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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže počet registrácií duševného vlastníctva sa neustále zvyšuje a jednotný trh zostáva 
rozdrobený v dôsledku rozdielov vo vnútroštátnych právnych predpisoch; keďže v 
súvislosti s európskymi patentmi sú stále potrebné paralelné vnútroštátne validačné 
postupy a dochádza k súdnym sporom; keďže pretrvávajú nedostatky, najmä pokiaľ ide 
o presadzovanie práva, ktoré môžu brániť rozvoju podnikov, najmä mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov (MSP), obmedzovať prístup spotrebiteľov k inovačným a 
bezpečným výrobkom a brániť riešeniu sociálnych výziev inováciami;

B. keďže 45 % HDP pochádza z odvetví intenzívne využívajúcich práva duševného 
vlastníctva, ktoré priamo prispievajú k vytváraniu takmer 30 % všetkých pracovných 
miest, ale len 9 % všetkých MSP v EÚ má zaregistrované práva duševného vlastníctva; 
keďže vysoké náklady, administratívna záťaž a nedostatok informácií o registrácii a 
správe duševného vlastníctva bránia mikropodnikom a MSP v plnom využívaní 
príležitostí, ktoré duševné vlastníctvo a výmena údajov ponúkajú;

C. keďže v niektorých členských štátoch chýbajú informácie o výhodách a vnútornej 
hodnote práv duševného vlastníctva; keďže práva duševného vlastníctva zvyšujú 
celkovú hodnotu spoločnosti, čo vedie k odolnejšiemu podnikaniu a silnejšej pozícii na 
jednotnom trhu;

D. keďže hoci sú práva duševného vlastníctva vo väčšine členských štátov dobre 
regulované, stále neexistuje harmonizované presadzovanie právneho rámca v oblasti 
práv duševného vlastníctva; keďže porušovanie práv, falšovanie, pirátstvo, obmedzenia 
a nedostatočné cezhraničné presadzovanie ohrozujú kultúrnu rozmanitosť, ako aj práva 
duševného vlastníctva a systémy otvoreného zdroja, ktoré podporujú inovácie; keďže 
falšované výrobky sú na jednotnom trhu stále bežné, pričom väčšina z nich vstupuje do 
EÚ cez digitálny trh, čo spôsobuje finančné straty vo výške približne 60 miliárd EUR 
ročne;

E. keďže počet registrácií duševného vlastníctva sa v prvých mesiacoch roku 2021 v 
porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020 mierne zvýšil, hoci sa odhaduje, že 
registrácie duševného vlastníctva sú stále ovplyvnené pandémiou COVID-19;

F. keďže inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia udržateľné a digitálne oživenie 
hospodárstva po skončení pandémie COVID-19, by mohli byť založené na právach 
duševného vlastníctva, len málo mikropodnikov a MSP využíva svoje duševné 
vlastníctvo, keď sa snažia získať prístup k financiám;

G. keďže počas súčasnej pandémie ochorenia COVID-19 systém rýchleho varovania o 
nebezpečných výrobkoch (RAPEX) zaznamenal znepokojivo rekordný počet varovaní;

1. zdôrazňuje význam lepšej spolupráce medzi Európskou úniou a členskými štátmi v 
harmonizácii právnych predpisov v oblasti duševného vlastníctva a uľahčení prístupu 
hospodárskych subjektov k registrácii práv duševného vlastníctva na úrovni EÚ, ako aj 
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v účinnej harmonizácii a zlepšovaní presadzovania právneho rámca na ochranu práv 
duševného vlastníctva v EÚ, kde pretrvávajú nedostatky; zdôrazňuje, že inovátori EÚ 
by mali mať prístup k rýchlym, účinným a cenovo dostupným nástrojom ochrany; 
odporúča, aby sa nedostatky v platných právnych predpisoch napravili s cieľom zlepšiť 
fungovanie jednotného trhu v oblasti duševného vlastníctva a posilniť ochranu 
spotrebiteľa;

2. zdôrazňuje, že ochrana práv duševného vlastníctva je kľúčovou zložkou vnútorného 
trhu Európskej únie, keďže odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného 
vlastníctva vytvárajú významnú časť hrubého domáceho produktu EÚ a prispievajú 
k vytváraniu kvalitných pracovných miest; konštatuje, že Súdny dvor Európskej únie 
(SDEÚ) je čoraz aktívnejší v sporoch týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a že 
Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) obsahuje stále nevyužitú doložku v článku 
262, ktorá umožňuje výrazné posilnenie právomocí Únie v oblasti práv duševného 
vlastníctva;

