
PA\900232CS.doc PE478.666v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro rozvoj

2011/0167(NLE)

25. 4. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro rozvoj

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství 
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, 
Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, 
Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací
a Spojenými státy americkými
(COM(2011)0380 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

Navrhovatel: Jan Zahradil



PE478.666v02-00 2/4 PA\900232CS.doc

CS

PA_Leg_Consent



PA\900232CS.doc 3/4 PE478.666v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ochrana práv duševního vlastnictví a aktivní boj proti padělání mají zásadní význam pro 
rozvoj, neboť ochrana těchto práv současně chrání a podporuje tvořivost, inovace
a podnikavost, umožňuje růst podniků a vytváří bohatství.

Závěry jednání o Obchodní dohodě proti padělatelství (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, 
dále jen „ACTA“) tím, že stanoví společná pravidla pro občanskoprávní a trestněprávní 
prosazování norem a pro celní postupy stran této dohody1, vytváří společně s dohodou TRIPS 
právní rámec, jež přesahuje WTO a umožňuje bojovat proti padělání, pirátství a širokému 
spektru porušování práv duševního vlastnictví. 

Možnost stát se stranou dohody ACTA je navíc otevřená a ke stranám dohody se mohou 
připojit strany další, včetně rozvojových a rozvíjejících se zemí, což umožňuje prosazovat 
všeobecnou ochranu práv duševního vlastnictví a posilovat boj proti padělání a pirátství na 
celém světě. Dohoda ACTA by mohla výhledově dosáhnout multilaterální úrovně a stát se 
součástí WTO či WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví).

Komise navíc veřejně přijala závazek, že nebude třetí země nutit dodržovat ustanovení 
dohody ACTA prostřednictvím začlenění těchto ustanovení do dohod o volném obchodu
a dohod o hospodářském partnerství.

Komise zajistila, aby byla ustanovení dohody ACTA v souladu s acquis Unie a aby žádný 
prvek této dohody neodporoval vzájemným povinnostem stran založeným platnými 
dohodami, včetně dohody TRIPS2.

Zákonný obchod s generickými léčivými přípravky je zásadní pro rozvoj veřejného zdraví na 
celosvětové úrovni, obzvláště pak v rozvojových zemích. V této souvislosti bere výbor
s potěšením na vědomí jednoznačné znění ustanovení dohody ACTA zaručující přístup
k veřejnému zdraví a uznávající zásady zakotvené v prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS
a veřejném zdraví3.

Komise ve své písemné odpovědi na otázku týkající se dohody ACTA a přístupu k léčivým 
přípravkům4 uvádí, že dohoda ACTA nebude použita k tomu, aby bylo narušováno právo na 
přístup k léčivým přípravkům, obzvláště generickým, a že u zemí, které jsou závislé na 
dovozu farmaceutik, nebude zaváděna povinnost uplatňovat ustanovení o hraniční kontrole
a trestněprávním vymáhání na případy podezření z porušování patentových práv týkajících se 
léčivých přípravků.

******

                                               
1 Jednání o dohodě ACTA byla dokončena dne 15. listopadu 2010 a dohoda byla stranami parafována dne 
25. listopadu 2010 po 11 kolech jednání mezi Austrálií, Kanadou, EU, Japonskem, Jižní Koreou, Mexikem, 
Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a Spojenými státy americkými.
2 Viz také článek 1 v oddílu 1 kapitoly I dohody ACTA.
3 Prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví bylo přijato dne 14. listopadu 2001 na čtvrté ministerské 
konferenci WTO.
4 Komisař De Gucht, písemná odpověď Evropskému parlamentu, P-9346/10 (EN), (14. 12. 2010).
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Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby 
navrhl Parlamentu udělit souhlas.


