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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích
(2014/2206(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 1. července 2014 nazvané „Obchod, růst a 
duševní vlastnictví – strategie ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve 
třetích zemích“ (COM(2014)0389),

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na čl. 11odst. 1 a čl. 17 
odst. 2,

– s ohledem na strategii Evropa 2020 (COM(2010)2020),

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 21. března 2014,

– s ohledem na zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 
2008 s názvem „Ekonomický dopad padělání a pirátství“ aktualizovanou v roce 2009,

– s ohledem na zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 
2009 s názvem „Pirátství digitálního obsahu“,

– s ohledem na společnou studii Evropského patentového úřadu a Úřadu pro harmonizaci 
na vnitřním trhu (EPO/OHIM) s názvem „Průmyslová odvětví využívající práva 
duševního vlastnictví: příspěvek duševního vlastnictví k hospodářské výkonnosti a 
zaměstnanosti v Evropské unii“,

– s ohledem na studii Světové obchodní organizace, Světové organizace duševního 
vlastnictví a Světové zdravotnické organizace z roku 2013 s názvem „Podpora přístupu 
k lékařským technologiím a inovacím“,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví 
postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv 
Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných 
v rámci Světové obchodní organizace (nařízení o obchodních překážkách)1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 
2004 o dodržování práv duševního vlastnictví2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. 
května 2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických 
výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví3,

                                               
1 Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 71.
2 Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45.
3 Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 1.
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– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 953/2003 ze dne 26. května 2003 k zamezení 
přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie1,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování 
systému všeobecných celních preferencí (nařízení GSP)2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 
2013, kterým se stanoví celní kodex Unie3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. 
června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1383/20034,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. července 2007 o dohodě o obchodních aspektech 
práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a přístupu k lékům5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 o dopadu padělatelství na 
mezinárodní obchod6,

– s ohledem svou zprávu ze dne 22. září 2010 o posílení dodržování práv duševního 
vlastnictví na vnitřním trhu7,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 31. července 2014 nazvané „Vymáhání práv 
duševního vlastnictví celními orgány EU: výsledky na hranicích EU v roce 2013“ 8,

– s ohledem na usnesení Rady o akčním plánu EU v celní oblasti pro boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví pro období let 2013 až 20179, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. 
prosince 2014,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost EU je stále více založena na tvořivosti a 
inovacích a že „inteligentní růst“ rozvíjející hospodářství založené na znalostech a 
informacích je jednou ze tří priorit strategie Evropa 2020;

B. vzhledem k tomu, že je zásadně důležité podporovat posilování propojení mezi 

                                               
1 Úř. věst. L 135, 3.6.2003, s.  5.
2 Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1.
3 Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
4 Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 15.
5 Úř. věst. C 353E, 23.2.2010, s. 591.
6 Úř. věst. C 15E, 23.2.2010, s. 47.
7 Úř. věst. C 56 E, 21.2.2012, s. 48.
8 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/2014_ipr_statistics_en.pdf.
9 Úř. věst. C 376, 19.3.2013, s. 1.
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vzděláváním, podnikáním, výzkumem a inovacemi; vzhledem k tomu, že postupy boje s 
porušováním práv duševního vlastnictví jsme nákladné a časově náročné, zejména pro 
MSP;

C. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy jsou jako členové Světové obchodní 
organizace vázány Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS), a jsou proto zavázány přijímat a provádět účinná opatření proti všem formám 
porušování práv duševního vlastnictví;

D. vzhledem k tomu, že diskuse o právech duševního vlastnictví by měla být založena na 
kvalifikovaném zvážení minulých zkušeností, přičemž je třeba zachovat soudržnost 
mezi vnitřními a vnějšími aspekty, rozlišovat mezi fyzickým a digitálním prostředím, 
zohledňovat obavy všech zúčastněných stran včetně MSP a organizací spotřebitelů a 
zaměřovat se na zajištění spravedlivé rovnováhy mezi zájmy vlastníků práv a 
koncových uživatelů;

E. vzhledem k tomu, že padělání se již neomezuje na luxusní výrobky, ale zahrnuje i běžné 
zboží jako hračky, léky, kosmetiku a potraviny;

