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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele kaubandusele (2008/2133(INI))
(2008/2133(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse OECD 2007. aasta raportit pealkirjaga „Võltsimise ja piraatluse 
majanduslik mõju”;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Ühenduse Lissaboni kava 
elluviimine – kaasaegne VKE-poliitika majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive 
suurendamiseks” (KOM(2005)0551);

– võttes arvesse komisjon teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Globaalne Euroopa: 
konkurentsivõime maailmas – panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse” 
(KOM(2006)0567);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Globaalne Euroopa: tugevam 
partnerlus Euroopa eksportijate turulepääsu nimel” (KOM(2007)0183); 

– võttes arvesse oma 19. veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta 
turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele1;

– võttes arvesse oma 22. mai 2007. aasta resolutsiooni „Globaalne Euroopa – 
konkurentsivõime välisaspektid”2;

– võttes arvesse oma 5. juuni 2008. aasta resolutsiooni kaubanduspoliitika rakendamise 
kohta tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega3;

– võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni ELi ja USA Atlandi-üleste 
majandussuhete kohta4;

– võttes arvesse oma 12. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Mercosuri 
vaheliste majandus- ja kaubandussuhete kohta piirkondadevahelise assotsiatsioonilepingu 
sõlmimiseks5;

– võttes arvesse oma 13. detsembri 2007. aasta resolutsiooni kaubandus- ja majandussuhete 
kohta Koreaga6, 

1  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0053.
2  ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 128.
3  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0247.
4  ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 235.
5  ELT C 308 E, 16.12.2006, lk 182.
6  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0629.
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– võttes arvesse oma 8. mai 2008. aasta resolutsiooni kaubandus- ja majandussuhete kohta 
Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga (ASEAN)1;

– võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete väljavaadete kohta2;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga „EL – 
Hiina: tihedam partnerlus, suurem vastutus” (KOM(2006)0631) ja selle saatedokumenti 
pealkirjaga „Tihedamad partnerlussuhted, suuremad kohustused – ELi ja Hiina vahelist 
kaubandust ja investeeringuid käsitlev dokument – Konkurents ja partnerlus” 
(KOM(2006)0632);

– 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);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga 
„Tegevusprogramm: HIV-/AIDSi-, malaaria- ja tuberkuloosivastase tegevuse 
kiirendamine vaesuse vähendamise kontekstis” (KOM(2001)0096);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga 
„Ühenduse tegevusprogrammi ajakohastamine – HIV-/AIDSi-, malaaria- ja 
tuberkuloosivastase tegevuse kiirendamine vaesuse vähendamise kontekstis” 
(KOM(2003)0093);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga „Euroopa 
ühtne poliitika raamistik välistegevusteks HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi vastu 
võitlemisel” (KOM(2004)0726);

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

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning õiguskomisjoni ja 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

A. arvestades, et uuendatud Lissaboni tegevuskava eesmärkide saavutamiseks on vaja 
tõhusalt võidelda võltsimise nähtuse vastu nii selle sisemiste kui ka välimiste aspektide 

1  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0195.
2  ELT C 233 E del 28.9.2006, lk 103.
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osas, mis on nimetatud komisjoni teatises pealkirjaga „Globaalne Euroopa: tugevam 
partnerlus Euroopa eksportijate turulepääsu nimel” (KOM(2007)0183);

B. arvestades, et Euroopa Liit on maailma teine kaupade ja teenuste importija ning et tema 
ühtse turu äärmine avatus ja läbipaistvus pakub tohutuid võimalusi, aga kujutab ka 
tõsiseid võltsitud kauba sissetungi ohte;

C. arvestades, et intellektuaalomandi õiguste tõsised rikkumised on mittetariifsed 
kaubandustõkked, mis raskendavad kolmandate riikide turulepääsu ja muudavad selle 
kulukamaks, eelkõige piiratud vahendite ja ressurssidega väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele (VKE);

D. arvestades, et Euroopa konkurentsivõime on traditsiooniliselt seotud tööjõu kvaliteediga 
ja üha enam, eriti VKEde puhul, teadus- ja arendustegevusega, uuenduste ja vastavate 
intellektuaalomandi õigustega;

E. arvestades, et Euroopa Liidu kaubanduspartnerid ei kaitse intellektuaalomandi õiguseid, 
sealhulgas geograafilisi tähiseid ja päritolunimetusi alati tõhusalt;

