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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách
(2014/2206(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru z 1. júla 2014 s názvom Obchod, rast a duševné 
vlastníctvo – stratégia na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích 
krajinách (COM(2014)0389),

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 11 ods. 1 
a článok 17 ods. 2,

– so zreteľom na stratégiu Európa 2020 (COM(2010)2020),

– so zreteľom na závery Európskej rady z 21. marca 2014,

– so zreteľom na správu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 
2008 s názvom „Hospodársky vplyv falšovania a pirátstva“ aktualizovanú v roku 2009,

– so zreteľom na správu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 
2009 s názvom „Pirátstvo digitálneho obsahu“;

– so zreteľom na spoločnú štúdiu Európskeho patentového úradu a Úradu pre 
harmonizáciu vnútorného trhu (EPÚ/OHIM) z roku 2013 s názvom „Odvetvia 
intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva: príspevok k hospodárskej 
výkonnosti a zamestnanosti v Európskej únii“,

– so zreteľom na štúdiu Svetovej obchodnej organizácie, Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva a Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom „Podpora prístupu 
k zdravotníckym technológiám a inováciám“,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce 
postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia 
uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, 
ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie, (nariadenie 
o prekážkach obchodu )1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 
o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 zo 

                                               
1 Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 71.
2 Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.
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17. mája 2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby 
farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti 
verejného zdravia1,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 953/2003 z 26. mája 2003 o zabránení 
obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie2,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje 
systém všeobecných colných preferencií (nariadenie o VSP)3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 
z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 
z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení 
nariadenia Rady (ES) č. 1383/20035,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júla 2007 o dohode TRIPS a prístupe k liekom6,

– so zreteľom na svoju správu z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania na medzinárodný 
obchod7,

– so zreteľom na svoju správu z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného 
vlastníctva na vnútornom trhu8,

– so zreteľom na správu Komisie z 31. júla 2014 o presadzovaní práv duševného 
vlastníctva na vnútornom trhu – výsledky na hraniciach EÚ za rok 20139,

– so zreteľom na uznesenie Rady k akčnému plánu EÚ v colnej oblasti zameranému na 
boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na roky 2013 – 201710, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 10. decembra 2014,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0000/2015),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 135, 3.6.2003, s. 5.
3 Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15.
6 Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 591.
7 Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2010, s. 47.
8 Ú. v. EÚ C 50 E, 21.2.2012, s. 48.
9 HYPERLINK 
"http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/2014_ipr_statistics_en.pdf" 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/2014_ipr_statistics_en.pdf.
10 Ú. v. EÚ C 80, 19.3.2013, s. 1.
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A. keďže konkurencieschopnosť EÚ čoraz viac závisí od kreatívnosti a inovácií a keďže 
inteligentný rast – rozvoj hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách – je 
jednou z troch priorít stratégie Európa 2020;

B. keďže je nevyhnutné podporovať posilnenie prepojenia medzi vzdelávaním, obchodom 
a výskumom a inováciami; keďže postupy na boj proti porušovaniu práv duševného 
vlastníctva sú nákladné a časovo náročné, predovšetkým pre MSP;

C. keďže EÚ a jej členské štáty, ako členovia Svetovej obchodnej organizácie, sú viazané 
Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), a sú teda 
zaviazané prijímať a vykonávať účinné opatrenia proti všetkým porušeniam práv 
duševného vlastníctva;

D. keďže diskusia o právach duševného vlastníctva by mala vychádzať z kvalifikovaného 
zváženia minulých skúseností, pričom by sa mala zachovať konzistentnosť medzi 
vnútornými a vonkajšími aspektmi, malo by sa rozlišovať medzi fyzickým a digitálnym 
prostredím, mali by sa zohľadňovať obavy všetkých zainteresovaných strán vrátane 
MSP a spotrebiteľských organizácií a zamerať sa na zabezpečenie spravodlivej 
rovnováhy medzi záujmami držiteľov práv a záujmami koncových používateľov;

E. keďže falšovanie sa už neobmedzuje len na luxusné výrobky, ale zahŕňa aj bežne 
používaný tovar, ako sú hračky, lieky, kozmetika a potraviny;

F. keďže colné orgány v EÚ v roku 2013 zaistili 36 miliónov predmetov, pri ktorých 
existuje podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva, pričom hodnota zadržaného 
tovaru presahovala 760 miliónov EUR;