3. pripomína, že inovačná kapacita v celej EÚ je silná s osobitnou mierou excelentnosti v 
niektorých dôležitých technológiách pre budúcnosť; zdôrazňuje význam rámca práv 
duševného vlastníctva, ktorý podporuje túto kapacitu a chráni investície inovátorov a 
spoločností do nových technológií alebo prístupov;

4. konštatuje, že EÚ v porovnaní s ostatnými svetovými konkurentmi zaostáva v 
štatistikách žiadostí o registráciu práv duševného vlastníctva a v koncentrácii žiadostí o 
registráciu v oblasti počítačových technológií; zdôrazňuje riziko nadmerných a 
nekalých patentových praktík, ak je udeľovanie patentov príliš zhovievavé; odporúča 
Komisii, aby podnikla kroky na uľahčenie širšieho využívania práv duševného 
vlastníctva, a to aj rýchlym zriadením Jednotného patentového súdu;

5. berie na vedomie usmernenia Komisie týkajúce sa vykonávania článku 17 smernice 
(EÚ) 2019/790, ktoré pomáhajú členským štátom pri vykonávaní smernice v súlade so 
základnými právami;

6. pripomína akčný plán Komisie v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva z 
roku 2014 a následné odvetvové iniciatívy; vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu 
vychádzajúcu z predchádzajúcich skúseností na riešenie a minimalizáciu porušení, 
obmedzení a pirátstva v súvislosti s právami duševného vlastníctva, ku ktorým naďalej 
dochádza vo veľkom rozsahu a ktoré sa ukázali ešte nebezpečnejšie počas pandémie 
ochorenia COVID-19, pričom predstavujú vážne ohrozenie zdravia, bezpečnosti a 
ochrany spotrebiteľa; víta návrh Komisie týkajúci sa balíka aktu o digitálnych službách, 
v ktorom sa objasňujú a rozširujú povinnosti poskytovateľov digitálnych služieb, najmä 
online platforiem;

7. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť dostupnosť kriticky dôležitého duševného 
vlastníctva v čase krízy, a to aj prostredníctvom nových harmonizovaných licenčných 
nástrojov a systému koordinácie povinného udeľovania licencií s cieľom zvýšiť 
odolnosť vnútorného trhu EÚ okrem iného riešením nedostatočnej dostupnosti 
konkrétnych produktov a lepšou ochranou záujmov spotrebiteľov tým, že sa zabráni 
zvyšovaniu cien;

8. víta skutočnosť, že Komisia vyhodnocuje možnosť zavedenia jednotného mechanizmu 
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udeľovania dodatkového ochranného osvedčenia a/alebo vytvorenia dodatkového 
ochranného osvedčenia s jednotným účinkom, ktorým by sa vyriešila súčasná situácia 
nejednotného vykonávania práv duševného vlastníctva v členských štátoch;

9. zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene riešiť nedostatočné harmonizované presadzovanie 
práv duševného vlastníctva na úrovni EÚ; žiada Komisiu, aby posúdila, či by smernicu 
o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva mohli doplniť nové opatrenia alebo 
usmernenia, ktoré uľahčujú cezhraničné presadzovanie práv duševného vlastníctva, ako 
je napríklad európska harmonizácia právnych povinností týkajúcich sa postupov, 
procesných záruk, mechanizmov transparentnosti na overenie presnosti a spoľahlivosti 
digitálnych nástrojov atď.;

10. zdôrazňuje, že ekologické, digitálne a udržateľné oživenie a zvýšená odolnosť 
jednotného trhu musia byť založené na plnom využití nehmotného majetku; zdôrazňuje 
význam šírenia informácií o výhodách duševného vlastníctva a podporných programoch 
Komisie pre všetky hospodárske subjekty; zdôrazňuje, že takéto informácie by mali byť 
osobitne zamerané na MSP pôsobiace v odvetviach náročných na poznatky;

11. zdôrazňuje, že vlastníctvo práv duševného vlastníctva vedie k stabilite a hospodárskemu 
rastu spoločností, pričom štúdie ukazujú, že tieto spoločnosti vyplácajú svojim 
zamestnancom celkovo až o 19 % vyššie mzdy a zvyčajne sú stabilnejšie; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vytvorili stratégiu na urýchlenie a podporu výskumu a 
vývoja, čo povedie k premene výsledkov výskumu a vývoja na cenné hospodárske 
podniky registráciou a zhodnocovaním duševného vlastníctva na európskej úrovni, čím 
sa zvýši počet mikropodnikov a MSP využívajúcich práva duševného vlastníctva, 
v dôsledku čoho sa vytvorí odolnejšie hospodárstvo a jednotný trh;

