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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o 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
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12195/2011),

– s ohledem na návrh 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(12195/2011),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 
odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(C7-0027/2012),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro 
rozvoj, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro právní záležitosti, jakož
i Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0000/2012),

1. neuděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby informoval Radu, že dohoda nemůže být uzavřena; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám
a parlamentům členských států a Austrálie, Kanady, Japonska, Korejské republiky, 
Spojených států mexických, Marockého království, Nového Zélandu, Singapurské 
republiky, Švýcarské konfederace a Spojených států amerických.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jednání o obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA) začala v červnu 2008 a byla uzavřena
v listopadu 2010 po 11 kolech jednání. Stejně jako v případě všech mezinárodních dohod, 
vedla jednání jménem Evropské unie Evropská komise na základě mandátu, který ji svěřila 
Rada. Vzhledem k tomu, že dohoda ACTA je tzv. smíšenou dohodou, která zahrnuje 
pravomoci jak na úrovni Unie, tak na úrovni členských států, byly členské státy na jednáních 
zastupovány rotujícím předsednictvím. 

Dohodu uzavřely Evropská unie, Austrálie, Kanada, Japonsko, Korea, Mexiko, Maroko, Nový 
Zéland, Singapur, Švýcarsko a Spojené státy. V zemích, které dohodu podepsaly, nyní 
probíhá ratifikace dohody, což v Evropské unii vyžaduje ratifikaci ze strany členských států
a souhlas Evropského parlamentu předtím, než smlouva vstoupí v EU v platnost. 

ACTA, jak ji definovali účastníci jednání, je obchodní dohodou, která řeší problém 
padělatelství za komerčním účelem a internetového pirátství tím, že koordinuje v globálním 
měřítku prosazování stávajících právních předpisů zabývajících se porušováním autorských 
práv. Komise prohlašuje, že si přijetí této dohody nevyžádá žádné změny evropských 
právních předpisů, ale že tato dohoda bude sloužit ke koordinaci postupů na hranicích s cílem 
bojovat proti padělatelstvím ve velkém rozsahu. 

Problémy, o jejichž řešení dohoda ACTA usiluje, jsou skutečné a neustále se zvětšují.
Padělatelství a pirátství výrazným způsobem narostly a tento trend stále pokračuje. Pokud
v oblasti ochrany autorských práv nebude uplatňována účinná globální koordinace, která je 
důsledně vymáhána, může Evropské unie mnoho ztratit. 

Duševní vlastnictví představuje základní surovinu Evropské unie. Zpravodaj je přesvědčen, že 
Evropa nemůže soutěžit v celosvětovém měřítku, aniž by byla zaručena řádná ochrana 
evropské módy, automobilových součástek, filmů a hudby. Globální koordinace ochrany 
duševního vlastnictví má zásadní význam pro rozvoj Evropské unie založené na znalostech
a pro ochranu a vytváření pracovních míst v celé Unii. 
V rámci takovéhoto hospodářství založeného na znalostech se způsoby, jakými sdílíme 
informace, rychle mění a rovnováha mezi ochranou práv duševního vlastnictví a základními 
svobodami se neustále vytváří. Mezinárodní dohody související s jakýmkoli aspektem 
trestních sankcí, činností online nebo duševního vlastnictví musí jednoznačně definovat 
působnost dané dohody a ochranu svobod jednotlivců, aby se tak zabránilo nechtěným 
interpretacím takovéto dohody. 

Nechtěné dopady znění dohody ACTA vzbuzují závažné obavy. Pokud jde o otázku trestního 
stíhání jednotlivců, definice „za komerčním účelem“, úlohu poskytovatelů internetových 
služeb a možné narušení přepravy léčivých přípravků, vyjadřuje zpravodaj obavy, že znění 
ACTA není dostatečně konkrétní. 

Nad zamýšlenými přínosy této mezinárodní dohody výrazně převažují možná ohrožení 
občanských svobod. Vzhledem k nejasnosti určitých aspektů znění dohody a nejistoty ohledně 
jejich interpretace, není Evropský parlament schopen po vstupu dohody ACTA zaručit
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v budoucnu řádnou ochranu občanských práv. 

Zpravodaj proto doporučuje, aby Evropský parlament nedal souhlas k uzavření dohody 
ACTA. I přes tento zamítavý postoj je třeba uvést, že zvýšená ochrana práv duševního 
vlastnictví evropských producentů, kteří obchodují na globálním trhu, má velký význam.
Zpravodaj proto doufá, že poté, co bude provedena očekávaná revize příslušných směrnic, 
předloží Evropská komise nové návrhy na ochranu práv duševního vlastnictví.


