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CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod (2008/2133(INI))
Evropský parlament,

– s ohledem na zprávu OECD Hospodářský dopad padělání a pirátství,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů Plnění Lisabonského programu Společenství - 
Moderní politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost (KOM(2005)0551),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionu Globální Evropa – Konkurenceschopnost na 
světovém trhu - Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost (KOM(2006)0567),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropa ve světě: posílené 
partnerství v zájmu lepšího přístupu na trh pro evropské vývozce (KOM(2007)0183),

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2008 o strategii EU pro zajištění lepšího 
přístupu na vnější trhy pro evropské podniky1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2007 o globalizované Evropě: vnější aspekty 
konkurenceschopnosti2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2008 o účinných pravidlech a postupech ve 
prospěch obchodní politiky3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o transatlantických hospodářských 
vztazích mezi EU a Spojenými státy4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. října 2006 o hospodářských a obchodních vztazích 
mezi EU a zeměmi Mercosuru s cílem uzavření meziregionální asociační dohody5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2007 o hospodářských a obchodních 
vztazích s Koreou6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 o obchodních a hospodářských vztazích 
se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ANASE))7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o perspektivách obchodních vztahů mezi 

1 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2008)0053.
2 Úř. věst. C 102E, 24.4.2008, s. 128.
3 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2008)0247.
4 Úř. věst. C 298E, 8.12.2006, s. 235.
5 Úř. věst. C 308E, 16.12.2006, s. 182.
6 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2007)0629.
7 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2008)0195.
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Evropskou unií a Čínou1,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané EU – Čína: užší 
partnerství, rostoucí odpovědnost (KOM(2006)0631) a na doprovodný dokument nazvaný 
Bližší partneři, vyšší odpovědnost – Politika pro obchod a investice mezi EU a Čínou: 
Hospodářská soutěž a partnerství (KOM(2006)0632)

– 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),

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané Akční program: 
urychlená opatření proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze v rámci snižování chudoby 
(KOM(2001)0096),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané Aktualizace 
akčního programu Společenství – Urychlená opatření proti HIV/AIDS, malárii a 
tuberkulóze v rámci snižování chudoby (KOM(2003)0093),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Jednotný evropský 
politický rámec pro vnější akce v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze 
(KOM(2004)0726),

– 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 zdraví,

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

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanoviska Výboru pro právní 
záležitosti a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že by se mělo účinně bojovat proti jevu padělání, aby se splnily cíle 
obnovené Lisabonské agendy, ať už se týkají vnitřního rozměru či vnějších aspektů, které 
Komise popsala ve svém sdělení Evropa ve světě: posílené partnerství v zájmu lepšího 
přístupu na trh pro evropské vývozce (KOM(2007)0183),

B. vzhledem k tomu, že Evropská unie je druhým největším světovým dovozcem zboží a 
služeb a že její jednotný trh, který je široce otevřený a transparentní, nabízí velké 
možnosti, ale je také vystaven skutečnému riziku invaze padělaných výrobků,

C. vzhledem k tomu, že případy závažného porušování práv k duševnímu vlastnictví vytváří 
obchodní necelní překážky, znesnadňující a zdražující přístup na vnější trhy především 
pro malé a střední podniky, které disponují omezenými prostředky a zdroji,

1 Úř. věst. C 233E, 28.9.2006, s. 103.
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D. vzhledem k tomu, že evropská konkurenceschopnost závisí tradičně na kvalitě pracovní 
síly a stále častěji, především u malých a středních podniků, na výzkumu a vývoji, 
inovacích a právech k duševnímu vlastnictví,

E. vzhledem k tomu, že obchodní partneři Evropské unie vždy řádně nerespektují práva 
k duševnímu vlastnictví, včetně zeměpisných označení a označení původu,

