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KOOSTÖÖETTEPANEK
seoses IIPA poolt antud soovitusega Eesti Vabariigi lisamiseks Special 301
Raportisse
Käesolevaga juhib BSA | The Software Alliance Teie tähelepanu asjaolule, et International
Intellectual Property Alliance (IIPA) poolt 08.02.2013.a. avaldatud teate (kättesaadav:
http://www.iipa.com/pdf/2013SPEC301PRESSRELEASE.PDF) kohaselt on organisatsioon
teinud USA Valitsusele ettepaneku lisada Eesti Vabariik koostatava Special 301 Raporti
“Special Mention” nimekirja koos selliste riikidega nagu Albaania, Moldova, Malaisia jt.
Nimetatud märge osutab sellele, et Eesti Vabariigis ei ole intellektuaalomandi kaitse alane
olukord korras.
Kuivõrd Special 301 Raport on üks olulisemaid dokumente, mille alusel hinnatakse
intellektuaalomandi kaitse olukorda erinevates maailma riikides ning mille alusel tehakse
ka

investeerimisotsuseid

kõrgeimat

lisandväärtust

loovatesse

innovaatilistesse

valdkondadesse, vähendab raportis kajastamine oluliselt Eesti majanduse vastavaid
võimalusi. See vähendab ka lootust, et intellektuaalomanditööstus kohandaks ning

mugandaks oma tooteid ja teenuseid Eesti turu jaoks. Selle tulemusena jäävad tarbijate
jaoks paljud tooted ja teenused ka edaspidi kättesaamatuks. Eesti Vabariik muutub üha
enam ääremaaks. Lähinaabrid, kellega Eesti Vabariik investeeringute eest konkureerib,
saavad selliselt ka olulise konkurentsieelise.
Põhjused, miks IIPA vastava ettepaneku USA Valitsusele esitas, olid lühidalt järgnevad:
1) Intellektuaalomandi kaitse ei ole Eestis ühelgi tasandil (sh seadusandlikul,
täidesaatval ega ka õiguskaitse tasandil) prioriteetsed;
2) Eesti Vabariigis valmistatakse ette süsteemseid seaduste muudatusi, mille
eesmärgiks on intellektuaalomandi rikkumiste dekriminaliseerimine ning tarbijate
huvide eelistamine autorite ja õiguste omajate õigustele;
3) Õiguskaitseorganite ressursside ja koolituse puudumine piirab Eesti Vabariigis
intellektuaalomandiõiguste karistusõiguslikku kaitset;
4) Intellektuaalomandi kaitse on tsiviilõiguslikult keeruline, kallis ning seotud
ebamõistlike tähtaegade ja viivitustega. Õiguste omajate tõendamiskoormis on
kõrge;
5) Eesti

Vabariigis

ei

oma

intellektuaalomandiõiguste

kahjuhüvitised
rikkumised

tõkestavat

rikkujatele

mõju,

mis

majanduslikult

muudab
kasulikuks

Puuduvad karistuslikud ja ennetavad kahjuhüvitised.
Seega on tegemist komplekse probleemiga, mille lahendamine eeldab kõikide osapoolte
koostööd ning pidevat panust.
BSA | The Software Alliance on väga pikka aega Eesti Vabariigis tegelenud
intellektuaalomandi kaitse alase tegevusega ning omab seetõttu ülevaadet praktilistest
probleemidest, mille tõttu intellektuaalomandi kaitse Eesti Vabariigis ei toimi. BSA | The
Software Alliance soovib osutada omalt poolt kaasabi intellektuaalomandi kaitse alase
olukorra parandamisele Eesti Vabariigis.
Käesolevaga teebki BSA | The Software Alliance Teile ettepaneku alustada esimesel
võimalusel dialoogi ning sisulist koostööd selle nimel, et kõrvaldada puudused, mida Eestile
intellektuaalomandi kaitsel ette heidetakse ning seeläbi tagada ka autoriõiguste ja
tööstusomandiõiguste tõhusam kaitse ja Eesti Vabariigi konkurentsivõimelisus selles
valdkonnas.
Võimalikud lahendused selleks oleksid:
1. Seada intellektuaalomandiõiguste kaitse Eestis taas prioriteetseks;
2. Peatada intellektuaalomandialaste rikkumiste dekriminaliseerimise protsess;
3. Tõhustada

õiguskaitseorganite

tegevust

rikkumiste tuvastamise ja tõkestamisega;

seoses

intellektuaalomandiõiguste

4. Analüüsida intellektuaalomandiõiguste tsiviilõigusliku kaitse problemaatikat ning
muuta õiguste kaitse selles osas efektiivsemaks ning tsiviilmenetlused lihtsamaks,
kiiremaks ja odavamaks;
5. Tuua Eesti õigussüsteemi ennetavad ja karistuslikud kahjuhüvitised seoses
intellektuaalomandiõiguste rikkumisega.
BSA | The Software Alliance teeb käesolevaga samuti ettepaneku korraldada paari nädala
jooksul kohtumine selleks, et vastavaid küsimusi põhjalikumalt ja konstruktiivselt arutada.
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) on juhtiv tarkvaratööstuse huvide eest võitlev
ülemaailmne

organisatsioon.

See

organisatsioon

teeb

koostööd

ülemaailmsete

äriühingutega, mis investeerivad aastas miljardeid eurosid majandust ja kaasaegset elu
edendavate

tarkvaralahenduste

loomisesse. Valitsustega peetavate rahvusvaheliste

dialoogide, intellektuaalomandi kaitse rakendamise ning koolitusalase tegevuse abil
laiendab BSA | The Software Alliance arusaamist digimaailmast ja loob usaldust uute
tehnoloogiate suhtes, mis seda edasi viivad.
Lugupidamisega,
/allkirjastatud digitaalselt/
Kaido Uduste
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