G. keďže 72 % všetkých zaistení v roku 2013 súviselo s malými zásielkami; keďže lieky 
predstavovali už štvrtý rok po sebe najčastejšie zaisťovaný tovar, pričom predstavovali 
19 % z týchto zaistení a 10 % zo všetkých zaistení;

H. keďže je nevyhnutné bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva s cieľom 
obmedziť riziká, ktoré predstavujú pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a pre životné 
prostredie, a s cieľom zabrániť hospodárskym a sociálnym dôsledkom pre podniky 
a tvorcov EÚ; keďže boj proti organizovanej trestnej činnosti, ktorá ťaží z obchodu 
s falšovaným a pirátskym tovarom, si vyžaduje osobitnú pozornosť;

I. keďže komplexný právny rámec pre práva duševného vlastníctva by sa mal kombinovať 
s účinným presadzovaním, pričom sa zabezpečí, že opatrenia na presadzovanie práv 
duševného vlastníctva nepredstavujú neprimeranú záťaž pre zákonný obchod;

Všeobecné pripomienky

1. oceňuje prístup, ktorý uplatňuje Komisia, najmä so zreteľom na potrebu vytvorenia 
rovnováhy medzi rozdielnymi záujmami;

2. domnieva sa, že neexistuje žiadne hodnotenie oznámenia, v ktorom by sa zohľadňovala 
stratégia na presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách z roku 2004 
a odmietnutie Obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA);
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3. zdôrazňuje, že nie je jasné, akými prostriedkami a akým spôsobom by bolo možné 
dosiahnuť výsledky uvedené v oznámení, predovšetkým pokiaľ ide o zdroje, ktoré sa 
použijú, a ich pôvod;

4. domnieva sa, že neexistuje jasný náznak koordinácie medzi vnútornými a vonkajšími 
politikami, pokiaľ ide o ochranu práv duševného vlastníctva a zdôrazňuje význam 
interného zlepšenia tejto záležitosti;

5. zdôrazňuje, že ochrana práv duševného vlastníctva by sa mala vnímať ako prvý krok –
ktorý je potrebný, nie však dostatočný – smerom k zabezpečeniu prístupu na trh tretej 
krajiny, keďže podpora vývozu nemá bez ochrany žiadny účinok;

6. zdôrazňuje, že rastúce zapojenie organizovaných zločineckých skupín do porušovania 
práv duševného vlastníctva sa stalo vážnym problémom; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému 
organizovanému zločinu (Palermský dohovor) stále neexistuje protokol o falšovaní; 

7. oceňuje a podporuje cieľ lepšej súdržnosti medzi ochranou a presadzovaním práv 
duševného vlastníctva a inými politikami a medzi Komisiou a členskými štátmi, pokiaľ 
ide o dosahovanie tohto cieľa; domnieva sa, že ochrana práv duševného vlastníctva 
môže zohrať kľúčovú úlohu pri boji proti organizovanej trestnej činnosti, praniu 
špinavých peňazí a daňovým únikom;

8. podporuje Komisiu v jej práci súvisiacej s určovaním geografických priorít, pričom 
vychádza zo svojich polročných správ o ochrane a presadzovaní práv duševného 
vlastníctva v tretích krajinách;

9. domnieva sa, že v rámci stratégie sa neposkytuje dostatočné uznanie rozdielu medzi 
fyzickým falšovaním ochranných známok a patentov a porušovaním autorských práv, 
predovšetkým v digitálnom prostredí; 

10. domnieva sa, že stratégia by mala zahŕňať úzku spoluprácu s colnými orgánmi s cieľom 
zabezpečiť horizontálnu súdržnosť;

11. zdôrazňuje, že zemepisné označenia a ich ochrana sú takisto dôležité ako iné druhy 
duševného vlastníctva a že ich uznanie by malo byť hlavným cieľom Komisie pri 
rokovaniach o dohodách o voľnom obchode;

12. zastáva názor, že dohoda TRIPS by sa mala vykonávať čo najpružnejším spôsobom;

Presadzovanie a verejná diskusia

13. zdôrazňuje potrebu intenzívnejšej verejnej diskusie o presadzovaní;

14. uznáva potrebu zvýšenia povedomia medzi spotrebiteľmi, pričom poukazuje na 
skutočnosť, že samotné intenzívnejšie presadzovanie problém nevyrieši; zdôrazňuje 
v tejto súvislosti úlohu podnikateľského sektora;

15. domnieva sa, že nie je jasné, ako by sa mohla dosiahnuť verejná podpora na ochranu 
práv duševného vlastníctva, pričom zdôrazňuje, že v rámci navrhovaných opatrení sa 
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nepodarilo vysvetliť, ako sa má získať podpora širšej verejnosti;