F. vzhledem k tomu, že objem zboží porušujícího práva k duševnímu vlastnictví, které 
zabavily celní orgány Evropská unie, zaznamenal nárůst o 17 % za rok, přičemž tento 
nárůst byl 264 % u kosmetiky a výrobků osobní hygieny, 98 % u hraček a 51 % u léčiv,

G. vzhledem k tomu, že jev padělání a pirátství má dramatické dopady na hospodářství 
Evropské unie a celý sociálně-hospodářský systém Společenství, neboť ničí pobídky pro 
inovace, brzdí přímé zahraniční investice, likviduje kvalifikovaná pracovní místa 
v průmyslu a vytváří základy šedé ekonomiky kontrolované organizovaným zločinem, 
která existuje paralelně s oficiálním systémem,

H. vzhledem k tomu, že padělání způsobuje závažné ekologické problémy, jak kvůli absenci 
přiměřenosti kvalitativních norem padělaných výrobků, tak kvůli vysokým nákladům na 
jejich vyřazení a zničení,

I. vzhledem k tomu, že jednotný trh zaručuje evropskému spotřebiteli možnost si svobodně, 
transparentně a bezpečně vybrat výrobky, které si kupuje, a že padělání, pokud se mu 
řádně nezamezí, může poškodit nejen princip legitimního očekávání, o který se opírá celý 
systém, ale může také představovat závažnou hrozbu pro bezpečnost, zdraví a 
v extrémních případech i život spotřebitelů a že za takových podmínek je nutné lépe 
zajistit spotřebitelům jejich práva, 

J. vzhledem k tomu, že rozdíly, které existují v právních předpisech členských států v oblasti 
práv k duševnímu vlastnictví, zejména pokud jde o trestní opatření k prosazování těchto 
práv, oslabují vyjednávací pozici Evropské unie a mohou podkopávat úsilí, které bylo 
dosud vyvinuto k účinnějšímu potlačení tohoto jevu v mezinárodním měřítku,

K. vzhledem k tomu, že Evropská unie, Japonsko a Spojené státy oznámily v roce 2007 
zahájení jednání k dokončení nové multilaterální dohody, jejímž cílem bude zlepšení 
zavádění práv k duševnímu vlastnictví a boj proti padělání a pirátství (obchodní dohoda 
proti padělání (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)),

L. vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné jasně rozlišovat mezi generiky, jejichž rozšíření a 
prodej je vhodné podporovat jak v rámci Evropské unie, tak v rozvojových zemích, a 
padělanými léčivy, která na jedné straně představují nebezpečí pro veřejné zdravotnictví a 
na druhé straně způsobují ohromné hospodářské ztráty pro podniky daného odvětví a 
současně zpožďují dokončení nových výrobků, aniž by to přinášelo užitek obyvatelům 
nejméně rozvinutých zemí,

Multilaterální rámec

1. domnívá se, že Světová obchodní organizace umožnila prostřednictvím zavedení 
minimálních norem obsažených v dohodách o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), posílením dialogu mezi členskými státy a různými organizacemi jako 
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je Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světová celní organizace (WCO) 
a zavedením mechanismu prevence a řešení sporů větší uznání pro práva k duševnímu 
vlastnictví na mezinárodní úrovni.

2. vyzývá Komisi, aby v rámci Rady pro Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví pracovala na tom, že budou minimální disciplíny převedené do národního 
práva doplněny prováděcími opatřeními a účinnými represivními opatřeními pro případ 
jejich porušení;

3. žádá Komisi, aby se zasadila o konsolidaci a rozšíření oblasti působnosti Dohody o 
obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, tak aby tato zpráva zahrnula vývoz, 
tranzit a překládku, dále všechna práva k duševnímu vlastnictví, která byla do dnešního 
dne z dohody vyňata, a v každém jednotlivém případě brala v úvahu úroveň rozvoje 
partnerů a rozlišovala mezi producentskými zeměmi, tranzitními zeměmi a zeměmi 
používajícími padělané nebo pirátské výrobky;  

