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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre rozvoj

2011/0167(NLE)

25.4.2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení obchodnej dohody o boji proti 
falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, 
Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, 
Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, 
Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými
(COM(2011)0380 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Zahradil



PE478.666v02-00 2/3 PA\900232SK.doc

SK

PA_Leg_Consent



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

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ochrana práv duševného vlastníctva a aktívny boj proti falšovaniu sú veľmi dôležité pre 
rozvoj, pretože ochrana duševného vlastníctva chráni a motivuje tvorbu, inovácie a 
podnikateľského ducha, umožňuje rast podnikov a vytvára blahobyt.

Ukončenie rokovaní o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) poskytuje spolu s 
dohodou TRIPS právny rámec presahujúci WTO zameraný na boj proti falšovaniu, pirátstvu a 
širokej škále porušovania práv duševného vlastníctva tým, že ustanovuje pre zmluvné strany 
dohody ACTA spoločné pravidlá pre občianskoprávne a trestnoprávne presadzovanie 
predpisov a pre colné postupy. 

Možnosť stať sa zmluvnou stranou dohody ACTA je otvorená a môžu že sa k nej pripojiť 
ďalšie zmluvné strany vrátane rozvojových krajín a krajín s rýchlo rozvíjajúcim sa 
hospodárstvom, čím by sa podporila rozsiahla ochrana práv duševného vlastníctva a posilnil 
by sa boj proti falšovaniu a pirátstvu v celosvetovom meradle. V budúcnosti by dohoda 
ACTA mohla potenciálne dosiahnuť multilaterálnu úroveň ako súčasť WTO či WIPO 
(Svetová organizácia duševného vlastníctva).

Komisia sa verejne zaviazala, že nebude ukladať ustanovenia dohody ACTA tretím krajinám 
tým, že ich začlení do dohôd o voľnom obchode a dohôd o hospodárskom partnerstve.

Komisia zabezpečila, že ustanovenia dohody ACTA sú v súlade s acquis Únie a že v dohode 
ACTA nie je žiaden prvok v rozpore so vzájomnými povinnosťami zmluvných strán 
vyplývajúcimi z existujúcich dohôd vrátane dohody TRIPS1.

Zákonný obchod s generickými liekmi je rozhodujúci pre rozvoj verejného zdravia na celom 
svete a predovšetkým v rozvojových krajinách. Výbor oceňuje jednoznačné znenie ustanovení 
dohody ACTA, ktoré zaručuje prístup k verejnému zdravotníctvu a vyjadruje uznanie 
zásadám zakotveným vo vyhlásení z Dauhy o dohode TRIPS a o verejnom zdraví2.

Komisia v písomnej odpovedi o dohode ACTA a prístupe k liekom3 uvádza, že dohoda 
ACTA nebude slúžiť ako základ pre zasahovanie do práva na prístup k liekom, konkrétne ku 
generickým liekom, a že krajinám závislým od dovozu farmaceutických výrobkov nebude 
uložená žiadna povinnosť uplatňovať ustanovenia o hraničných kontrolách a ustanovenia o 
trestnoprávnom vymáhaní na prípady podozrenia z porušenia patentových práv týkajúcich sa 
liečiv.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol, 
aby Európsky parlament udelil súhlas.

                                               
1 Pozri aj článok 1 v oddiele 1 kapitoly I dohody ACTA.
2 Vyhlásenie z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví bolo prijaté 14. novembra 2001 na 4. ministerskej 
konferencii WTO. 
3 Komisár De Gucht, písomná odpoveď Európskemu parlamentu, P-9346/10 EN, (14.12.2010).