Internet a práva duševného vlastníctva

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rokovali o memorandách o porozumení a podpísali 
ich spolu s online platformami s cieľom zastaviť predaj falšovaného tovaru;

17. domnieva sa, že znenie stratégie týkajúcej sa podpory riadnej ochrany zemepisných 
označení na internete by muselo byť špecifickejšie, aby sa v nej mohli navrhnúť 
konkrétne ciele;

18. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s Internetovou spoločnosťou pre pridelené mená 
a čísla (ICANN) a so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) s cieľom 
zaviesť mechanizmus na ochranu zemepisných označení na internete;

19. domnieva sa, že zodpovednosti sprostredkovateľov sú podceňované; v tejto súvislosti 
by privítal dômyselnejšiu stratégiu;

20. domnieva sa, že stratégia by mala zahŕňať zavedenie povinnosti pre banky automaticky 
ukladať sankcie za podvody, ku ktorým dochádza na internete;

Rozvoj a rozvíjajúce sa ekonomiky

21. vyzýva Komisiu, aby prispela k vytvoreniu prostredia, v ktorom sa záujmy členských 
štátov a tretích krajín zbližujú a kde existuje vzájomný záujem o stanovenie vyšších 
cieľov;

22. zastáva názor, že kritériá, ktoré sa majú uplatniť na program všeobecného systému 
preferencií plus (VSP+), by mali zahŕňať ratifikáciu a vykonávanie Dohovoru WIPO 
o práve ochrannej známky, Ženevského aktu Haagskej dohody, Lisabonskej dohody 
o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a iných 
medzinárodných dohôd týkajúcich sa práv duševného vlastníctva;

23. víta prácu, ktorú odviedla Komisia pri podpore rozvojových krajín, ktoré si želajú 
zlepšiť svoje systémy práv duševného vlastníctva, a vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
a zvýšila svoje úsilie poskytnutím priebežnej technickej pomoci vo forme programov na 
zvyšovanie informovanosti, legislatívnej pomoci a odbornej prípravy úradníkov;

Prístup k liekom

24. súhlasí s potrebou zareagovať na tento komplexný a mnohostranný problém s prístupom 
k liekom v širšom kontexte;

25. vyzýva Komisiu, aby podporila konštruktívny dialóg o prístupe k liekom, do ktorého sa 
zapoja všetky príslušné zainteresované strany;

26. zdôrazňuje nevyriešenú otázku generických liekov a ochranu farmaceutického 
výskumu;

27. zastáva názor, že zatiaľ čo sa podniky EÚ musia chrániť, je nevyhnutné, aby sa ceny 
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liekov prispôsobili hospodárskej úrovni krajiny, v ktorej sa predávajú, pričom sa musia 
zohľadniť narušenia trhu spôsobené opätovným predajom liekov v tretích krajinách;

28. zastáva názor, že by sa mala podporovať lepšia spolupráca spoločností v ich 
konkurenčnom prostredí a ich spolupráca s verejnými orgánmi;

29. domnieva sa, že Únia sa potrebuje zapojiť do širšej diskusie o zlepšení zdravotnej 
starostlivosti na celom svete vrátane stratégií na posilnenie systémov zdravotnej 
starostlivosti;

Poskytovanie lepších údajov

30. domnieva sa, že štatistické údaje uvedené v oznámení boli získané použitím 
kontroverznej a už kritizovanej metodiky; 

31. súhlasí s dôvodmi Komisie na vytvorenie Európskeho strediska pre sledovanie 
porušovania práv duševného vlastníctva a žiada, aby mu boli pridelené osobitné zdroje;

32. poukazuje na to, že toto stredisko by malo byť vytvorené komplexným spôsobom 
a nemalo by byť duplikátom existujúcich orgánov;

33. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že si toto stredisko zachová nezávislosť s cieľom 
zaistiť, aby jeho práca nebola oslabená skutočnou alebo vnímanou predpojatosťou;

Právne predpisy EÚ a spolupráca v rámci EÚ

34. uznáva, že lepšie, harmonizované vnútorné politiky v oblasti práv duševného vlastníctva 
by mohli pomôcť pri úsilí o normalizáciu celkovej ochrany a presadzovania práv 
duševného vlastníctva;

35. vyzýva Komisiu, aby členské štáty podnietila k ratifikácii Dohovoru WIPO o práve 
ochrannej známky, Ženevského aktu Haagskej dohody a Lisabonskej dohody o ochrane 
označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu, ako aj iných 
medzinárodných dohôd týkajúcich sa práv duševného vlastníctva;

