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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. konstatuje, že ACTA se zabývá padělatelstvím, porušováním autorských práv a práv 
k ochranným známkám, a vytváří tak univerzální nástroj vymáhání práva, který nesplňuje 
zvláštní potřeby každého odvětví; je znepokojen nedostatečným definováním klíčové 
terminologie, na níž 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;

3. konstatuje, že i když je snahou ACTA posílit průmyslová odvětví EU, zdá se, že je 
v rozporu s ambicí EP v oblasti digitální agendy, jejímž cílem je učinit Evropu místem 
nejnovějších internetových inovací1, a rovněž se silnou ambicí podporovat neutralitu sítí 
a přístup k internetovému digitálnímu trhu pro malé a střední podniky2;

4. připomíná, že údaje o rozsahu porušování práv duševního vlastnictví jsou nesourodé, 
neúplné, nedostatečné a rozptýlené, a že pro jakýkoli další legislativní návrh je potřeba 
objektivní a nezávislé posouzení dopadů3,

5. je znepokojen, 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 dvůr4;

6. 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 neudělil svůj souhlas..

                                               
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 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním 
trhu (2009/2178(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-
TA-2010-340
4 Věc C-360/10 Evropského soudního dvora, odstavec 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042


