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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve falšovania na medzinárodný obchod (2008/2133(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu OECD s názvom Hospodársky vplyv falšovania a pirátstva z roku 
2007,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Realizácia 
Lisabonského programu Spoločenstva: Moderná politika MSP pre rast a zamestnanosť 
(KOM(2005)0551),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Globálna Európa: 
svetová konkurencia – Príspevok k Stratégii rastu a zamestnanosti EÚ (KOM(2006)0567),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Globálna Európa: 
pevnejšie partnerstvo na zabezpečenie prístupu na trh pre európskych vývozcov 
(KOM(2007)0183), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2008 o stratégii Európskej únie na 
zabezpečenie prístupu európskych spoločností na trh1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2007 o globálnej Európe – Vonkajšie aspekty 
konkurencieschopnosti2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2008 o účinných dovozných a vývozných 
pravidlách a postupoch v prospech obchodnej politiky3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o transantlantických hospodárskych 
vzťahoch EÚ – USA4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 2006 o hospodárskych a obchodných 
vzťahoch medzi Európskou úniou a združením Mercosur s ohľadom na uzavretie 
medziregionálnej dohody o pridružení5,

1  Prijaté texty, P6_TA(2008)0053.
2  Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
3  Prijaté texty, P6_TA(2008)0247.
4  Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
5  Ú. v. EÚ C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2007 o obchodných a hospodárskych 
vzťahoch s Kóreou1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o obchodných a hospodárskych vzťahoch 
so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o perspektívach obchodných vzťahov 
EÚ – Čína3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rad s názvom EÚ – Čína: 
bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti (KOM(2006)0631) a jeho sprievodný dokument 
s názvom Bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti: Strategický dokument o obchode 
a investovaní medzi EÚ a Čínou: Hospodárska súťaž a partnerstvo (KOM(2006)0632),

– 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, (regulácia prekážok obchodu),

– so zreteľom oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Akčný 
program: urýchlené aktivity týkajúce sa HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy v kontexte 
znižovania chudoby (KOM(2001)0096),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom 
Aktualizácia programu akcie Spoločenstva – urýchlené aktivity týkajúce sa HIV/AIDS, 
malárie a tuberkulózy v kontexte znižovania chudoby (KOM(2003)0093),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o spoločnom rámci 
európskej politiky pre externé opatrenia na boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze 
(KOM(2004)0726),

– so zreteľom na nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 816/2006 zo 17. mája 
2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických 
výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia, 

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

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre právne 
veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0000/2008),

1  Prijaté texty, P6_TA(2007)0629.
2  Prijaté texty, P6_TA(2008)0195.
3  Ú. v. EÚ C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
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A. keďže na dosiahnutie cieľov obnoveného lisabonského programu, pokiaľ ide o jeho 
interné aj externé aspekty, ktoré stanovila Komisia v oznámení s názvom Globálna 
Európa: pevnejšie partnerstvo na zabezpečenie prístupu na trh pre európskych vývozcov 
(KOM(2007)0183), je potrebný účinný boj proti falšovaniu,

B. keďže Európska únia je druhým najväčším dovozcom tovarov a služieb a keďže 
mimoriadna otvorenosť a transparentnosť jej jednotného trhu ponúka veľké príležitosti, 
ale predstavuje aj vážne riziká zaplavenia falšovanými výrobkami, 

C. keďže vážne porušenia práv duševného vlastníctva sú netarifnými obchodnými 
prekážkami, z dôvodu ktorých je vstup na trhy tretích krajín zložitejší a nákladnejší, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP) s obmedzenými prostriedkami a zdrojmi, 

D. keďže európska konkurencieschopnosť je tradične prepojená s kvalitou pracovnej sily 
a v čoraz väčšom rozsahu, najmä pokiaľ ide o MSP, s výskumom a rozvojom, inováciou 
a súvisiacimi právami duševného vlastníctva,

E. keďže práva duševného vlastníctva v súvislosti so zemepisným označením a označením 
pôvodu nie sú vždy účinným spôsobom chránené obchodnými partnermi Európskej únie,

F. keďže v roku 2007 sa objem tovarov, pri ktorých boli porušené práva duševného 
vlastníctva zaistené colnými úradmi Európskej únie, zvýšil v porovnaní s minulým rokom 
o 17 %, s nárastom 264 % v oblasti kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny, 
o 98 % v oblasti hračiek a o 51 % v oblasti liečiv, 

G. keďže falšovanie a pirátstvo má alarmujúce následky pre hospodárstvo Európskej únie 
a pre vnútorný sociálno-hospodársky systém Spoločenstva, obmedzuje stimuly pre 
inovácie, obmedzuje priame zahraničné investície, znižuje počet kvalifikovaných 
pracovných miest v priemysle a vytvára základ pre rozvoj systému tieňového 
hospodárstva paralelného s legálnym, ktorý kontroluje organizovaný zločin, 

H. keďže falšovanie spôsobuje vážne škody na životnom prostredí, a to z dôvodu 
nedostatočnosti kvalitatívnych štandardov tovarov, ako aj z dôvodu zvýšených nákladov 
na ich spracovanie a likvidáciu,

