse võtta vastu ja rakendada tulemuslikke meetmeid 
intellektuaalomandi õiguste kõikide rikkumiste vastu;

D. arvestades, et intellektuaalomandi õiguste alase mõttevahetuse aluseks peaks olema 
varasemate kogemuste kvalifitseeritud analüüs, tagades samal ajal sise- ja välisaspektide 
kooskõla, eristades füüsilisi ja digitaalseid keskkondi, võttes arvesse kõikide 
sidusrühmade, sealhulgas VKEde ja tarbijaorganisatsioonide muresid ning püüdes 
tagada õiglase tasakaalu õiguste omajate ja lõppkasutajate huvide vahel;

E. arvestades, et võltsimine ei piirdu enam luksustoodetega, vaid see hõlmab ka 
tavapäraseid kaupu, näiteks mänguasju, ravimeid, kosmeetikatooteid ja toiduaineid;

F. arvestades, et 2013. aastal on tolliasutused pidanud ELis kinni peaaegu 36 miljonit 
tooteartiklit, mille puhul kahtlustatakse intellektuaalomandi õiguste rikkumist, kusjuures 
kinnipeetud kaupade väärtus on suurem kui 760 miljonit eurot;

G. arvestades, et 72% kõikidest 2013. aasta kinnipidamistest oli seotud väikesaadetistega; 
arvestades, et neljandat aastat järjest oli põhikategooriaks ravimid, mis moodustasid 
19% kõnealustest kinnipidamistest ja 10% kõikidest kinnipidamistest;

H. arvestades, intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vastu võitlemine on vajalik selleks, 
et alandada riske, mida need kujutavad endast tarbijate tervisele ja ohutusele ning 
keskkonnale, ning selleks, et vältida majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi ELi 
ettevõtjate ja loovisikute jaoks; arvestades, et võlts- ja piraatkaupadega kauplemisest 
kasu saava organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus nõuab eritähelepanu;

I. arvestades, et terviklik intellektuaalomandi õiguste alane õigusraamistik tuleks 
ühendada õiguste tulemusliku tagamisega ning samal ajal tuleks tagada, et 
intellektuaalomandi õiguste tagamise meetmed ei koormaks liigselt seaduslikku 
kaubandust;

Üldised märkused

1. peab kiiduväärseks komisjoni järgitud lähenemisviisi, pidades eelkõige silmas 
erisuguste huvide vahelise tasakaalu nõudmist;

2. on arvamusel, et puudub hinnang teatisele, milles võetaks arvesse nii 2004. aasta 
strateegiat intellektuaalomandi õiguskaitse tagamiseks kolmandates riikides kui ka 
võltsimisvastase kaubanduslepingu tagasilükkamist;



PE549.414v01-00 6/10 PR\1051549ET.doc

ET

3. rõhutab, et ei ole selge, milliste vahendite ja milliste meetoditega oleks võimalik 
saavutada teatises esitatud tulemused, eelkõige mis puudutab küsimust, mis ressursse 
kasutatakse ja kust need võetakse;

4. on arvamusel, et puuduvad selged märgid sise- ja välispoliitika koordineeritusest 
intellektuaalomandi õiguste kaitse valdkonnas, ning rõhutab, kui oluline on selle 
küsimusega seotud olukorda sisemiselt parandada;

5. toonitab, et intellektuaalomandi õiguste kaitset tuleks käsitada (vajaliku, kui mitte 
piisava) esimese sammuna kolmanda riigi turule pääsu loomisel, sest ekspordi 
edendamisel ei ole kaitseta mingitki mõju;

6. rõhutab, et organiseeritud kuritegevuse üha suurem osalus intellektuaalomandi õiguste 
rikkumistes on muutunud oluliseks probleemiks; peab kahetsusväärseks, et 
rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni konventsioonil (Palermo konventsioon) puudub endiselt võltsimist 
käsitlev protokoll; 