F. arvestades, et 2007. aastal kasvas Euroopa Liidu tolliasutuste arestitud 
intellektuaalomandi õigusi rikkuva kauba kogus 17 % võrra võrreldes eelneva aastaga, 
kusjuures kasv oli kosmeetika- ja isikliku hügieenitoodete osas 264 %, mänguasjade osas 
98 % ja ravimite osas 51 %;

G. arvestades, et võltsimine ja piraatlus toovad ärevust tekitavaid tagajärgi Euroopa Liidu 
majandusele ja ühenduse sotsiaal-majanduslikule süsteemile tervikuna, vähendades 
innovatsiooni stiimuleid, pidurdades välismaiseid otseinvesteeringuid, vähendades 
kvalifitseeritud töötajate töökohti tööstuses ja luues alused seadusliku 
majandussüsteemiga paralleelselt varimajanduse arengule, mis on organiseeritud 
kuritegevuse kontrolli all;

H. arvestades, et võltsimine põhjustab ränki keskkonnakahjustusi, seda nii võltsitud kauba 
kvaliteedistandarditele mittevastavuse kui ka nende kaupade kõrvaldamise ja hävitamise 
suurte kulude tõttu,

I. arvestades, et ühtne turg tagab Euroopa tarbijale õiguse valida vabalt, läbipaistvalt ja 
turvaliselt, millist kaupa osta, ning et võltsimine, kui selle vastu ei võidelda õigeaegselt, 
võib kahjustada mitte üksnes kogu süsteemi aluseks olevat usalduspõhimõtet, vaid võib 
lisaks põhjustada tõsiseid riske tarbijate ohutusele, tervisele ja äärmistel juhtudel koguni 
elule, ning et seetõttu on vaja nende õigused paremini tagada;

J. arvestades, et kestvad erinevused liikmesriikide intellektuaalomandi õiguste alastes 
õigusaktides, eelkõige nende järgimise tagamiseks võetud karistusmeetmete osas, 
nõrgendavad Euroopa Liidu läbirääkijapositsiooni ja võivad õõnestada seniseid 
jõupingutusi selle nähtuse tõhusalt karistamiseks rahvusvahelisel tasandil;

K. arvestades, et 2007. aastal alustasid Euroopa Liit, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid 
läbirääkimisi uue mitmepoolse võltsimisvastase kaubanduslepingu sõlmimiseks 
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eesmärgiga tugevdada intellektuaalomandi õigusi ning võltsimise ja piraatluse vastu 
võitlemist (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA);

L. arvestades, et on vaja rõhutada vahet üldravimite, mille levikut ja kaubandust tuleb 
stimuleerida nii Euroopa Liidus kui ka arengumaades, ja võltsravimite vahel, mis on ühelt 
poolt ohtlikud rahvatervisele, ja teiselt poolt põhjustavad olulist majanduslikku kahju selle 
sektori ettevõtetele ning võivad aeglustada uute leiutuste arengut, takistades pealegi 
ravimite kättesaadavust vähem arenenud maade elanikele,

Mitmepoolne raamistik

1. usub, et WTO süsteem oleks võimaldanud intellektuaalomandi õiguste ulatuslikumat 
tunnustamist rahvusvahelisel tasandil, pidades silmas kaitse miinimumstandardeid, mis on 
kehtestatud intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-leping) ning 
liikmesriikidevahelise ja teiste organisatsioonidega, nagu Maailma Ülemaailmse 
Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) ja Maailma Tolliorganisatsioon (WCO), 
peetava dialoogi, samuti võltsimise vältimise ja lahendamise mehhanismi kaudu;

2. palub komisjonil säilitada nõukogus TRIPS-lepingud selleks, et riikide õiguskordadesse 
võetud miinimumnõuetega kaasneksid tõhusad rakendusmeetmed ja karistusmeetmed 
rikkumiste suhtes;

3. palub komisjonil tugevdada ja laiendada TRIPS-lepingu kohaldamisala, et laiendada seda 
ekspordi-, transiidi- ja ümberlaadimistegevusele, samuti kõikidele seni lepingust välja 
jäetud intellektuaalomandi õigustele, võttes siiski arvesse partnerite arengutaset ja tehes 
vahet võltsitud ja piraatkaupade tootja- ja transiitriikidel ja neid kasutavatel riikidel;