36. vyzýva Komisiu, aby prijala ďalšie opatrenia v súlade s výsledkom verejných 
konzultácií o zelenej knihe s názvom „Maximálne využitie európskeho tradičného 
know-how“ (COM(2014)0469) týkajúcej sa možného rozšírenia ochrany zemepisných 
označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky;

Ochrana a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách

37. podporuje žiadosť Komisie o uprednostnenie podpory lepšej ochrany práv duševného 
vlastníctva v organizácii WTO a na celej medzinárodnej scéne;

38. vyzýva Komisiu, aby do systému organizácie WTO zahrnula medzinárodné dohody 
týkajúce sa práv duševného vlastníctva, ktoré v ňom ešte nie sú zahrnuté, ako napríklad 
Dohovor WIPO o práve ochrannej známky, Ženevský akt Haagskej dohody 
a Lisabonskú dohodu o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení 
pôvodu;
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39. domnieva sa, že na rokovaniach o bilaterálnych dohodách o voľnom obchode by sa mali 
uprednostniť kapitoly o duševnom vlastníctve a že zúčastnené strany by mali uznať, že 
v rámci práva podnikať by sa malo zohľadniť dodržiavanie práv duševného vlastníctva;

40. domnieva sa, že ratifikácia dohôd WIPO by sa mala zahrnúť do bilaterálnych dohôd 
o voľnom obchode uzavretých Úniou;

41. podporuje prístup Komisie, pokiaľ ide o vytvorenie dialógov o duševnom vlastníctve 
a pracovných skupín pre oblasť duševného vlastníctva v prípade prioritných krajín, 
s ktorými neprebiehajú komplexné rokovania, s cieľom splniť osobitné záväzky 
v oblasti ochrany a presadzovania duševného vlastníctva;

42. zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti práv duševného vlastníctva medzi Úniou a inými 
regionálnymi blokmi by sa mala posilniť, kedykoľvek to bude možné;

43. vyzýva Komisiu, aby pravidelnejšie využívala mechanizmy urovnávania sporov vrátane 
orgánu WTO na urovnávanie sporov, keď sa porušujú práva hospodárskych subjektov 
Únie;

44. vyzýva Komisiu, aby podporila tretie krajiny pri vzájomnom uznávaní práv výkonu 
praxe právnych expertov v oblasti duševného vlastníctva;

Pomoc v tretích krajinách a geografické zameranie

45. domnieva sa, že hospodárskym subjektom EÚ a spotrebiteľom v ktorejkoľvek tretej 
krajine by mali byť k dispozícii poradenské služby jedného alebo viacerých radcov pre 
oblasť práv duševného vlastníctva, ktorí zastupujú záujmy Únie;

46. domnieva sa, že hospodárske subjekty EÚ a spotrebitelia v tretích krajinách, v ktorých 
dochádza k porušeniam práv duševného vlastníctva častejšie, by mali byť osobitne 
chránené prostredníctvom rozšírenia asistenčného pracoviska pre práva duševného 
vlastníctva;

o

o o

47. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na preskúmanie stratégie na ochranu a presadzovanie práv 
duševného vlastníctva v tretích krajinách a uznáva, že prístup uplatnený Komisiou oceňujú 
jednotlivé zainteresované strany.

Odvetvia intenzívne využívajúce duševné vlastníctvo vytvoria v EÚ približne 39 % celkovej 
hospodárskej činnosti (čo predstavuje približne 4,7 bilióna EUR ročne) a približne 26 % 
celkovej zamestnanosti (56 miliónov pracovných miest). 

Napriek tomu sa od nadobudnutia platnosti Dohody o obchodných aspektoch práv duševného 
vlastníctva (TRIPS, 1. januára 1995) uzavrel iba obmedzený počet významných dohôd 
týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, hoci zmeny v technológiách a spoločnosti pretvorili 
povahu oblasti práv duševného vlastníctva. V oznámení sa potvrdila potreba podporiť výskum 
a inovácie, výzvu týkajúcu sa prístupu k liekom a životného prostredia ako jedny 
z najdôležitejších otázok súčasnosti aj budúcnosti.

Spravodajkyňa uznáva skutočnosť, že akákoľvek iniciatíva týkajúca sa vonkajšej politiky je 
prepojená s vnútornými politikami, a preto zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ by mala starostlivo 
zvážiť interné zlepšenia pravidiel v oblasti duševného vlastníctva.