7. tunnustab ja toetab püüdlust saavutada parem kooskõla intellektuaalomandi õiguste 
kaitse ja tagamise ning muude poliitikavaldkondade vahel ning komisjoni ja 
liikmesriikide vahel kõnealuse eesmärgi saavutamisel; on arvamusel, et 
intellektuaalomandi õiguste kaitsel võib olla otsustava tähtsusega roll organiseeritud 
kuritegevuse, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemisel;

8. avaldab toetust komisjoni tööle geograafiliste prioriteetide kindlaksmääramisel, mille 
puhul kasutatakse lähtealusena selle iga kahe aasta tagant koostatavaid aruandeid 
intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamise kohta kolmandates riikides;

9. on arvamusel, et strateegias ei tunnustata piisavalt kaubamärkide ja patentide füüsilise 
võltsimise ning autoriõiguse rikkumiste eristamist, eelkõige digitaalses keskkonnas; 

10. on arvamusel, et strateegia peaks horisontaalse sidususe tagamiseks hõlmama tugevat 
koostööd tolliasutustega;

11. toonitab, et geograafilised tähised ja nende kaitse on sama tähtsad kui muud tüüpi 
intellektuaalomand ning et nende tunnustamine peaks olema komisjoni keskne eesmärk 
vabakaubanduslepingute üle läbirääkimiste pidamisel;

12. on arvamusel, et intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut tuleks 
rakendada võimalikult paindlikult;

Õiguste tagamine ja avalik mõttevahetus

13. toonitab vajadust õiguste tagamist käsitleva tugevama avaliku mõttevahetuse järele;

14. tunnistab vajadust suurendada tarbijate teadlikkust ning osutab seejuures asjaolule, et 
õiguste kindlam tagamine üksi ei lahenda probleemi; rõhutab sellega seoses 
ettevõtlussektori rolli;

15. on arvamusel, et ei ole selge, kuidas oleks võimalik saavutada üldsuse toetus 
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intellektuaalomandi õiguste kaitsmisel, ning rõhutab samal ajal, et kavandatud 
meetmetest ei nähtu edukalt, kuidas ulatuslikum üldsuse toetus kavatsetakse saavutada;

Internet ja intellektuaalomandi õigused

16. palub komisjonil ja liikmesriikidel pidada veebiplatvormidega läbirääkimisi 
vastastikuse mõistmise memorandumi üle ning see allkirjastada, et teha lõpp 
võltskaupade müügile;

17. on arvamusel, et strateegia sõnastus internetis geograafiliste tähiste kindla kaitse 
edendamise osas peaks olema konkreetsem, et esitada konkreetseid eesmärke;

18. kutsub komisjoni üles tegema koostööd interneti nimede ja numbrite määramise 
korporatsiooni (ICANN) ning Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooniga 
(WIPO), et luua mehhanism geograafiliste tähiste kaitseks internetis;

19. on arvamusel, et vahendajate vastutust alahinnatakse; oleks sellega seoses pidanud 
tervitatavaks üksikasjalikumat strateegiat;

20. on arvamusel, et strateegia oleks pidanud hõlmama pankadele internetis toimuva pettuse 
automaatse sanktsioneerimise kohustuse seadmist;

Areng ja tärkava turumajandusega riigid

21. kutsub komisjoni üles panustama niisuguse keskkonna loomisse, kus liikmesriikide ja 
kolmandate riikide huvid on sarnastuvad ning kus esineb vastastikune huvi 
ambitsioonikamate eesmärkide seadmise vastu;

22. on arvamusel, et programmi GSP+ puhul kohaldatavad kriteeriumid peaksid hõlmama 
WIPO kaubamärgiõiguse lepingu, Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni, registreeritud 
päritolunimetuste kaitse ja nende rahvusvahelise registreerimise Lissaboni lepingu ning 
muude intellektuaalomandi õigustega seotud rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimist ja 
rakendamist;