4. žádá Komisi a členské státy, aby vůči rozvojovým zemím zavedly přesně cílená opatření 
podpořená odpovídajícími finančními prostředky, aby nedocházelo k rizikům spojeným 
s potenciálně nebezpečnými padělanými výrobky, přičemž tato opatření musí mít 
odrazující účinek na přímé zahraniční investice a na kriminální či teroristické aktivity 
v těchto zemích;

5. připomíná, že v některých rozvíjejících se ekonomikách dosáhla výroba padělaných nebo 
pirátských výrobků alarmujících rozměrů a upozorňuje, že i když vítá již zavedená 
opatření zaměřená na spolupráci, je nutné zavést zvláštní opatření na posílení koordinace 
mezi celními, soudními a policejními orgány a na podporu harmonizace vnitrostátních 
právních předpisů s právem Evropské unie;

6. je přesvědčen, že na posílení boje proti pirátství se musí podílet i častější a cílenější 
podání ze strany orgánu pro řešení sporů Světové obchodní organizace, který je společně 
s vnitrostátními soudními orgány a soudními orgány Společenství schopen zajistit lepší 
ochranu evropského průmyslu a spotřebitelů cestou konsolidace judikatury posilující 
obsah a dosah Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví;

Obchodní dohoda proti padělání (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) a jiná 
dvoustranná a regionální opatření Evropské unie 

7. žádá Komisi, aby se vedle mnohostranných jednání zapojila i do boje proti padělání a 
pirátství tím, že současně podpoří dvoustranné, regionální a mnohostranné dohody, jejichž 
cílem je sblížení právních předpisů a jejich uplatnění v zájmu efektivnosti, které navíc 
zahrnují výkonné mechanismy řešení sporů a sankční režim pro případ porušení 
sjednaných závazků;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly veškeré úsilí k rychlému a uspokojivému 
uzavření Obchodní dohody proti padělání, domnívá se, že nabytí účinnosti této dohody 
znamená vedle vytvoření mezinárodního základního referenčního parametru i možnost 
účinnějšího potlačení padělání a vytvoření nezanedbatelného nástroje na vytváření tlaku 
na třetí země, jež nejsou členy dohody;
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9. vítá rostoucí zájem, který některé členské země Světové obchodní organizace projevují 
vůči ACTA a přeje si, aby bylo možné dohodu podepsat i s Čínou a ostatními 
rozvíjejícími se zeměmi, jejichž hospodářství se padělání týká více;

Opatření na vnější podporu boje s paděláním

10. doporučuje zřídit účinný mechanismus dohledu nad případným porušováním práv 
k duševnímu vlastnictví, která ochraňují různé dohody, přičemž bude tento mechanismus 
spojen s nástroji obchodních pobídek v případě konkrétního závazku k boji proti padělání 
a pirátství, zejména se začleněním do systému všeobecných celních preferenci (GSP) 
v případě rozvojových nebo rozvíjejících se zemí, a příznivějším zacházením při zavádění 
obchodních ochranných opatření;

11. připomíná, že v nařízení o GSP se mimo jiné počítá s možností dočasného pozastavení 
preferencí pro obchodní partnery, kteří se uchýlí k nepoctivým praktikám; domnívá se, že 
v obzvlášť závažných případech by se měla Komise vážně zamyslet nad použitím tohoto 
odrazujícího opatření;

12. myslí si, že nařízení o překážkách obchodu může představovat velkou pomoc pro 
evropské podniky, které se setkávají s problémy přístupu na vnější trhy v důsledku 
porušování práv k duševnímu vlastnictví, a vyzývá Komisi, aby podpořila a usnadnila 
jeho uplatnění, zejména u malých a středních podniků,

