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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji za varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v tretjih državah
(2014/2206(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru z dne 1. julija 2014 z naslovom „Trgovina, rast in 
intelektualna lastnina – strategija za varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne 
lastnine v tretjih državah“ (COM(2014)0389),

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 11(1) in 
17(2),

– ob upoštevanju strategije Evropa 2020 (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 21. marca 2014,

– ob upoštevanju poročila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) iz 
leta 2008 z naslovom „The economic impact of counterfeiting and piracy“ 
(Gospodarske posledice ponarejanja in piratstva), kot je bilo posodobljeno leta 2009,

– ob upoštevanju poročila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) iz 
leta 2009 z naslovom „Piracy of digital content“ (Piratstvo digitalnih vsebin),

– ob upoštevanju skupne študije Evropskega patentnega urada in Urada za usklajevanje na 
notranjem trgu (EPO/OHIM) iz leta 2013 z naslovom „Intellectual property rights 
intensive industries: contribution to economic performance and employment in the 
European Union“ (Prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo 
pravice intelektualne lastnine, h gospodarski uspešnosti in zaposlovanju v Evropi),

– ob upoštevanju študije Svetovne trgovinske organizacije, Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino in Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2013 z naslovom 
„Promoting Access to Medical Technologies and Innovation“ (Olajšanje dostopa do 
medicinskih tehnologij in inovacij),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 z dne 22. decembra 1994 o določitvi 
postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja 
pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije (uredba o trgovinskih ovirah)1,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 
2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine2,

                                               
1 UL L 349, 31.12.1994, str. 71.
2 UL L 157, 30.4.2004, str. 45.



PE549.414v01-00 4/10 PR\1051549SL.doc

SL

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 816/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. maja 2006 o prisilnih licencah za patente, ki so povezani s proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 953/2003 z dne 26. maja 2003 za preprečevanje 
preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo2,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme 
splošnih tarifnih preferencialov (uredbe o GSP)3,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije4,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/20035,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. julija 2007 o sporazumu TRIPS in dostopu do 
zdravil6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2008 o vplivu ponarejanja na 
mednarodno trgovino7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. septembra 2010 o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine na notranjem trgu8,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 31. julija 2014 o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine s strani carinskih organov EU – rezultati na mejah EU za leto 
20139,

– ob upoštevanju resolucije Sveta o carinskem akcijskem načrtu EU za boj proti kršitvam 
pravic intelektualne lastnine v letih od 2013 do 201710, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. decembra 
2014,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A80000/2015),

                                               
1 UL L 157, 9.6.2006, str. 1.
2 UL L 135, 3.6.2003, str. 5. 
3 UL L 169, 30.6.2005, str. 1.
4 UL L 269, 10.10.2013, str. 1.
5 UL L 181, 29.6.2013, str. 15.
6 UL C 175E, 10.7.2008, str. 591.
7 UL C 45E, 23.2.2010, str. 47.
8 UL C 50E, 21.2.2012, str. 48.
9http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/2014_ipr_statistics_en.pdf.
10 UL C80, 19.3.2013, str. 1.
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A. ker konkurenčnost EU vedno bolj temelji na ustvarjalnosti in inovacijah in ker je 
„pametna rast“ – razvoj na znanju in inovacijah temelječega gospodarstva – ena izmed 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020;

B. ker je bistveno spodbujati krepitev povezav med izobraževanjem, podjetji ter 
raziskavami in inovacijami; ker so postopki za boj proti kršitvam pravic intelektualne 
lastnine dragi in dolgotrajni, zlasti za MSP;

C. ker Evropsko unijo in države članice kot članice Svetovne trgovinske organizacije 
zavezuje Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) in so 
zato zavezane k sprejemanju in izvajanju učinkovitih ukrepov proti vsem kršitvam 
pravic intelektualne lastnine;

D. ker bi morala razprava o pravicah intelektualne lastnine temeljiti na kvalificiranem 
razmišljanju o preteklih izkušnjah, hkrati pa bi bilo treba ohraniti skladnost notranjih in 
zunanjih vidikov ter razlikovati med fizičnimi in digitalnimi okolji ob upoštevanju 
pomislekov vseh deležnikov, vključno z MSP in organizacijami potrošnikov, s ciljem, 
da se zagotovi pravično ravnovesje med interesi imetnikov pravic in končnih 
uporabnikov;

E. ker ponarejanje ni več omejeno na luksuzne izdelke, ampak vključuje blago splošne 
porabe, kot so igrače, zdravila, kozmetika in živila;

