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Otázka na ústne zodpovedanie  O-000002/2020
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Lucy Nethsingha
v mene Výboru pre právne veci

Vec: Nepovolené predmety vyrobené trojrozmernou tlačou

Trojrozmerná tlač (3D tlač) je technológia, ktorá má pre európske podniky, najmä pre malé inovačné 
podniky, významný hospodársky potenciál a veľa štátov už začalo prijímať stratégie na podporu jej 
vývoja. Zároveň však vyvoláva špecifické právne a etické otázky. Viaceré štúdie Komisie poukazujú 
na to, že v právnych predpisoch EÚ o používaní 3D tlače existujú medzery. Nedávne tragické udalosti 
vyvolali znepokojenie a potvrdili, že sú potrebné opatrenia na úrovni EÚ. V nemeckom Halle prišli 9. 
októbra 2019 dvaja ľudia o život a ďalší dvaja boli zranení, keď sa útočník pokúsil dostať do miestnej 
synagógy počas židovského sviatku Jom Kipur. Použil pri tom zbraň vytlačenú na 3D tlačiarni, ktorej 
technický nákres uverejnil na Twitteri. Výbor JURI vyjadril už vo svojej správe, ktorú Parlament 
následne prijal ako uznesenie 3. júla 2018 1 , znepokojenie nielen nad výrobou zbraní, výbušnín, drog 
a iných nebezpečných výrobkov trojrozmernou tlačou, ale aj nad problémami týkajúcimi sa 
občianskoprávnej zodpovednosti a porušovania práv duševného vlastníctva. Keďže ide o naliehavú 
tému, výbor JURI by chcel Komisii položiť tieto otázky:

1. Ako plánuje Komisia riešiť problémy vyplývajúce z používania nepovolených predmetov 
vyrobených 3D tlačou?

2. Má Komisia v úmysle prijať nejaké (legislatívne) opatrenia vychádzajúce zo súčasných a 
predchádzajúcich štúdií a hodnotení? Ak áno, ktorých opatrení EÚ sa to bude týkať?

3. Aký je časový harmonogram opatrení, ktoré Komisia plánuje prijať? Ako Komisia zaručí včasnú 
reakciu?

4. Aký pokrok sa dosiahol v súvislosti s opatreniami, ktoré sa Komisia zaviazala prijať na základe 
uznesenia Parlamentu z roku 2018?

Predložené: 06/01/2020

Termín na zodpovedanie: 07/04/2020

1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 o trojrozmernej tlači ako výzve v oblasti práv duševného 
vlastníctva a občianskoprávnej zodpovednosti (Prijaté texty, P8_TA(2018)0274).