13.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně předefinovala priority týkající se obsazení delegací 
Evropské unie lidskými zdroji, aby se zajistilo, že na boj proti padělání bude přidělen 
dostatečný počet úředníků, přičemž tyto zdroje, které budou v ideálním případě začleněné 
do „týmů pro přístup na trh“, musí být společně s diplomatickými představiteli členských 
států pověřeny zajištěním účinného rozvinutí akcí Společenství na boj proti padělání, 
zlepšením kontaktů s místními orgány a poskytnutím materiálního záchytného bodu 
podnikům Společenství (především malým a středním podnikům), které si stěžují na 
porušování práv k duševnímu vlastnictví;

Legislativní a organizační aspekty

14. bere na vědomí úsilí, které Komise vyvinula na posílení duševního vlastnictví v Evropské 
unii a požaduje větší zapojení do boje proti padělání a do harmonizace právních předpisů 
platných v členských státech;

15. zdůrazňuje nutnost lepší koordinace orgánů pověřených potíráním tohoto jevu uvnitř 
Společenství a znásobení akcí Společenství v této oblasti;

16. lituje toho, že Rada nepřijala předpisy týkající se označení původu (pověstné „Made in“), 
které by umožnilo lepší vysledovatelnost a identifikaci původu dovezených výrobků, 
a přeje si, aby byly s konečnou platností odstraněny překážky, které v současnosti stojí 
proti jejich přijetí;

17. domnívá se, že nelze odkládat vytvoření jednotného evropského orgánu, který bude 
pověřen koordinací boje proti padělání a pirátství, pokud chceme zajistit lepší koordinaci 
jednotlivých subjektů na evropské úrovni a rozvíjet synergie se soukromým sektorem 
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a úřady členských států pověřenými bojem proti padělání; domnívá se, že vytvoření 
takového orgánu je nutné pro posílení postavení EU na mezinárodní scéně a pro zlepšení 
efektivnosti boje proti jevu padělání;

18. podporuje další zlepšení a lepší koordinaci celních postupů v rámci Evropské unie pro 
podstatné omezení vstupu padělaných nebo pirátských výrobků na jednotný trh; domnívá 
se, že účinnější potírání padělání musí vzít náležitě v úvahu významnou roli, kterou hraje 
internet v prodeji a propagaci padělaných nebo pirátských výrobků;

19. domnívá se, že je velice nutné, aby evropský průmysl neváhal s vlastní podporou 
a pomocí akcí, které budou provádět evropské instituce; myslí si zejména, že je nutné, aby 
malé a střední podniky měly podmínky, jež by jim umožnily hájit řádně svá práva, 
zejména v případě porušení práv k duševnímu vlastnictví ve třetích zemích;

Závěrečné úvahy

20. vyzývá Komisi, aby společně s Radou a členskými státy definovala jasnou, soudržnou 
a ambiciózní politickou linii, která bude současně s interními opatřeními v celní a trestní 
oblasti koordinovat a směrovat „vnější“ akce Evropské unie a členských států v boji proti 
padělání a pirátství;

21. trvá na nutnosti okamžitě zaručit Parlamentu v boji proti padělání důležitější roli; soudí 
především, že je vhodné, aby byla jeho politická přítomnost podpořena jak na 
specializovaných mezinárodních zasedáních jako je Světový kongres o boji proti padělání 
a pirátství, tak v rámci mezinárodních organizací zabývajících se ochranou duševního 
vlastnictví;

22. vyzývá Komisi a Radu, aby ho plně informovaly o jednotlivých opatřeních zavedených 
v této oblasti a aby jej do nich zapojily;

o

o o

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a dále vládám 
a parlamentům členských a kandidátských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ve sdělení Komise „Evropa ve světě“, které bylo zveřejněno v roce 2006, bylo uznáno, že 
v rámci mnohostranných a dvoustranných akcí je třeba posílit vnější rozměr evropské 
konkurenceschopnosti a dodat nový impuls boji proti padělání ve třetích zemích.