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel käivitada erialgatused piisava rahalise toetusega 
arengumaadele, et vältida potentsiaalselt ohtlike võltskaupadega seonduvaid ohte, mis 
peletavad välismaiseid otseinvesteeringuid, ning kuritegevust ja terrorismi nendes riikides;

5. tuletab meelde, et mõnedes kiiresti arenevates majandussüsteemides on võltsitud ja 
piraatkauba tootmine omandanud ärevust tekitava ulatuse; väljendades siiski heameelt 
seni elluviidud koostööalgatuste üle, on arvamusel, et vajalikud on erimeetmed tolli-, 
justiits- ja politseikoostöö tugevdamiseks, samuti nende riikide õigusnormide Euroopa 
Liidu õigusnormidega ühtlustamise soodustamiseks;

6. on veendunud, et võltsimisevastase võitluse tugevdamiseks on vaja ka sagedamini ja 
sihipärasemalt kasutada WTO vaidluste lahendamise organit, mis võib ühes ühenduse ja 
riikide kohtutega tagada Euroopa tööstuse ja tarbijate parema kaitse TRIPS-lepingu sisu ja 
ulatust tugevdava kohtupraktika konsolideerimise teel;

ACTA ja teised Euroopa Liidu kahepoolsed ja piirkondlikud algatused

7. palub komisjonil paralleelselt mitmepoolsete läbirääkimistega võidelda võltsimise ja 
piraatluse vastu ka kahepoolsete, piirkondlike ja mitmepoolsete kokkulepete kaudu 
õigusaktide lähendamiseks ja nende tõhusaks kohaldamiseks, nähes muu hulgas ette 
vaidluste lahendamise tõhusate süsteemide loomise ja sanktsioonide kehtestamise 
lepingutes võetud kohustuste täitmata jätmise korral;
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8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema kõik endast oleneva ACTA lepingu 
sõlmimiseks kiiresti ja rahuldavalt; on seisukohal, et lepingu jõustumine võimaldab lisaks 
sellele, et see on peamine võrdlusparameeter rahvusvahelisel tasandil, tagada võltsimise 
tõhusama kaotamise, ning et leping kujutab endast olulist survevahendit lepingutest välja 
jäänud kolmandate riikide suhtes;

9. tunneb heameelt kasvava huvi üle, mida on ACTA suhtes üles näidanud paljud WTO 
liikmesriigid, ja loodab, et lepingule kirjutavad alla ka Hiina ja teised kiiresti areneva 
majandusega riigid, kelle majandustel on juba otsene huvi võltsimise vastu;

Välisabi meetmed võltsimisvastases võitluses

10. soovitab, et asutatakse läbiv mitmesuguste lepingutega kaitstud intellektuaalomandi 
õiguste võimalike rikkumiste järelevalvemehhanism, mille juurde kuuluvad 
kaubandussoodustuste vahendid võltsimis- ja piraatlusvastases võitluses konkreetsete 
kohustuste võtmise korral, sealhulgas enamsoodustusrežiimi kohaldamine arengumaadele 
või soodustused kaubanduskaitsemeetmete kohaldamisel kiiresti areneva majandusega 
riikidele;

11. tuletab meelde, et enamsoodustusrežiimi määrus näeb muu hulgas ette soodustuste ajutise 
peatamise võimaluse ebaausaid kaubandustavasid kasutavate partnerite puhul; on 
arvamusel, et komisjon peab kõnealuse hoiatusvahendi kasutamist eriliselt tõsistel 
juhtudel nõuetekohaselt arvesse võtma;

12. on seisukohal, et kaubandustakistusi käsitlev määrus võib anda olulist abi Euroopa 
äriühingutele, kellel on probleeme kolmandates riikide turule pääsuga seoses 
intellektuaalomandi õiguste (IOÜ) rikkumisega ja kutsub komisjoni üles neid 
stimuleerima ja lihtsustama määruse kasutamist, eelkõige VKEde jaoks;

