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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. vítá cíle, které si stanovily strany jednající o Obchodní dohodě proti padělatelství (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement, dále jen „ACTA“), zaměřené na boj proti obchodu 
s padělaným zbožím;

2. je přesvědčen, že právní předpisy EU týkající se autorského práva v informační společnosti 
patří k nejmodernějším a jsou plně v souladu s mezinárodními dohodami o autorském 
právu;

3. připouští obavy z toho, že dohoda ACTA sdružuje mnoho rozdílných druhů práv 
duševního vlastnictví, a vytváří tak univerzální nástroj vymáhání práva, který neplní 
specifické potřeby jednotlivých odvětví, jelikož stejným způsobem nakládá s fyzickým 
zbožím i s digitálními službami; je znepokojen nedostatečným definováním některých 
klíčových termínů, na nichž jsou mechanismy ACTA pro vymáhání práva založeny; obává 
se, že se tím vytváří právní nejistota pro evropské společnosti a zejména malé a střední 
podniky, uživatele technologií, poskytovatele online platforem a internetových služeb;
poukazuje rovněž na to, že subjekty, které mají mít z dohody prospěch především, tj. 
umělecká obec a tvůrci softwaru, se ve svých názorech na její potenciál a možný přínos 
značně liší;

4. vítá ambiciózní cíl Komise posílit evropský průmysl; konstatuje však, že dohoda ACTA 
může být v rozporu s ambicí EP v oblasti digitální agendy, jejímž cílem je učinit Evropu 
místem nejpokrokovějších inovací1, a rovněž se silnou ambicí podporovat neutralitu sítí 
a přístup k internetovému digitálnímu trhu pro všechny uživatele2;

5. připomíná, že každoroční celní zprávy Komise poukazují na trvalý růst zabaveného zboží 
s podezřením na porušování práv duševního vlastnictví, přičemž tento počet se zvýšil 
ze 43 500 případů v roce 2009 na téměř 80 000 v roce 20103; bere však na vědomí 
námitky, že údaje o rozsahu porušování práv duševního vlastnictví jsou neúplné 
a rozptýlené; podporuje objektivní a nezávislá posouzení dopadů legislativních návrhů;

6. je zastáncem mezinárodních dohod, které posilují dodržování práv duševního vlastnictví 
vzhledem k jejich významu pro hospodářství EU a trh práce, jelikož nedávné studie 
OECD4 odhadují, že k mezinárodnímu pirátství a padělání dochází přibližně v rozsahu 
150 miliard eur ročně;

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o nové digitální agendě pro Evropu: 2015.eu 
(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=EN&ring=A7-2010-0066.
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. listopadu 2011 o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//EN.
3

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf.
4 Studie OECD: Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products: an update, November 2009 
(Rozsah padělání a pirátství výrobků hmotné povahy: aktualizace, listopad 2009) 
http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf.
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7. zdůrazňuje nutnost hájit a chránit svobodný a otevřený internet i práva duševního 
vlastnictví; vyzdvihuje skutečnost, že neexistuje žádný rozpor mezi právy duševního 
vlastnictví a svobodným přístupem k informacím, ať už na internetu či mimo něj;

8. obává se, že dohoda ACTA dostatečně nezdůrazňuje závazky jejích signatářů zajišťovat 
ochranu základních práv; je znepokojen tím, že znění dohody ACTA nezajišťuje 
spravedlivou rovnováhu mezi právem duševního vlastnictví a svobodou podnikat, právem 
na ochranu osobních údajů a svobodou přijímat nebo rozšiřovat informace, což je 
požadavek, o němž nedávno rozhodl Evropský soudní dvůr1; bere na vědomí obavy 
vyjádřené evropským inspektorem ochrany údajů týkající se dopadu dohody ACTA na 
ochranu údajů, a je v této souvislosti znepokojen tím, jaké důsledky může mít provádění 
dohody ACTA s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie;

9. cítí se proto povinen vyzvat Výbor pro mezinárodní obchod, aby odmítl dát souhlas s touto 
dohodou.

******

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby navrhl, aby Parlament svůj souhlas neudělil.

                                               
1 Věc C 360/10 odstavec 47, judikatura Evropského soudního dvora 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042.
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