Úkol je obrovský. Trh s padělanými výrobky představuje přibližně 500 miliard eur, což je 
přibližně 7–10 % světového obchodu. Evropské hospodářství se specializovalo na 
nadstandardní výrobky s velkou přidanou hodnotou, na něž se často vztahují práva 
k duševnímu vlastnictví. Ochrana duševního vlastnictví je tedy nástrojem, jehož není možné 
se zříci, pokud chceme zachovat vnější konkurenceschopnost evropského průmyslu. Jedná se 
o nástroj, který také rozhodujícím způsobem přispívá k úspěchu Lisabonské strategie.

Bylo by však chybné se domnívat, že nová opatření, která se v boji proti padělání zavádějí, 
odpovídají pouze zájmu průmyslu Společenství. Kromě velkých hospodářských škod, které 
padělání a pirátství představuje pro podniky, jsou tyto nezákonné praktiky každoročně 
původcem ztráty několika stovek tisíc kvalifikovaných dobře placených pracovních míst jak 
v Evropě (odhad je 200 000 ztracených pracovních míst), tak ve zbytku světa, a mohou často 
představovat nebezpečí pro zdraví spotřebitelů, sloužit k financování zločineckých nebo 
teroristických organizací a způsobovat závažné škody na životním prostředí.

Padělání je různorodý jev, který se nekonečně rozvíjí a na různém stupni se dotýká téměř 
všech hospodářských odvětví. Doba hrubých, snadno rozpoznatelných padělků luxusního 
zboží už je pryč. Padělatelský a pirátský průmysl zaznamenal v posledních letech neobyčejný 
rozmach a soustřeďuje se dnes na výrobu hraček, oblečení, počítačových programů, léčiv, 
kosmetických a potravinových výrobků, cigaret a náhradních dílů pro automobily a letadla.

Ne všichni spotřebitelé si uvědomují, že se nákupem výrobků, jejichž původ je víc než 
sporný, dopouštějí přestupku a přispívají k podpoře paralelních hospodářských okruhů, které 
řídí organizovaný zločin. Parlament se k této otázce již vyjádřil, když zdůraznil, že je třeba 
rozlišovat mezi osobní nevýdělečnou spotřebou a podvodným záměrným prodejem 
padělaných nebo pirátských výrobků. Bude jistě nutné vzít toto rozlišení v úvahu, ale bude 
rovněž nutné spustit kampaně na zvýšení zájmu veřejnosti, aby se spotřebitelé více obávali 
rizik a nerozvážnosti svého nákupu. 

Padělatelství má často záludné a nebezpečné formy. Odhaduje se, že paděláno je 10 % léčiv. 
Tyto výrobky mohou stejně jako ostatně kosmetika obsahovat potenciálně nebezpečné látky, 
které by mohly vážně poškodit zdraví osoby, která je užívá, aniž by cokoliv tušila. To se stalo 
v roce 2006 v Panamě se sirupem proti kašli, který obsahoval nemrznoucí látku, a výsledkem 
bylo 130 obětí. Stejně tak může vzkvétající trh s padělanými potravinovými výrobky (jako je 
víno nebo likéry) kromě závažné újmy pro vynikající evropské producenty způsobit i 
znepokojivou hrozbu pro spotřebitele, především na jiných trzích, než je trh původu 
zfalšovaného výrobku. Boj proti padělání znamená za těchto podmínek rovněž zaručení toho, 
že si spotřebitelé mohou své výrobky svobodně a bezpečně vybrat.

Nejčastějšími oběťmi padělání jsou rozvojové země, které mají jen vzácně nástroje nutné 
k boji s touto pohromou. Zpravodaj se domnívá, že bude vhodné přijmout specifická opatření, 
abychom jim pomohli účinně s tímto jevem bojovat a zajistit, že nevzniknou „volné zóny“ 
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pod kontrolou organizovaného zločinu. Jednou z priorit vnějších opatření EU v této oblasti 
zůstává potlačování padělání potravinářských produktů a léčiv.