13. kutsub komisjoni üles viivitamata uuesti määratlema prioriteedid Euroopa Liidu 
delegatsioonidesse määratud inimressursside osas tagamaks, et piisaval arvul ametnikke 
osaleks eriti just võltsimisvastases võitluses; kõnealuste ressursside, kes tuleks ideaaljuhul 
määrata turulepääsu meeskonda („Market access team”), ülesandeks peaks olema ühes 
liikmesriikide diplomaatiliste esindustega tagada tõhusam ühenduse võltsimisvastaste 
algatuste edasi viimine ja parem kontakt vastavate kohalike ametiasutustega, nii et IOÕ 
rikkumise üle kaebavatel ühenduse ettevõtjatel (eriti VKEdel) oleks olemas tõeline 
tugipunkt;

Õigus- ja korraldusküsimused

14. võtab teadmiseks komisjoni jäägitu pühendumise IOÕ kindlustamisele Euroopa Liidus ja 
nõuab suuremat pühendumist võltsimise kui nähtuse vastu võitlemisele ja liikmesriikides 
kehtivate õigusaktide ühtlustamisele;

15. nõuab tungivalt võltsimisvastase võitlusega tegelevate talituste paremat kooskõlastamist 
EÜs ja selles valdkonnas tehtud ühenduse algatuste paremat levitamist;
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16. avaldab kahetsust selle üle, et nõukogu ei ole vastu võtnud õigusnormi päritolutähise 
kohta (niinimetatud „Made in"), mis võimaldaks importtoodete paremat jälgitavust ja 
nende päritolu teadasaamist, ning loodab, et selle õigusnormi jõustumise senised 
takistused ületatakse lõplikult;

17. peab edasilükkamatuks sellise ühtse Euroopa asutuse loomist, mille ülesanne on võltsimis- 
ja piraatlusvastase võitluse koordineerimine, mis tagaks Euroopa tasandil eri osalejate 
suurema organiseerituse ja looks koostoime erasektoriga ning liikmesriikides 
võltsimisvastase võitlusega tegelema määratud asutustega; on arvamusel, et selle asutuse 
loomine on vajalik ELi positsiooni autoriteetsuse suurendamiseks rahvusvahelisel tasandil 
ja tema võltsimisvastase tegevuse tõhususe suurendamiseks;

18. soovitab tollimenetluste edasist täiendamist ja paremat koordineerimist Euroopa Liidus 
selleks, et oluliselt piirata võltsitud ja piraatkaupade sisenemist ühtsele turule; on 
arvamusel, et tõhusamas võltsimisvastases võitluses tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta, 
kui oluliseks on saanud interneti roll võltsitud ja piraatkaupade turustamises ja 
reklaamimises;

19. peab esmatähtsaks, et Euroopa tööstus ei jäta andmata omapoolset toetust ja abi Euroopa 
institutsioonide algatustele; peab eriti oluliseks, et VKEdele võimaldataks seaduslikul 
viisil kaitsta oma õigusi eriti IOÕ rikkumise korral kolmandates riikides;

Lõppmärkused

20. kutsub komisjoni üles määrama ühes nõukogu ja liikmesriikidega kindlaks selge, 
struktureeritud ja ambitsioonika poliitika, mis paralleelselt tolli- ja karistusalaste 
sisealgatustega koordineeriks ja juhiks Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide 
„välistegevust” võltsimis- ja piraatlusvastases võitluses;

21. nõuab tungivalt, et nüüdsest peale oleks parlamendile tagatud võltsimisvastases võitluses 
kesksem roll; peab eriti asjakohaseks, et tema poliitilist kohalolekut stimuleeritaks 
spetsiaalsetel rahvusvahelistel assambleedel, nagu Global Anti-counterfeiting and Piracy 
Congress, samuti IOÕ kaitsesse kaasatud rahvusvahelistes organisatsioonides;

22. kutsub Euroopa Ühendust ja nõukogu üles hoidma teda täielikult kursis ja kaasama ta 
kõikidesse asjaomastesse algatustesse;

o

o o

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

EÜ 2006. aasta teatises „Globaalne Euroopa” tunnistati, et mitmepoolsetes ja kahepoolsetes 
algatustes tuleb tugevdada Euroopa konkurentsivõime väliseid aspekte ja anda uus impulss 
võltsimisvastasele võitlusele kolmandates riikides.