23. tunneb heameelt töö üle, mida komisjon on teinud niisuguste arenguriikide toetamisel, 
kes soovivad oma intellektuaalomandi õiguste süsteeme parandada, ning kutsub 
komisjoni üles jätkama ja kiirendama neid jõupingutusi pideva tehnilise abi 
pakkumisega teadlikkuse suurendamise programmide, õigusloomealase abi ja ametnike 
koolitamise vormis;

Ravimite kättesaadavus

24. nõustub, et see keerukas ja mitmetahuline ravimite kättesaadavuse alane probleem vajab 
laialdase mõjuga lahendust;

25. kutsub komisjoni üles toetama ravimite kättesaadavuse teemalist konstruktiivset 
dialoogi, millesse oleksid kaasatud kõik asjakohased sidusrühmad;

26. rõhutab geneeriliste ravimite ja ravimiuuringute kaitse lahendamata küsimust;
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27. on arvamusel, et kuigi ELi ettevõtjaid tuleb kaitsta, tuleb ravimihindasid kohandada 
selle riigi majandusliku tasemega, kus neid müüakse, ning et samal ajal tuleb arvesse 
võtta ka turumoonutusi, mis tulenevad ravimite edasimüümisest kolmandates riikides;

28. on arvamusel, et äriühinguid tuleks julgustada tegema oma konkurentsikeskkonnas 
paremal viisil koostööd ning töötama koos avaliku sektori asutustega;

29. on arvamusel, et liit peab osalema ulatuslikumas tervishoiu ülemaailmse edendamise 
teemalises mõttevahetuses, mis hõlmab ka tervisesüsteemide tugevdamise strateegiaid;

Paremate andmete esitamine

30. on arvamusel, et komisjoni tsiteeritud statistilised andmed on saadud vastuolulist ja 
varasemalt kritiseeritud metodoloogiat kasutades; 

31. nõustub komisjoni esitatud intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa 
vaatluskeskuse loomise põhjendustega ning palub sellele eraldada sihtotstarbelised 
vahendid;

32. juhib tähelepanu asjaolule, et vaatluskeskus peaks oma koosseisu poolest olema 
igakülgne ning see ei tohiks dubleerida juba olemasolevaid organeid;

33. kutsub komisjoni üles töötama selle nimel, et vaatluskeskus säilitaks oma sõltumatuse, 
tagamaks asjaolu, et selle tööd ei õõnesta ei tegelik ega tajutav kallutatus;

ELi õigusaktid ja koostöö ELi sees

34. tunnistab, et parem ja ühtlustatud intellektuaalomandi õiguste alane sisepoliitika võib 
olla abiks kogu maailmas intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamise 
standardiseerimise alastes jõupingutustes;

35. kutsub komisjoni üles tegema koos liikmesriikidega tööd WIPO kaubamärgiõiguse 
lepingu, Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ning registreeritud päritolunimetuste 
kaitse ja nende rahvusvahelise registreerimise Lissaboni lepingu ning muude 
intellektuaalomandi õigustega seotud rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimiseks;

36. kutsub komisjoni üles võtma lisameetmeid kooskõlas niisuguse avaliku konsultatsiooni 
tulemustega, mis korraldati komisjoni rohelise raamatu „Euroopa traditsioonilise 
oskusteabe kõige tõhusam kasutamine” (COM(2014) 469) teemal seoses liidu 
geograafiliste tähiste kaitse võimaliku laiendamisega mittepõllumajanduslikele 
toodetele;

Intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamine kolmandates riikides

37. toetab komisjoni lubadust pidada esmatähtsaks intellektuaalomandi õiguste parema 
kaitse edendamist WTOs ja mis tahes muul rahvusvahelisel areenil;