F. ker so carinski organi v EU leta 2013 zadržali skoraj 36 milijonov artiklov, pri katerih je 
obstajal sum kršitve pravic intelektualne lastnine, vrednost prestreženih artiklov pa je 
presegla 760 milijonov EUR;

G. ker je bilo 72 % vseh zadržanj v letu 2013 povezanih z manjšimi pošiljkami; ker so bila 
zdravila četrto leto zapored največja kategorija, saj so predstavljala 19 % teh zadržanj in 
10 % vseh zadržanj;

H. ker se je treba boriti proti kršitvam pravic intelektualne lastnine, da se zmanjšajo 
tveganja, ki jih te kršitve predstavljajo za zdravje in varnost potrošnikov ter okolje, in 
preprečijo gospodarske in socialne posledice za podjetja in ustvarjalce iz EU; ker boj 
proti organiziranemu kriminalu, ki se okorišča s trgovino s ponarejenim in piratskim 
blagom, zahteva posebno pozornost;

I. ker bi bilo treba celovit pravni okvir pravic intelektualne lastnine združiti z učinkovitim 
uveljavljanjem teh pravic, hkrati pa zagotoviti, da z ukrepi za uveljavljanje pravic 
intelektualne lastnine ne bi neupravičeno obremenili zakonite trgovine;

Splošne ugotovitve

1. pozitivno ocenjuje pristop Komisije, zlasti kar zadeva poziv k uravnoteženju različnih 
interesov;

2. meni, da ni nobene ocene sporočila, ki upošteva tako Strategijo uveljavljanja pravic 
intelektualne lastnine v tretjih državah iz leta 2004 kot zavrnitev Trgovinskega 
sporazuma proti ponarejanju (ACTA);
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3. poudarja, da ni jasno, s katerimi sredstvi in katero metodo bi bilo mogoče doseči 
rezultate, ki se omenjajo v sporočilu, še zlasti ne kar zadeva vprašanje, koliko sredstev 
bo porabljenih in od kod bodo pridobljena;

4. meni, da ni jasnih navedb o usklajevanju notranje in zunanje politike, kar zadeva 
varstvo pravic intelektualne lastnine, ter poudarja pomembnost notranjih izboljšav v 
zvezi s tem;

5. poudarja, da je treba na varstvo pravic intelektualne lastnine obravnavati kot prvi korak 
– nujen, a ne zadosten – k vzpostavitvi dostopa do trga tretje države, saj spodbujanje 
izvoza brez varstva ni učinkovito;

6. poudarja, da je vse večja vpletenost organiziranega kriminala v kršitve pravic 
intelektualne lastnine prerasla v pomembno težavo; obžaluje, da Konvencija Združenih 
narodov proti mednarodnemu organiziranem kriminalu (Palermska konvencija) še 
vedno nima protokola o ponarejanju; 

7. ceni in podpira cilj boljše usklajenosti varstva in uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine in drugih politik ter usklajevanje Komisije in držav članic pri doseganju tega 
cilja; meni, da lahko varstvo pravic intelektualne lastnine odigra ključno vlogo v boju 
proti organiziranemu kriminalu, pranju denarja in utaji davkov;

8. podpira Komisijo pri njenih prizadevanjih za opredelitev geografskih prednostnih nalog, 
pri čemer ta izhaja iz svojih polletnih poročil o varstvu in uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine v tretjih državah;

9. meni, da strategija ne priznava v zadostni meri razlike med fizičnim ponarejanjem 
blagovnih znamk in patentov ter kršitvami avtorskih pravic, zlasti v digitalnem okolju; 

10. meni, da bi morala strategija vključevati močno sodelovanje s carinskimi organi, da se 
zagotovi horizontalna skladnost;

11. poudarja, da so geografske označbe in njihova zaščita prav tako pomembne kot druge 
vrste intelektualne lastnine in da bi moralo biti priznavanje le-teh osrednji cilj Komisije 
pri pogajanjih o prostotrgovinskih sporazumih;

12. meni, da bi bilo treba sporazum TRIPS izvajati čim bolj prožno;

Uveljavljanje pravic in javna razprava

13. poudarja potrebo po okrepljeni javni razpravi o uveljavljanju pravic;

14. priznava potrebo po večji ozaveščenosti potrošnikov in opozarja na dejstvo, da zgolj s 
strožjim uveljavljanjem pravic težava ne bo odpravljena; v zvezi s tem opozarja na 
vlogo poslovnega sektorja;