Kaalul ei ole sugugi vähe. Võltsingute turu väärtus on ligikaudu 500 miljardit eurot, mis 
moodustab umbes 7–10% maailma kaubandusest. Euroopa majandus on spetsialiseerunud 
laias valikus kõrge lisandväärtusega toodetele, mis on sageli kaitstud IOÕga. 
Intellektuaalomandi kaitse on seega möödapääsmatu vahend Euroopa tööstuse 
väliskonkurentsivõime toetamiseks ja on ühtlasi oluline panus „Lissaboni strateegia” edusse.

Oleks siiski ekslik arvata, et uued võltsimisvastase võitluse algatused viiakse ellu eranditult 
ühenduse tööstuse huvides. Lisaks sellele, et võltsimine ja piraatlus tekitavad ettevõtjatele 
ränka majanduslikku kahju, läheb nende ebaseaduslike võtete tõttu igal aastal kaduma sadu 
tuhandeid kvalifitseeritud ja hästi tasustatud töökohti Euroopas (hinnangute järgi 200 000 
kaduma läinud töökohta) ning ka mujal maailmas, ning need võivad paljudel juhtudel seada 
ohtu tarbijate tervise, rahastada kuritegelikke ja terroristlikke organisatsioone ning põhjustada 
ränka keskkonnakahju.

Võltsimine on paljudes ja mitmesugustes vormides avalduv nähtus, mis tabab erineva jõuga 
peaaegu kõiki majandussektoreid. Kergesti äratuntavate luksuskaupade jämeda võltsimise 
ajad on nüüdseks möödas. Viimastel aastatel on toimunud silmatorkav areng võltsimis- ja 
piraatlustööstuses, kus nüüd toimub mänguasjade, rõivaste, arvutiprogrammide, ravimite, 
kosmeetikavahendite, toiduainete, sigarettide, sõidukite ja lennukite varuosade tootmine.

Kaugeltki mitte kõik tarbijad ei saa aru, et nad ostavad enam kui kahtlase päritoluga tooteid, 
panevad toime kuriteo ja aitavad toetada paralleelset majandust, mida valitseb organiseeritud 
kuritegevus. Parlament on selles küsimuses juba seisukohta avaldanud, nõudes tungivalt, et 
võltsitud ja piraatkaupade mittetulunduslikult omatarbeks kasutamist tuleb eristada nende 
petturlikust ja kavatsuslikust turustamisest. Sellele eristamisele tuleb kindlasti tähelepanu 
pöörata, aga ka läbi viia teavituskampaaniad, mis võimaldavad tarbijatel paremini mõista 
riske, mida nende ettevaatamatu ost endas kätkeb.

Võltsimine esineb sageli kaudsel kujul ja ohtlikes vormides. Näiteks arvestatakse, et 10 % 
ravimitest on võltsitud. Need tooted, nagu muuseas ka kosmeetikavahendid, võivad sisaldada 
potentsiaalselt kahjulikke aineid ja tekitada tõsist kahju teadmatu kasutaja tervisele. Nii on see 
antifriisiga köhasiirupi puhul, mis põhjustas üle 130 inimese surma Panamas 2006. aastal. 
Samamoodi võib võltsitud kvaliteettoidukaupade (sealhulgas veinid ja alkohol) õitsev turg 
lisaks Euroopa täiusliku kvaliteediga toodetele tohutu kahju tekitamisele kujutada 
murettekitavat ohtu tarbijatele, eriti korraliku kauba päritoluturust erinevatel turgudel. 
Võltsimise vastu võitlemine tähendab seega olukorra tagamist, mille puhul tarbijad võivad 
vabalt ja täies turvalisuses valida, mida nad ostavad.

Arengumaad on esimesed võltsimise ohvrid ja neil on vaevalt sobivaid vahendeid selle 
hädaga edukalt võitlemiseks. Raportöör on arvamusel, et tuleb teha erialgatusi, et aidata neil 
kõnealuse nähtusega tõhusalt võidelda ja vältida organiseeritud kuritegevuse kontrolli all 
„vabatsoonide” tekkimist. ELi võltsimisvastase võitluse välisaktsioonides jääb eriti 
prioriteetseks toiduainete ja ravimite võltsimise vastu võitlemine arengumaades.
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Käesoleva raporti eesmärk on teha konkreetne ja sidus ettepanek kooskõlastatud ja järjekindla 
Euroopa poliitika kohta, mis tegeleks võltsimisvastase võitluse väliste aspektidega. 
Võltsimisvastane võitlus peab saama ELi prioriteediks ja selle järelmeid tuleb ELi järgmise 
aastakümne kaubanduspoliitika kindlaks määramisel nõuetekohaselt arvesse võtta. 