F. vzhledem k tomu, že celní orgány EU zadržely v roce 2013 přibližně 36 milionů kusů 
zboží pro podezření z porušování práv duševního vlastnictví, přičemž hodnota 
zadrženého zboží přesáhla 760 milionů EUR;

G. vzhledem k tomu, že 72 % veškerého zadrženého zboží v roce 2013 se týkalo drobných 
zásilek; vzhledem k tomu, že na vrcholu žebříčku se již čtvrtým rokem po sobě drží 
léčivé přípravky, jež odpovídají za 19 % těchto zadržených drobných zásilek nebo 10 % 
všech zadržených zásilek;

H. vzhledem k tomu, že je nezbytné bojovat proti porušování práv duševního vlastnictví, 
aby se omezila rizika, které toto porušování představuje pro zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů a pro životní prostředí, a s cílem vyhnout se hospodářským a sociálním 
důsledkům pro podniky EU a tvůrce; vzhledem k tomu, že zvláštní pozornost vyžaduje 
boj s organizovanou trestnou činností, která těží z obchodu s padělaným a pirátským 
zbožím;

I. vzhledem k tomu, že souhrnný právní rámec pro práva duševního vlastnictví by měl být 
kombinován s jejich účinným prosazováním a že je třeba zároveň zajistit, aby opatření 
na prosazování práv duševního vlastnictví nepřiměřeně nezatěžovala legální obchod;

Obecné připomínky

1. oceňuje přístup sledovaný Komisi, zejména s ohledem na výzvu k dosažení rovnováhy 
mezi různými protichůdnými zájmy;

2. domnívá se, že neexistuje žádné vyhodnocení sdělení, které by zohledňovalo zároveň 
strategii na prosazování práv duševního vlastnictví z roku 2004 ve třetích zemích a 
odmítnutí Obchodní dohody proti padělatelství (ACTA);

3. zdůrazňuje, že není jasné, jakými prostředky a metodami by bylo možné dosáhnout 
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výsledků uvedených ve sdělení, zejména pokud jde o použité zdroje, a odkud by měly 
být tyto zdroje čerpány;

4. domnívá se, že není jasně ukázána koordinace mezi vnitřními politikami a vnějšími 
politikami týkající se ochrany práv duševního vlastnictví, a zdůrazňuje důležitost 
interního zlepšení v této věci;

5. zdůrazňuje, že na ochranu práv duševního vlastnictví by se mělo nahlížet jako na první 
nutný, avšak nikoli dostatečný, krok k vybudování přístupu na trh třetích zemí, protože 
podpora vývozu bez ochrany nepřináší žádný efekt;

6. zdůrazňuje, že důležitou otázkou je rostoucí zapojení organizované trestné činnosti do 
porušování práv duševního vlastnictví; vyjadřuje politování nad tím, že Úmluva 
Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Palermská 
úmluva) dosud nemá protokol o padělání; 

7. oceňuje a podporuje cíl dosáhnout lepší soudržnosti mezi ochranou práv duševního 
vlastnictví a jeho prosazováním a dalšími politikami, a mezi Komisi a členskými státy 
při plnění tohoto cíle; domnívá se, že ochrana práv duševního vlastnictví může hrát 
klíčovou úlohu v boji proti organizované trestné činnosti, praní peněz a daňovým 
únikům;

8. vyjadřuje podporu Komisi v jejím úsilí o stanovení geografických priorit založeném na 
jejích dvouletých výročních zprávách o ochraně a prosazování práv duševního 
vlastnictví ve třetích zemích;

9. domnívá se, že strategie dostatečně nerozlišuje mezi fyzickým paděláním obchodních 
značek a patentů a porušováním copyrightu, zejména v digitálním prostředí; 

10. domnívá se, že strategie by měla zahrnovat úzkou spolupráci s celními orgány pro 
zajištění horizontální soudržnosti;

11. zdůrazňuje, že zeměpisná označení a jejich ochrana jsou stejně důležité jako jiné typy 
duševního vlastnictví a že jejich uznávání by mělo být ústředním cílem Komise při 
jednáních o dohodách o volném obchodu;

12. zastává názor, že dohoda TRIPS by měla být provedena co nejpružněji;

Prosazování a veřejná rozprava

13. zdůrazňuje, že je zapotřebí větší veřejné diskuse o prosazování práv duševního 
vlastnictví;

