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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

2. konštatuje, že ACTA pokrýva falšovanie a porušovanie autorských práv a obchodných 
značiek, čím vytvára univerzálny nástroj presadzovania práva, ktorý nevyhovuje 
osobitným potrebám každého odvetvia; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom 
kľúčových terminológií, na ktorých sú mechanizmy ACTA založené; vyjadruje obavy z 
toho, že to vytvára právnu neistotu pre európske spoločnosti a najmä MSP, používateľov 
technológií, poskytovateľov online platforiem a internetových služieb;

3. konštatuje, že aj keď ambíciou ACTA je posilniť priemysel EÚ, zdá sa, že je v rozpore so 
snahou EP v rámci digitálnej agendy, ktorej cieľom je, aby sa Európa stala miestom 
najnovších internetových inovácií1, ako aj silnou ambíciou podporovať neutralitu siete a 
prístup k online digitálnemu trhu pre MSP2;

4. pripomína, že údaje o rozsahu porušovania práv duševného vlastníctva sú nesúrodé, 
neúplné, nepostačujúce a rozptýlené a že treba, aby sa pre každý ďalší legislatívny návrh 
vypracovalo objektívne a nezávislé hodnotenie jeho vplyvu3;

5. 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, o potrebe ktorej 
nedávno rozhodol Európsky súdny dvor4;

6. 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 Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o vymedzení novej digitálnej agendy pre Európu: 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 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//EN.
3 Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na 
vnútornom trhu (2009/2178(INI))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340.
4 Vec C-360/10 Európskeho súdneho dvora, odsek 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.