TRIPS-lepingu ajakohastamine

TRIPS-lepingu jõustumine oli otsustav edasiminek ülemaailmse korra suunas IOÕ vallas, aga 
tulemused ei ole alati vastanud ootustele, sest paljud WTO liikmed ei ole suutnud või tahtnud 
tagada lepingu täielikku kohaldamist. EÜ peaks seega edendama asjakohaseid diplomaatilisi 
algatusi tagamaks, et kõik WTO liikmed kohaldavad TRIPS-lepingus sätestatud 
miinimumstandardeid õigesti.

Teisest küljest ei ole kõnealune leping täiuslik ja mõned selle osad tuleks läbi vaadata. 
Konkreetselt tuleks laiendada selle kohaldamisala ekspordi-, transiidi- ja 
ümberlaadimistegevusele, samuti teistele IOÕ rikkumistele.

EL ei tohiks TRIPS-lepingute tõsise rikkumise juhtudel kõhelda WTO vaidluste lahendamise 
organi poole pöördumast asjaomaste Euroopa osapoolte kaitse tagamiseks või lepingute sisu 
selgitava kohtupraktika „üles ehitamiseks”, mis muudaks nii nende kohaldamise lihtsamaks ja 
tõhusamaks.

Raportöör on ühtlasi veendunud, et tuleb stimuleerida kaubandustakistuste määruse 
kasutamist ja lihtsustada seda Euroopa äriühingute jaoks, kes kaebavad probleemide üle 
kolmandate riikide turule pääsemisel seetõttu, et kohalikud ettevõtjad kasutavad 
ebaseaduslikult ja seega eeskirjadevastaselt nende IOÕ.

ACTA ja teised ELi kahepoolsed ja piirkondlikud algatused

Kuivõrd WTO mitmepoolne raamistik jääb ELi jaoks põhiprioriteediks, on ilmne, et ilma 
edasiste kahe- või mitmepoolsete algatusteta, nagu ACTA leping, ei saa võltsimisest 
rahvusvahelisel tasandil tõhusalt võitu. Selles suhtes ootab parlament, et teda hoitakse 
nõuetekohaselt kursis ja et ta saab anda oma panuse kõnealusesse lepingusse enne selle 
ametlikku esitamist.

ACTA lepingu ettepaneku tingib vajadus minna TRIPS-lepingust kaugemale ja muuta 
võltsimisvastane võitlus tõhusamaks ja sidusamaks. Sellest seisukohast on asjaolu, et 
võltsimise tõttu kõige enam kannatavad tööstusriigid, nende hulgas EL, USA ja Jaapan on 
otsustanud oma jõupingutused kooskõlastada, kindlasti positiivne. Protsess on alles 
algusjärgus, kuid tuleb kontrollida, et ei esineks kattumist TRIPS-lepinguga ja et lepingu 
lõppeesmärgid oleksid piisavalt selged ja realistlikud.

Lisaks ACTA lepingule peab raportöör asjakohaseks, et EÜ lisaks kõikidesse eelolevatel 
aastatel läbirääkimisele tulevatesse uutesse vabakaubanduslepingutesse IOÕ kaitse klausli 
(mis näeks ette tõhusa vaidluste lahendamise süsteemi).

TRIPS-lepingu ja teiste kahe- ja mitmepoolsete lepingute kohustuste täielik täitmine nõuab 
kolmandatelt riikidelt, eriti arengumaadelt majanduslikku ja korralduslikku jõupingutust, mis 
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ei ole sugugi tühine. Raportöör usub, et EL peaks vähemalt osaliselt selle probleemi 
lahendamise enda peale võtma, andes riikidele, kes seda taotlevad ja kes näitavad üles 
pühendumist võltsimisvastasele võitlusele, asjakohast majanduslikku ja tehnilist tuge, 
soodustades töötajate koolitamist ja võimaluse korral ühenduse tolliprotseduuride 
vastuvõtmist.

Erilisi püüdlusi tuleb teha võltsimisvastases võitluses kaubatransiidiga tegelevates riikides ja 
nendes riikides, keda kasutatakse territoriaalvetest väljas asuvate „vabrik-laevadena”.