14. uznává, že je důležité zvýšit povědomí spotřebitelů a poukazuje na skutečnost, že 
důslednější prosazování samo o sobě nevyřeší tento problém; zdůrazňuje úlohu 
podnikatelského sektoru v tomto ohledu;

15. domnívá se, že není jasné jak dosáhnout veřejné podpory práv duševního vlastnictví, a 
zdůrazňuje, že navrhovaná opatření nevysvětlují dostatečně, jak by bylo možné 
dosáhnout větší veřejné podpory;
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Internet a práva duševního vlastnictví

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyjednaly a podepsaly memorandum o porozumění 
s online platformami na zamezení prodeje padělaného zboží;

17. domnívá se, že znění strategie ohledně podpory zdravé ochrany zeměpisných označení 
na internetu by mělo být konkrétnější a předložit konkrétnější cíle;

18. vyzývá Komisi, aby spolupracovala s Internetovým sdružením pro přidělování jmen a 
čísel (ICANN) a se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) na zřízení 
mechanismu ochrany zeměpisných označení na internetu;

19. domnívá se, že se podceňuje odpovědnost prostředníků; v této souvislosti by přivítal 
mnohem sofistikovanější strategii;

20. domnívá se, že tato strategie by měla zahrnovat zavedení povinnosti pro banky 
automaticky stíhat podvody na internetu;

Rozvoj a rozvojové ekonomiky

21. vyzývá Komisi, aby vytvořila prostředí sbližující zájmy členských států a třetích zemí, v 
němž existuje společný zájem na přijetí náročnějších pravidel;

22. zastává názor, že kritéria, jež je třeba uplatňovat na program všeobecného systému 
preferencí plus (GSP+), by měla zahrnovat ratifikaci a provádění Smlouvy o 
známkovém právu WIPO, Ženevský akt Haagské dohody, Lisabonskou dohodu o 
ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu a další mezinárodní dohody 
týkající se práv duševního vlastnictví;

23. vítá práci Komise při podpoře rozvojových zemí hodlajících zdokonalit své systémy 
ochrany duševního vlastnictví a vyzývá Komisi, aby tomuto úsilí nadále napomáhala a 
posilovala je tím, že poskytne stálou technickou podporu v podobě programů na 
zvyšování povědomí, legislativní podporu a odbornou přípravu úředníků;

Přístup k lékům

24. souhlasí s výzvou k širší odpovědi na složité a mnohotvárné problémy přístupu k lékům;

25. vyzývá Komisi, aby podpořila konstruktivní dialog o přístupu k lékům zahrnující 
všechny zainteresované strany;

26. zdůrazňuje nevyřešenou otázku generických léčivých přípravků a ochranu 
farmaceutického výzkumu;

27. zastává názor, že ačkoli je třeba chránit podniky EU, je nezbytné, aby byly ceny léků 
přizpůsobeny ekonomické hladině země, v níž se prodávají, přičemž je třeba zohlednit i 
narušení trhu vyvolané prodejem léků ve třetích zemích;

28. zastává názor, že je třeba podpořit společnosti, aby ve svém konkurenčním prostředí 
lépe spolupracovaly a rozvíjely spolupráci rovněž s veřejnými orgány;
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29. zastává názor, že je třeba, aby Unie zahájila širší debatu o podpoře zdravotní péče na 
celém světě, včetně strategií na posílení zdravotních systémů;

Zajištění lepších údajů

30. domnívá se, že statistické údaje používané Komisí byly odvozeny s použitím 
kontroverzní nebo již kritizované metodiky; 

31. souhlasí se zdůvodněním Komise ohledně zřízení Střediska pro sledování porušování 
práv duševního vlastnictví EU a požaduje, aby byly pro toto středisko vyčleněny 
dostatečné zdroje;

32. poukazuje na to, že toto středisko by mělo být vytvářeno komplexně a nemělo by 
zdvojovat již existující orgány;

33. vyzývá Komisi, aby pracovala na tom, aby si středisko zachovalo svoji nezávislost a 
zajistilo, aby jeho činnost nebyla ohrožována skutečnými nebo subjektivně vnímanými 
tlaky;