Cílem této zprávy je vypracování konkrétního soudržného návrhu koordinované a 
strukturované evropské politiky, která bude schopná zahrnout vnější aspekty boje s paděláním. 
Boj s paděláním se musí stát prioritou EU a jeho důsledky je nutné brát v úvahu při 
definování obchodní politiky EU na příštích deset let. 

Modernizace Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Když Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví vstoupila v platnost, 
představovala skutečný pokrok směrem k celosvětové kázni v oblasti duševního vlastnictví, 
ale výsledky nebyly vždy na úrovni očekávání, neboť mnoho členů Světové obchodní 
organizace nemohlo nebo nechtělo zajistit její úplné uplatňování. Komise by proto měla 
podpořit vhodná diplomatická opatření k zajištění toho, že všichni členové Světové obchodní 
organizace budou řádně uplatňovat minimální normy obsažené v Dohodě o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví. 

Tato dohoda ostatně není dokonalá a některé její části by se měly přepracovat. Bylo by 
především vhodné rozšířit oblast působnosti na vývoz, tranzit a překládku a na další případy 
porušování duševního vlastnictví.

V případě závažného porušení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
by EU neměla váhat a obrátit se na orgán Světové obchodní organizace na řešení sporů, ať už 
jde o obranu příslušných evropských stran nebo „stanovení“ judikatury schopné vyjasnit 
obsah dohody, a usnadnit tak její uplatnění a zefektivnit ji.

Zpravodaj je navíc přesvědčen, že by se mělo podpořit využití nařízení o obchodních 
překážkách a usnadnit tento postup pro evropské podniky, které ohlásí problémy s přístupem 
na vnější trhy kvůli tomu, že místní subjekty nezákonně a v každém případě nesprávně 
použily jejich práva k duševnímu vlastnictví.

Obchodní dohoda proti padělání (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) a jiná 
dvoustranná a regionální opatření EU 

I když mnohostranný rámec Světové obchodní organizace zůstává hlavní prioritou EU, je 
samozřejmé, že bez dalších dvoustranných nebo mnohostranných iniciativ jako je ACTA 
nebude možné na mezinárodní úrovni proti padělání efektivně bojovat. Parlament v této 
souvislosti očekává, že bude řádně informován a že bude k dané dohodě moci sám přispět 
před tím, než jí bude oficiálně podřízen.

Návrh ACTA má svůj původ v nutnosti jít dále, než sahá Dohoda o obchodních aspektech 
práv k duševnímu vlastnictví, a zajistit, aby boj proti padělání byl účinnější a soudržnější. 
Z tohoto hlediska je beze vší pochyby pozitivní, že se průmyslové země, které jsou paděláním 
nejvíc dotčeny, tedy EU, Spojené státy a Japonsko, rozhodly své úsilí koordinovat. Proces je 
zatím v počátečním stádiu, ale bude potřebné dbát, aby se nepřekrýval s Dohodou 
o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a aby konečné cíle dohody byly 
dostatečně jasné a reálné.
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Zpravodaj se domnívá, že kromě Obchodní dohody proti padělání by měla Komise zajistit, 
aby bylo ve všech nových dohodách o volném obchodu, které budou v příštích letech 
vyjednány, zahrnuto ustanovení na ochranu práv k duševnímu vlastnictví (včetně účinného 
mechanismu řešení sporů).

Úplné dodržování povinností vyplývajících z Dohody o obchodních aspektech práv 
k duševnímu vlastnictví a z ostatních dvoustranných a mnohostranných dohod bude od třetích 
zemí a především od rozvojových zemí vyžadovat nezanedbatelné hospodářské a organizační 
úsilí. Zpravodaj se domnívá, že EU se musí alespoň částečně do tohoto problému pustit 
a zemím, které o to požádají a které prokážou vůli zapojit se do boje proti padělání, 
poskytnout vhodnou hospodářskou a technickou pomoc a také podpořit školení zaměstnanců a 
pokud možno i přijetí celních postupů Společenství.