12. zdôrazňuje význam odvetví intenzívne využívajúcich práva duševného vlastníctva 
v stratégiách pre ekologickú a digitálnu obnovu a odolnosť; vyzýva Komisiu, aby 
posilnila jednotný trh spoluprácou s členskými štátmi pri hľadaní spoločného prístupu k 
riešeniu porušovania a minimalizácie obmedzovania využívania práv, čím by sa 
zabránilo rozšíreniu súdnych sporov týkajúcich sa európskych registrovaných patentov;

13. zdôrazňuje, že práva duševného vlastníctva a systém s otvoreným zdrojovým kódom sú 
nevyhnutné pre skutočné digitálne a ekologické hospodárstvo a rýchle a udržateľné 
oživenie; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s odvetvím a zainteresovanými stranami 
s cieľom nájsť riešenia, a to aj pokiaľ ide o lepšie rozlišovanie medzi štandardnými 
základnými patentmi a inými patentmi a o jasnejší prístup k povinnostiam udeľovania 
licencií na medziprodukty a konečné produkty;

14. naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi s cieľom ďalej 
uľahčovať prístup k finančnej podpore a úverom na základe nehmotného majetku s 
cieľom nabádať MSP, aby zaregistrovali svoje duševné vlastníctvo a v plnej miere 
využívali výhody, čím sa zabezpečí rýchlejšie a udržateľnejšie oživenie hospodárstva;

15. zdôrazňuje význam práv duševného vlastníctva pre odolné hospodárstvo a ekologickú 
obnovu; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby oprávnenosť na prostriedky z 
európskych fondov rozšírili na všetky hospodárske subjekty na účely registrácie a 
zhodnocovania duševného vlastníctva, čo povedie k zvýšeniu pridanej hodnoty výrobku 
integráciou licencií;
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16. zdôrazňuje potenciál práv duševného vlastníctva pre stimuláciu výskumu a inovácií v 
EÚ;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli spoločné úsilie s cieľom zabezpečiť, aby 
vykonávanie akčného plánu viedlo k ďalekosiahlym a účinným reformám a 
uplatňovaniu nariadenia o právach duševného vlastníctva s konečným cieľom 
zabezpečiť konkurencieschopnosť a inovácie, ako aj bezpečné a vierohodné produkty 
pre spotrebiteľov na jednotnom trhu;

18. konštatuje, že nie všetky spoločnosti si chcú registrovať práva, čo závisí od ich 
stratégie, a preto by ponúkaná podpora a poradenstvo mali zohľadňovať všetky platné 
stratégie v oblasti duševného vlastníctva, aby sa zabezpečilo čo najúčinnejšie 
využívanie práv duševného vlastníctva spoločnosti; domnieva sa, že ak je registrácia 
uprednostňovanou možnosťou, mikropodniky a MSP by sa mali podporovať 
zjednodušenými registračnými postupmi a nižšími administratívnymi poplatkami;

19. zdôrazňuje, že rôzne priemyselné odvetvia si môžu vyžadovať rôzne prístupy, a varuje, 
že súdne spory a ich hrozba by mohli byť záťažou pre patentový systém, ak sa rozšíri 
zneužívanie; požaduje preto zvýšenie transparentnosti vlastníctva patentov vrátane 
zlepšenia informovanosti o výhodách právnej ochrany počítačových programov v 
súlade so smernicou 2009/24/ES, ako aj obmedzenie zneužívania súdnych sporov;

20. zdôrazňuje význam vytvorenia európskeho jednotného patentového systému, ktorý sa 
bude vzťahovať na všetky členské štáty, a tým výrazne zjednoduší patentovanie v EÚ, 
zvýši transparentnosť a uľahčí udeľovanie licencií; vyzýva členské štáty, aby obnovili 
podnety na zavedenie jednotného patentového systému a zriadenie jednotného 
patentového súdu;

21. zdôrazňuje, že iniciatíva by mala účinne podporovať úsilie EÚ o prijatie prísnej 
regulácie umelej inteligencie a mala by z neho vychádzať s cieľom zlepšiť dôveru 
občanov a bezpečnosť v otázkach súvisiacich s technológiami umelej inteligencie, 
blockchainom a internetom vecí, najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a 
ekologických technológií, a to ochranou práv spotrebiteľov a základných práv občanov;