Právní předpisy EU a spolupráce v rámci EU

34. uznává, že lepší, harmonizované vnitřní politiky práv duševního vlastnictví by mohly 
napomoci v úsilí o standardizaci ochrany a celosvětové prosazování práv duševního 
vlastnictví;

35. vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými státy na ratifikaci Smlouvy o 
známkovém právu WIPO, Ženevského aktu Haagské dohody a Lisabonské dohody o 
ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu i dalších mezinárodních 
dohod týkajících se práv duševního vlastnictví;

36. vyzývá Komisi, aby podnikla další kroky v souladu s výsledky veřejné konzultace o své 
zelené knize „Co nejlepší využití tradičního evropského know-how“ (COM(2014) 469) 
týkající se možného rozšíření geografických označení původu v Unii na nezemědělské 
produkty;

Ochrana a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích

37. podporuje záměr Komise poskytnout prioritu lepší ochraně práv duševního vlastnictví 
ve WTO a na dalších mezinárodních fórech;

38. vyzývá Komisi, aby spolupracovala na zařazení mezinárodních dohod spojených s 
právy duševního vlastnictví do systému WTO, v případě dohod, které dokud nejsou 
součástí tohoto systému, jako jsou Smlouva o známkovém právu WIPO, Ženevský akt 
Haagské dohody a Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a o jejich 
mezinárodním zápisu;

39. domnívá se, že při jednáních o dvoustranných dohodách o volném obchodu by měla být 
dána priorita kapitolám o duševním vlastnictví a že strany jednání by měly uznat, že 
právo na podnikání by mělo zohledňovat dodržování práv duševního vlastnictví;
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40. domnívá se, že do dvoustranných dohod o volném obchodu uzavíraných Unii by měla 
být zařazena ratifikace smluv WIPO;

41. podporuje přístup Komise na zahájení dialogu o duševním vlastnictví a zřízení 
pracovních skupin pro duševní vlastnictví s prioritními zeměmi, s nimiž probíhají 
komplexní jednání, s cílem dospět ke konkrétním závazkům v oblasti ochrany a 
prosazování práv duševního vlastnictví;

42. zdůrazňuje, že by měla být co nejvíce posílena spolupráce v oblasti práv duševního 
vlastnictví mezi Unií a dalšími regionálními bloky;

43. vyzývá Komisi, aby pravidelněji využívala mechanismy řešení sporů včetně orgánů 
WTO pro řešení sporů v případech, kdy jsou porušována práva hospodářských subjektů 
Unie;

44. vyzývá Komisi, aby vybízela třetí země k zavedení vzájemného uznávání právních 
expertů na práva duševního vlastnictví;

Pomoc ve třetích zemích a geografické zaměření

45. domnívá se, že by hospodářské subjekty EU a spotřebitelé ve všech třetích zemích měli 
mít možnost vyžádat si radu od jednoho nebo více přidělenců pro práva duševního 
vlastnictví zastupujících zájmy Unie;

46. domnívá se, že by měli být hospodářské subjekty EU a spotřebitelé ve třetích zemích, v 
nichž jsou případy porušování práv duševního vlastnictví častější, zvlášť chráněni 
prostřednictvím šíření služby Helpdesk pro práva duševního vlastnictví;

o

o o

47. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.
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Zpravodajka vítá návrh Komise na přezkum ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví 
ve třetích zemích a uznává, že přístup Komise oceňují různé zúčastněné strany.

Odvětví využívající intenzívně práv duševního vlastnictví vytvářejí přibližně 39 % celkové 
hospodářské činnosti EU (o hodnotě přibližně 4,7 bilionu EUR ročně) a přibližně 26 % 
pracovních míst (56 milionů). 

Nicméně od vstupu v platnost Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS, 1. 1. 1995) byl uzavřen pouze malý počet důležitých dohod o duševním vlastnictví, 
přestože změny techniky a společenské změny přeměnily tvářnost práv duševního vlastnictví. 
Sdělení pozitivním způsobem stanoví potřebu podpořit výzkum a inovace, problematiku 
přístupu k lékům a environmentální otázky jako důležitá současná a budoucí témata. 

Zpravodajka uznává, že jakákoli iniciativa týkající se vnější politiky je propojena s politikami 
vnitřními, a zdůrazňuje proto, že EU by měla pečlivě zvážit interní zlepšení svých pravidel 
ochrany duševního vlastnictví.


