
AD\903029SK.doc PE483.518v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2011/0167(NLE)

5.6.2012

STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Amelia Andersdotter



PE483.518v02-00 2/5 AD\903029SK.doc

SK

PA_Leg_Consent



AD\903029SK.doc 3/5 PE483.518v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. víta úsilie bojovať proti obchodovaniu s falšovaným tovarom vyjadrené rokujúcimi 
stranami obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA);

2. domnieva sa, že právne predpisy EÚ týkajúce sa autorského práva v informačnej 
spoločnosti patria medzi najmodernejšie a sú plne v súlade s medzinárodnými dohodami 
v tejto oblasti;

3. pripúšťa obavy z toho, že dohoda ACTA združuje veľa rôznych druhov práv duševného 
vlastníctva, čím vytvára univerzálny nástroj presadzovania práva, ktorý nevyhovuje 
osobitným potrebám jednotlivých odvetví, keďže rovnakým spôsobom pristupuje 
k fyzickému tovaru aj digitálnym službám; vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným 
vymedzením niektorých kľúčových termínov, na ktorých sú mechanizmy ACTA na 
presadzovanie práva založené; vyjadruje obavy z toho, že to vytvára právnu neistotu pre 
európske spoločnosti a najmä MSP, používateľov technológií, poskytovateľov online 
platforiem a internetových služieb; takisto poznamenáva, že subjekty, ktoré majú mať 
prospech z dohody v prvom rade, t. j. umelecká obec a tvorcovia softvéru, sa vo svojich 
názoroch na jej potenciál a možný prínos zjavne značne líšia;

4. víta ambíciu Komisie posilniť európsky priemysel; konštatuje však, že ACTA môže byť 
v rozpore s ambíciou Európskeho parlamentu v oblasti digitálnej agendy, ktorej cieľom je, 
aby sa Európa stala miestom najnovších internetových inovácií1, ako aj so silnou ambíciou 
podporovať neutralitu siete a prístup k online digitálnemu trhu pre všetkých používateľov2;

5. pripomína, že výročné colné správy Komisie vykazujú trvalý rast podielu zaisteného 
tovaru s podozrením na porušenie práv duševného vlastníctva, keďže počet prípadov sa 
zvýšil zo 43 500 v roku 2009 na takmer 80 000 v roku 20103; berie však na vedomie 
námietky, že údaje o rozsahu porušovania práv duševného vlastníctva sú neúplné 
a roztrúsené; podporuje objektívne a nezávislé hodnotenia vplyvu legislatívnych návrhov;

6. vyjadruje sa v prospech medzinárodných dohôd, ktoré posilňujú dodržiavanie práv 
duševného vlastníctva vzhľadom na význam práv duševného vlastníctva pre hospodárstvo 
a pracovný trh EÚ, keďže podľa odhadov nedávno uskutočnených štúdií OECD4

medzinárodné pirátstvo a falšovanie spôsobujú každoročne škodu vo výške približne 150 
mld. EUR;

7. zdôrazňuje potrebu hájiť a chrániť slobodný a otvorený internet, ako aj práva duševného 
                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu 
(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=SK&ring=A7-2010-0066.
2 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o otvorenom internete a neutralite siete v Európe 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//SK.
3

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf.
4 Štúdia OECD: Rozsah falšovania a pirátstva hmotných výrobkov: aktualizácia (Magnitude of counterfeiting 
and piracy of Tangible products: an update),.november 2009 http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf.
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vlastníctva; zdôrazňuje, že neexistuje žiadne protirečenie medzi právami duševného 
vlastníctva a slobodným prístupom k informáciám on-line či off-line;

8. domnieva sa, že dohoda ACTA dostatočne nezdôrazňuje povinnosť jej signatárov chrániť 
základné práva; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že znenie ACTA nezabezpečuje 
spravodlivú rovnováhu medzi právom duševného vlastníctva a slobodou podnikať, právom 
na ochranu osobných údajov a slobodou prijímať alebo poskytovať informácie, čo je 
požiadavka, o ktorej nedávno rozhodol Európsky súdny dvor1; berie na vedomie obavy 
vyjadrené európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov týkajúce sa vplyvu dohody 
ACTA na ochranu údajov, a v tejto súvislosti vyjadruje svoje znepokojenie nad možnými 
dôsledkami vykonávania dohody ACTA so zreteľom na Chartu základných práv Európskej 
únie;

9. preto sa cíti povinný vyzvať Výbor pre medzinárodný obchod, aby neudelil súhlas 
s dohodou.

******

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor navrhol, aby Parlamentu neudelil svoj súhlas.

                                               
1 Vec C 360/10 Európskeho súdneho dvora, odsek 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042.
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