22. opakuje, že zníženie prekážok prístupu k údajom je nevyhnutné na podporu rozvoja 
nových služieb, pričom treba riadne uplatňovať platné výnimky týkajúce sa vyťažovania 
textov a dát (TDM) v smernici (EÚ) 2019/790 v súlade s cieľmi týchto výnimiek, a na 
podporu vývojárov umelej inteligencie; domnieva sa, že v prípade potreby by sa mohli 
zvážiť ďalšie usmernenia v konkrétnych otázkach, ktoré môžu vzniknúť pri praktickom 
uplatňovaní výnimiek týkajúcich sa TDM;

23. konštatuje, že používanie systémov umelej inteligencie v oblasti tvorby, inovácií a 
vedy, ktoré sú vo veľkej miere závislé od práv duševného vlastníctva, sa v posledných 
prudko rozšírilo, a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich 
rokoch; poznamenáva preto, že nové technológie ponúkajú jedinečnú príležitosť na 
podporu udržateľnej obnovy hospodárstva EÚ a odolnosti vnútorného trhu, pričom by 
sa nemalo zabúdať na nikoho a na žiadny región; zdôrazňuje, že Komisia musí 
stimulovať a odmeňovať ekologické technológie a vynálezy;

24. vyzýva Komisiu, aby na základe posúdenia vplyvu zvážila, či navrhne účinný a 
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transparentný jednotný mechanizmus na ochranu nepoľnohospodárskych zemepisných 
označení, ako napr. v prípade remesiel, ktoré sú často dôležitou súčasťou miestnej 
identity, priťahujú cestovný ruch, zachovávajú jedinečné zručnosti a prispievajú 
k vytváraniu kvalitných pracovných miest, a to najmä v menej rozvinutých regiónoch; 
zdôrazňuje, že by to spotrebiteľom poskytlo lepšie a viditeľné informácie o pravosti 
týchto výrobkov;

25. víta cieľ akčného plánu posilniť podporu systému zemepisných označení EÚ ochranou 
tak poľnohospodárskych zemepisných označení, ako aj nepoľnohospodárskych 
produktov s cieľom zlepšiť ich konkurencieschopnosť, umožniť výrobcom plne 
využívať ich možnosti a prispieť k hospodárskej, sociálnej a environmentálnej 
udržateľnosti na jednotnom trhu;

26. zdôrazňuje, že falšované výrobky uvádzané na vnútorný trh a zlyhania dohľadu nad 
trhom majú negatívne dôsledky a poškodzujú spotrebiteľov a celkovú dôveru v jednotný 
trh; v tejto súvislosti požaduje aktualizované posúdenie vplyvu celkového fungovania 
smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (2004/48/ES); naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby účinne presadzovala vykonávanie colných predpisov a harmonizovala 
colné kontroly v celej EÚ;

27. vyzýva Komisiu, aby podporovala kampane na boj proti vstupu falšovaného tovaru na 
trh, a to s dôrazom na falšovaný tovar, ktorý je najviac škodlivý pre spotrebiteľov; 
zdôrazňuje, že dobre fungujúce dátové hospodárstvo si vyžaduje globálnu spoluprácu v 
oblasti presadzovania práva, ako aj spoločné využívanie údajov, aby sa zaručilo, že aj 
spoločnosti, ktoré nemajú sídlo v EÚ, dodržiavajú európske pravidlá ochrany 
spotrebiteľa;

28. víta zámer Komisie posilniť presadzovanie práv duševného vlastníctva na úrovni EÚ 
rozšírením mandátu Komisie a poverením Európskeho úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF) touto úlohou, aby úrad nielen bránil vstupu falšovaného tovaru na jednotný trh, 
ale mohol tiež konať proti nezákonnej výrobe falšovaného tovaru v rámci EÚ; požaduje, 
aby sa prepojili existujúce systémy presadzovania práva a aby sa podstatne zlepšila 
kapacita orgánov presadzovania práva účinne riešiť bezpečnostné problémy 
spotrebiteľov identifikované v upozorneniach systému RAPEX;

29. pripomína poslanie Európskej únie ako globálneho normotvorcu v oblasti duševného 
vlastníctva a jej dôležitú úlohu pri riešení porušovania práv a nekalých praktík a 
zabezpečovaní vyváženého prístupu na úrovni EÚ aj na celosvetovej úrovni; zdôrazňuje 
globálny charakter rozvoja práv duševného vlastníctva, najmä potrebu podpory 
európskych spoločností súvisiacej s obchodom, pričom treba zaručiť vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľa; zdôrazňuje, že konkurencieschopnosť a atraktívnosť z 
medzinárodného hľadiska sú zakotvené v pevnom a odolnom vnútornom trhu, na 
ktorom sa chránia a presadzujú práva duševného vlastníctva.
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