38. kutsub komisjoni üles tegema tööd selleks, et lisada WTO süsteemi intellektuaalomandi 
õigustega seotud rahvusvahelised lepingud, mis ei ole veel selle osa, näiteks WIPO 
kaubamärgiõiguse leping, Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon ning registreeritud 
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päritolunimetuste kaitse ja nende rahvusvahelise registreerimise Lissaboni leping;

39. on arvamusel, et kahepoolsete vabakaubanduslepingute sõlmimiseks peetavatel 
läbirääkimistel tuleks esmatähtsaks pidada intellektuaalomandit käsitlevaid peatükke 
ning et läbirääkijad peaksid tunnustama asjaolu, et ettevõtlusega tegelemise õiguse 
puhul tuleks võtta arvesse ka intellektuaalomandi õiguste austamist;

40. on arvamusel, et WIPO lepingute ratifitseerimine tuleks lisada liidu sõlmitavatesse 
kahepoolsetesse vabakaubanduslepingutesse;

41. toetab komisjoni lähenemisviisi, mis seisneb intellektuaalomandi kaitse ja õiguste 
tagamise valdkonnas konkreetsete kohustuste võtmise saavutamise eesmärgil 
intellektuaalomandialaste dialoogide algatamises ning intellektuaalomandi töörühmade 
moodustamises prioriteetsete riikidega, kellega ei ole käimas laiaulatuslikke 
läbirääkimisi;

42. rõhutab, et liidu ja muude piirkondlike blokkide vahelist intellektuaalomandi õiguste 
alast koostööd tuleks igal võimalusel tõhustada;

43. kutsub komisjoni üles kasutama korrapärasemalt vaidluste lahendamise mehhanisme, 
sealhulgas WTO vaidluste lahendamise organi abi, kui rikutakse liidu ettevõtjate õigusi;

44. kutsub komisjoni üles ergutama kolmandaid riike tunnistama vastastikku 
intellektuaalomandi õigusekspertide tegutsemise õigust;

Abi kolmandates riikides ja geograafiline kese

45. on arvamusel, et ELi ettevõtjatel ja tarbijatel peaks mis tahes kolmandas riigis olema 
võimalik küsida nõu ühelt või mitmelt intellektuaalomandi õiguste küsimustega 
tegelevalt atašeelt, kes esindab liidu huve;

46. on arvamusel, et ELi ettevõtjaid ja tarbijaid tuleks kolmandates riikides, kus 
intellektuaalomandi õiguste rikkumised on rohkem levinud, eriliselt kaitsta 
intellektuaalomandi õiguste kasutajatoe laiendamise abil;

o

o o

47. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle vaadata läbi intellektuaalomandi õiguste 
kaitse ja tagamise strateegia kolmandates riikides ning tunnistab, et komisjoni kasutatud 
lähenemisviisi väärtustavad eri sidusrühmad.

Intellektuaalomandil põhinevate sektorite arvele läheb ELis umbes 39% kogu 
majandustegevusest (mille väärtus on umbes 4,7 triljonit eurot aastas) ja ligikaudu 26% kogu 
tööhõivest (56 miljonit töökohta). 

Sellegipoolest on pärast intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS, 
1/1/1995) jõustumist sõlmitud vaid piiratud arvul märkimisväärseid intellektuaalomandi 
õiguste alaseid lepinguid, kuigi muutused tehnoloogias ja ühiskonnas on intellektuaalomandi 
õiguste maastiku olemust ümber kujundanud. On positiivne, et teatises on muu hulgas vajadus 
ergutada teadusuuringuid ja innovatsiooni, ravimite kättesaadavuse probleem ja 
keskkonnaprobleem tuvastatud oluliste küsimustena, millega tuleb tegeleda nii praegu kui ka 
tulevikus.

Raportöör tunnistab asjaolu, et mis tahes välispoliitikat puudutav algatus on seotud 
sisepoliitikaga, ning toonitab seetõttu asjaolu, et EL peaks hoolikalt mõtisklema oma 
intellektuaalomandit käsitlevate eeskirjade ELi-sisese parandamise üle.