15. meni, da ni jasno, kako bi bilo mogoče doseči podporo javnosti pri varstvu pravic 
intelektualne lastnine, in poudarja, da predlagani ukrepi ne nudijo prepričljive razlage, 
kako naj bi bila pridobljena širša podpora javnosti;
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Svetovni splet in pravice intelektualne lastnine

16. poziva Komisijo in države članice k pogajanjem in podpisu memorandumov o soglasju 
s spletnimi platformami, da se odpravi prodaja ponarejenega blaga;

17. meni, da bi moralo biti besedilo strategije v zvezi s spodbujanjem dobrega varstva 
geografskih označb na spletu bolj natančno, da bi podajalo konkretne cilje;

18. poziva Komisijo, naj sodeluje z organizacijo za dodeljevanje spletnih imen in številk 
(ICANN) in Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO), da se vzpostavi 
zaščitni mehanizem za geografske označbe na spletu;

19. meni, da so odgovornosti posrednikov podcenjene; v zvezi s tem bi pozdravil 
naprednejšo strategijo;

20. meni, da bi morala strategija vključevati vpeljavo obveznosti bank, da samodejno 
sankcionirajo goljufije, ki se dogajajo na spletu;

Razvijajoča se gospodarstva in gospodarstva v vzponu

21. poziva Komisijo, naj prispeva k oblikovanju okolja, v katerem bodo imele države 
članice in tretje države podobne interese in bo obstajal vzajemen interes za višanje 
ciljev;

22. meni, da bi morala merila, ki bodo uporabljena za program splošnega sistema 
preferencialov (GSP+), vključevati ratifikacijo in izvajanje Pogodbe o pravu znamk 
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, Ženevskega akta Haaškega sporazuma, 
Lizbonskega sporazuma o zaščiti označb porekla in njihovi mednarodni registraciji ter 
drugih mednarodnih sporazumov, povezanih s pravicami intelektualne lastnine;

23. pozdravlja delo, ki ga je opravila Komisija v zvezi s podporo državam v razvoju, ki 
želijo izboljšati svoje sisteme pravic intelektualne lastnine, in poziva Komisijo, naj 
nadaljuje in pospeši ta prizadevanja z zagotovitvijo stalne tehnične pomoči v obliki 
programov za ozaveščanje, zakonodajne podpore in usposabljanja uradnikov;

Dostop do zdravil

24. se strinja s pozivom k širšemu odgovoru na zapleteno in večplastno težavo dostopa do 
zdravil;

25. poziva Komisijo, naj podpre konstruktivni dialog o dostopu do zdravil, ki bo vključeval 
vse zadevne deležnike;

26. poudarja nerešeno vprašanje generičnih zdravil in zaščito farmacevtskih raziskav;

27. meni, da je treba zaščititi evropska podjetja, vendar se morajo cene zdravil prilagoditi 
gospodarski ravni države, v kateri se prodajajo, upoštevati pa je treba tudi izkrivljanje 
trga, ki ga povzroča preprodaja zdravil v tretjih državah;

28. meni, da bi bilo treba podjetja spodbujati k boljšemu sodelovanju v njihovem 
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konkurenčnem okolju in sodelovanju z javnimi organi;

29. meni, da se mora Unija vključiti v širšo razpravo o izboljšanju zdravstvenega varstva po 
vsem svetu, vključno s strategijami za krepitev zdravstvenih sistemov;

Zagotavljanje boljših podatkov

30. meni, da so bili statistični podatki, ki so navedeni v sporočilu, pridobljeni z uporabo 
sporne in že kritizirane metodologije; 

31. se strinja z utemeljitvijo Komisije glede ustanovitve Evropskega opazovalnega urada za 
kršitve pravic intelektualne lastnine in poziva, da se temu uradu dodelijo namenska 
sredstva;

32. opozarja, da bi moral biti opazovalni urad sestavljen na celovit način in ne bi smel 
podvajati obstoječih organov;

33. poziva Komisijo, naj si prizadeva, da bi opazovalni urad ohranil svojo neodvisnost z 
namenom zagotavljanja, da njegovega dela ne bi spodkopavala dejanska ali dojeta 
pristranskost;

Evropska zakonodaja in sodelovanje znotraj EU

34. priznava, da bi boljše, usklajene notranje politike v zvezi s pravicami intelektualne 
lastnine lahko pripomogle k prizadevanjem za standardizacijo varstva in uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine v svetovnem merilu;

35. poziva Komisijo, naj si skupaj z državami članicami prizadeva za ratifikacijo Pogodbe o 
pravu znamk Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, Ženevskega akta 
Haaškega sporazuma, Lizbonskega sporazuma o zaščiti označb porekla in njihovi 
mednarodni registraciji ter drugih mednarodnih sporazumov, povezanih s pravicami 
intelektualne lastnine;