„Made in” ja importoodete jälgitavus

Kui ettepanek võtta vastu nõukogu määrus1 teatavate kolmandatest riikidest imporditud 
toodete päritoluriigi märkimise kohta, võetakse vastu, võimaldaks see mitte ainult paremat 
läbipaistvust teatavate sageli võltsitavate tootekategooriate, näiteks tekstiiltoodete, päritolu 
suhtes, vaid annaks olulise panuse võltsimisvastasesse võitlusse. Raportöör loodab seega, et 
suudetakse ületada mõistetamatud lahknevused, mis on seni aeglustanud selle ettepaneku 
käiku ja mida saaks vältida ettepaneku kiire vastuvõtmisega.

Samal ajal oleks ühtlasi asjakohane uurida koos asjaomaste tööstussektoritega mõningaid 
meetodeid, mis võimaldaksid tolliasutustel, aga ka lõpptarbijatel kolmandatest riikidest pärit 
kaupade päritolu ehtsust kergesti kindlaks teha.

Õigus- ja korraldusküsimused

Raportöör on arvamusel, et ühendusevälises võltsimisvastases võitluses oluliste tulemuste 
saavutamiseks on vaja ühenduse tasandil paremat kooskõlastust.

Võltsimisvastase võitlusega tegeleva ja nii liikmesriikide kui ka EÜ eri talituste jõupingutusi 
kooskõlastada suutva ühtse Euroopa asutuse loomist ei saa enam edasi lükata. Sellele uuele 
asutusele tuleb tagada piisavad vahendid ja volitused oma mandaadi liikmesriikide pädevuste 
suhtes lõpule viimiseks. EÜ peab ühtlasi tagama ühendusesiseselt, et selles olulises 
valdkonnas vastutavad eri talitused töötavad kooskõlastatult ja harmooniliselt.

Üks võltsimisvastase võitluse aspekte, millele nii liikmesriigid kui ka EÜ peavad rõhku 
panema, on VKEde kaitse nii Euroopas kui ka kolmandates riikides. Ettevõtetel on 
võltsimisvastase strateegia edus peamine roll ja tööstus peab, nagu EÜ ise hiljuti meelde 
tuletas, tegema selles oma osa, kuid ei ole mõeldav panna ühte patta rahvusvahelisi 
luksuskaupade tootjaid ja väiketootjaid, kes on saavutanud oma kaubandussektoris 
tipptulemusi. Seega on vaja aidata VKEdel ennast paremini kaitsta neid rängalt kahjustava 
häda vastu, ja üldisemalt luua tõhusamad ja ettevõtjatele vähem kulukad riigi- ja erasektori 
vahelise koostöö süsteemid.

Traditsiooniliste turgude küllastumine ja uute, näiteks kiiresti areneva majandusega riikide 
turgude avanemine nõuab lisaks uut tegevusstrateegiat, mis ei piirduks võltsimisnähtuse eest 
vastutusele võtmisega Euroopas, vaid mis oleks suunatud selle probleemi vastu ka nendes 
piirkondades, kus võltsimine on kõige rohkem juurdunud, ja toimiks ka kolmandates riikides, 
mis on sageli mujal toodetud võltsitud Euroopa kaupade sihtriigid.

1 vt 2005/0254(ACC)
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Raportöör loodab ühtlasi, et on ühelt poolt parandatakse ja ühtlustatakse suuremal määral 
tolliprotseduure ELis ja teiselt poolt luuakse kõikidele liikmesriikidele ühiste karistusnormide 
süsteem. Võltsimis- ja piraatlusvastane võitlus väljaspool Euroopat toimub tingimata tugevate 
ja kogu ELis omaks võetud ühiste eeskirjade süsteemi kaudu.

Euroopa Parlamendi roll

Parlamendil on täita oluline roll võltsimisvastases võitluses, eriti arvestades uusi volitusi, mis 
antakse talle, kui Lissaboni leping jõustub. Oleks ühtlasi asjakohane koostöös teiste 
asjaomaste parlamendi komisjonidega arendada selleteemalist iga-aastast „foorumit”, asetada 
sellele probleemile suuremat rõhku parlamendi kahepoolsetes (in primis Ameerika 
Ühendriikide kongressiga) või mitmepoolsetes suhetes (WTO assambleega) ja saata 
parlamendi delegatsioon ülemaailmsele võltsimisvastase võitluse kongressile.


