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Audiitorid uurivad
intellektuaalomandi kaitset ELis
Intellektuaalomand on ELi majanduse jaoks ülioluline. Tagada, et intellektuallomand on ühtsel
turul hästi kaitstud, on seega liidu konkurentsivõime üks põhielement. Seda silmas pidades
alustab Euroopa Kontrollikoda auditit, et hinnata ELi intellektuaalomandi kaitse süsteemi
tõhusust.
Intellektuaalomand on ELi majanduse jaoks otsustava tähtsusega. Intellektuaalomandi õigused
stimuleerivad innovatsiooni, loovust ja tehnoloogia arengut. Intellektuaalomandi õigused
pakuvad kaitset ka loata kopeerimise eest ning takistavad seega võltsimist ja piraatlust, mis on
keerukad ja üha suurenevad probleemid. Lisaks majanduslikule kahjule võivad need olla ka
avaliku ohutuse probleemid, nagu on selgelt näha COVID-19 pandeemia ajal.
See kehtib eelkõige mitmes sektoris, kus ELi ettevõtjad on maailmas juhtival kohal – muu hulgas
rõivaste, luksuskaupade ja ravimite valdkonnas. Hinnangute kohaselt moodustavad
intellektuaalomandist sõltuvad tööstusharud peaaegu 45% ELi SKPst, mille väärtus on 6,6 triljonit
eurot, ning annavad samal ajal peaaegu kolmandiku ELi kogutööhõivest.
„Tõhusate intellektuaalomandi õiguste tagamise vahendite puudumine heidutab innovatsiooni ja
loovust ning vähendab investeeringuid,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige
Ildikó Gáll-Pelcz. „Seetõttu on intellektuaalomandi õigused siseturu edukuse jaoks ülimalt
tähtsad.“
EL on kehtestanud reguleeriva raamistiku intellektuaalomandi õiguste ühtlustamiseks kogu ELis.
Lisaks liikmesriikidele on Euroopa Komisjonil ja teistel ELi organitel, näiteks ELi
intellektuaalomandi ametil (EUIPO), suur vastutus intellektuaalomandi õiguste nõuetekohase ja
ühtse kaitse tagamisel kogu ELis.
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Äsja alanud audit keskendub ELi kaubamärkidele, ühenduse disainilahendustele ja ELi
geograafilistele tähistele. Selle eesmärk on hinnata, kas need intellektuaalomandiõigused on
ühtsel turul hästi kaitstud.
Taustteave
Intellektuaalomand tähendab mõttetööga loodut, näiteks leiutisi, kunstiteoseid, sümboleid,
nimesid ja kujutisi, mida kasutatakse kaubanduses. Kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega
jagatakse intellektuaalomandi õigused traditsiooniliselt kahte kategooriasse:
— autoriõigus, mis hõlmab kirjandusteoseid, filme ja muusikat ning
— tööstusomandi õigused, mis hõlmavad patente (leiutised), kaubamärke,
disainilahendusi ja geograafilisi tähiseid.
Euroopa Komisjon avaldas 25. novembril 2020. aastal ELi taaste ja vastupidavuse algatuse
toetamiseks uue intellektuaalomandi tegevuskava.
Täna avaldatud audititutvustus annab teavet käimasoleva auditi kohta, mis käsitleb
intellektuaalomandi õiguste kaitset ELis. Audit on kavas lõpule viia 2021. aasta teises pooles.
Audititutvustused põhinevad enne auditi algust tehtud ettevalmistustööl ja neid ei tohiks
käsitada audititähelepanekute, -järelduste ega -soovitustena. Audititutvustus on tervikuna
kättesaadav inglise keeles aadressil eca.europa.eu.
2019. aasta mais avaldas Euroopa Kontrollikoda arvamuse EUIPO kohta.
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