36. poziva Komisijo, naj sprejme nadaljnje ukrepe v skladu z izidom javnega posvetovanja 
o svoji zeleni knjigi „Čim boljše izkoriščanje evropskega tradicionalnega znanja“ 
(COM(2014) 469) v zvezi z morebitno razširitvijo zaščite geografskih označb Unije na 
nekmetijske proizvode;

Varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v tretjih državah

37. podpira zavezo Komisije, da daje prednost spodbujanju boljšega varstva pravic 
intelektualne lastnine v Svetovni trgovinski organizaciji in na vseh drugih mednarodnih 
prizoriščih;

38. poziva Komisijo, naj si prizadeva za vključitev mednarodnih sporazumov, povezanih s 
pravicami intelektualne lastnine, v sistem Mednarodne trgovinske organizacije, v 
kolikor še niso del tega sistema, na primer Pogodbe o pravu znamk Svetovne 
organizacije za intelektualno lastnino, Ženevskega akta Haaškega sporazuma in 
Lizbonskega sporazuma o zaščiti označb porekla in njihovi mednarodni registraciji;
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39. meni, da bi morali pri pogajanjih o dvostranskih prostotrgovinskih sporazumih dati 
prednost poglavjem o intelektualni lastnini, pogajalski strani pa bi morali priznati, da je 
treba pri pravici do gospodarske pobude upoštevati spoštovanje pravic intelektualne 
lastnine;

40. meni, da je treba ratifikacijo pogodb Svetovne organizacije za intelektualno lastnino 
vključiti v dvostranske sporazume o prosti trgovini, ki jih sklene Unija;

41. podpira pristop Komisije, da se vzpostavijo dialogi o intelektualni lastnini in delovne 
skupine na to temo s prednostnimi državami, s katerimi ne potekajo celovita pogajanja, 
da bi dosegli posebne zaveze v zvezi z varstvom in uveljavljanjem pravic intelektualne 
lastnine;

42. poudarja, da bi bilo treba krepiti sodelovanje na področju pravic intelektualne lastnine 
med Unijo in drugimi regionalnimi skupinami, kadar je le mogoče;

43. poziva Komisijo, naj bolj redno uporablja mehanizme za reševanje sporov, vključno z 
organom STO za reševanje sporov, kadar so kršene pravice gospodarskih subjektov 
Unije;

44. poziva Komisijo, naj spodbuja tretje države k vzajemnemu priznavanju pravice do 
delovanja pravnih strokovnjakov za intelektualno lastnino;

Pomoč v tretjih državah in geografska osredotočenost

45. meni, da bi morali imeti gospodarski subjekti in potrošniki iz EU v kateri koli tretji 
državi možnost, da poiščejo nasvet enega ali več atašejev za pravice intelektualne 
lastnine, ki bi zastopali interese Unije;

46. meni, da bi morali biti gospodarski subjekti in potrošniki iz EU v tretjih državah, v 
katerih so kršitve pogostejše, še posebej zaščiteni z razširjeno službo za pomoč v zvezi s 
pravicami intelektualne lastnine;

o

o o

47. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije, da se pregleda strategija za varstvo in uveljavljanje 
pravic intelektualne lastnine v tretjih državah, ter priznava, da pristop Komisije cenijo različni 
deležniki.

Sektorji, ki temeljijo na intenzivni uporabi pravic intelektualne lastnine, v EU ustvarijo 
približno 39 % vse gospodarske dejavnosti (v letni vrednosti približno 4,7 bilijona EUR) in 
približno 26 % vsega zaposlovanja (56 milijonov delovnih mest). 

Kljub temu je bilo od začetka veljavnosti Sporazuma STO o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (TRIPS, 1/1/1995) sklenjeno zgolj omejeno število pomembnih
sporazumov o pravicah intelektualne lastnine, čeprav se je narava tega področja zaradi 
tehnologije in družbe spremenila. Sporočilo opredeli potrebo po spodbujanju raziskav in 
inovacij, izziv dostopa do zdravil in okoljski izziv kot nekatera izmed pomembnih vprašanj za 
sedanje in prihodnje obdobje.

Poročevalka priznava dejstvo, da je vsaka pobuda v zvezi z zunanjo politiko povezana z 
notranjo politiko, zato poudarja dejstvo, da bi morala EU skrbno preučiti notranje izboljšave 
svojih predpisov o intelektualni lastnini.