Zvláštní důraz na musí být kladen boj proti padělání v zemích, přes které je zboží 
přepravováno, a proti padělatelům, kteří využívají zpracovatelské lodě operující 
v extrateritoriálních vodách.

Značka „Made in“ a vysledovatelnost dovezených výrobků

Pokud bude návrh nařízení Rady1 o označování země původu u některých výrobků 
dovážených z třetích zemí přijat, umožní nejen větší průhlednost týkající se původu některých 
kategorií výrobků, především textilních, mezi kterými jsou často padělky, ale významně 
rovněž přispěje k boji proti padělání. Zpravodaj tedy doufá, že bude možné překonat 
nepochopitelné názorové rozdíly, které postup zpomalily, a že se podaří toto znění rychle 
přijmout.

Současně by bylo rozumné s příslušnými odvětvími průmyslu prozkoumat metody umožňující 
celním orgánům, ale i konečným spotřebitelům, snáze ověřit pravost výrobků původem 
z třetích zemí. 

Legislativní a organizační aspekty

Zpravodaj se domnívá, že k tomu, aby měl boj proti padělání ve svém vnějším rozměru 
hmatatelné výsledky, musí být na úrovni Společenství lépe koordinován.

Není již možné odkládat vytvoření jednotného evropského orgánu pověřeného bojem 
s paděláním a koordinací úsilí členských zemí i různých útvarů Komise. Tento nový orgán 
bude muset mít dostatečné prostředky a pravomoci k řádnému vedení mandátu, jež mu bude 
svěřen, při dodržení kompetencí členských států. Komise musí navíc dbát, aby její jednotlivé 
útvary, které budou mít tuto důležitou otázku na starost, svou činnost koordinovaly 
a pracovaly společně v souladu.

Členské státy a Komise budou muset zdůrazňovat specifický aspekt boje proti padělání, 
kterým je obrana malých a středních podniků v Evropě i ve třetích zemích. Podniky hrají 
v úspěchu strategie boje proti padělání ústřední úlohu a jak nedávno Komise sama 
připomenula, svým dílem musí přispět i průmysl, ale je nemyslitelné zacházet stejně 
s nadnárodními společnostmi vyrábějícími luxusní zboží a malými výrobci, kteří se dokázali 

1 Ref. 2005/0254 (ACC).
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ve svém odvětví prosadit. Je proto nutné pomoci malým a středním podnikům se proti této 
pohromě, která jim způsobuje velkou újmu, co nejlépe bránit a obecně zavést efektivnější a 
pro podniky méně nákladné modely spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem.

Nasycení tradičních trhů a otevření nových trhů, jako jsou trhy rozvíjejících se zemí, vyžaduje 
navíc novou operativní strategii, která bude nejen potírat padělání v Evropě, ale hodlá mu 
čelit i v regionech, kde je zakořeněné hlouběji, a dále působit ve třetích zemích, které často 
dostávají padělané evropské zboží vyrobené na jiném místě planety.

Zpravodaj rovněž doufá, že bude na jedné straně možné zlepšit a rozšířit sladění celních 
postupů v rámci EU a na druhé straně zavést mechanismus trestních sankcí společných pro 
všechny členské státy. Boj proti padělání a pirátství mimo Evropu musí probíhat 
prostřednictvím systému silných společných pravidel, sdílených v rámci EU.

Úloha Evropského parlamentu

Parlament hraje v boji proti padělání ústřední úlohu, zejména s ohledem na nové pravomoci, 
které mu přisoudí Lisabonská smlouva, jakmile vstoupí v platnost. Bylo by rovněž rozumné 
podpořit společně s ostatními příslušnými parlamentními výbory každoroční fórum zaměřené 
na toto téma, prosadit problém do centra zájmů dvoustranných (zejména s Kongresem 
Spojených států) nebo mnohostranných vztahů (shromáždění Světové obchodní organizace) 
a vyslat parlamentní delegaci na Světový kongres o boji proti padělání.