I. keďže jednotný trh zaručuje európskemu spotrebiteľovi možnosť slobodného, 
transparentného a bezpečného výberu nákupu výrobkov a že falšovanie, ak sa proti nemu 
primerane nebojuje, sa môže dotknúť nielen dôvery, na ktorej je založený samotný 
systém, ale môže spôsobiť aj vážne riziká pre bezpečnosť, zdravie a v extrémnych 
prípadoch aj život spotrebiteľov, a keďže je preto nevyhnutné lepšie zabezpečiť ich práva, 

J. keďže pretrvávajúce rozdiely medzi právnymi úpravami v oblasti práv duševného 
vlastníctva členských štátov, najmä pokiaľ ide o trestnoprávne opatrenia, oslabujú 
rokovaciu pozíciu Európskej únie a môžu podryť doteraz uskutočnené snahy smerujúce 
k efektívnejšiemu potlačeniu tohto fenoménu na medzinárodnej úrovni, 
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K. keďže v roku 2007 Európska únia, Japonsko a Spojené štáty oznámili otvorenie rokovaní 
s cieľom dosiahnuť novú mnohostrannú dohodu o posilnení vykonávania práv duševného 
vlastníctva a o potlačení falšovania a pirátstva (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – 
ACTA),

L. keďže je potrebné zdôrazniť rozdiel medzi generikami, ktorých obeh a obchodovanie 
treba stimulovať v Európskej únii, ako aj v rozvojových krajinách, a medzi falšovanými 
liečivami, ktoré sú na jednej strane nebezpečné pre verejné zdravie, a na druhej strane sú 
príčinou významných hospodárskych strát pre podniky v sektore a môžu oddialiť rozvoj 
nových objavov bez toho, aby na druhej strane boli prospešné obyvateľstvu v menej 
rozvinutých krajinách,

Multilaterálny rámec

1. domnieva sa, že systém WTO umožní širšie uznávanie práv duševného vlastníctva na 
medzinárodnej úrovni a doplní minimálne normy ochrany v súlade s Dohodou 
o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIP), dialóg medzi členskými 
štátmi a s ďalšími inštitúciami, ako napríklad Svetová organizácia duševného vlastníctva 
(WIPO) a Svetová colná organizácia (WCO), ako aj mechanizmus prevencie a riešenia 
sporov;

2. žiada Komisiu, aby pokračovala v zasadnutí Rady pre TRIPS, pokiaľ nebudú 
do národných nariadení zavedené minimálne predmety sprevádzané efektívnymi 
opatreniami na uplatňovanie a na zamedzenie porušeniam;

3. žiada Komisiu, aby sa zasadila za posilnenie rozšírenia rozsahu uplatňovania zmluvy 
TRIPS s cieľom rozšíriť ju na činnosti vývozu, tranzitu a prekládky, ako aj všetky práva 
duševného vlastníctva, pokiaľ nie sú vylúčené zo zmluvy, berúc vždy do úvahy úroveň 
rozvoja partnerov dohovoru a rozlišovaním medzi krajinami výroby, tranzitu a spotreby 
falšovaných a pirátskych tovarov;

4. žiada Komisiu a členské štáty, aby uplatnili špecifické iniciatívy podporované 
primeraným finančným krytím v prospech práv duševného vlastníctva s cieľom zabrániť 
rizikám spojeným s potenciálne nebezpečnými falšovanými výrobkami s odraďujúcim 
účinkom na práva duševného vlastníctva, ako aj trestnej a teroristickej činnosti v týchto 
krajinách;

5. pripomína, že v niektorých rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstvach dosiahla výroba 
falšovaných a pirátskych tovarov alarmujúci objem; hoci privítal iniciatívy spolupráce, 
ktoré sa doteraz uplatňujú, zastáva názor, že sú potrebné osobitné opatrenia s cieľom 
umožniť koordináciu colných orgánov, súdnych orgánov a polície, ako aj harmonizovať 
normy v týchto krajinách s krajinami Európskej únie;
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6. je presvedčený, že posilnenie boja proti falšovaniu závisí aj od častejšieho a cielenejšieho 
odvolávania sa na orgán WTO zodpovedný za riešenie sporov, ktoré spolu s jurisdikciami 
Spoločenstva a národnými jurisdikciami môže zabezpečiť optimálnu ochranu priemyslu 
a európskych spotrebiteľov prostredníctvom konsolidácie judikatúry, ktorá posilňuje 
obsah a rozsah dohody TRIPS;

ACTA a iné bilaterálne a regionálne iniciatívy Európskej únie

7. žiada Komisiu, aby pokračovala paralelne v rokovaniach o multilaterálnej zmluve o boji 
proti falšovaniu a pirátstvu aj prostredníctvom bilaterálnych, regionálnych 
a multilaterálnych dohôd v záujme aproximácie právnych predpisov a ich efektívneho 
uplatňovania, poskytujúc okrem toho stabilizáciu účinných systémov riešenia sporov 
a sankcií v prípade nerešpektovania predpísaných povinností;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie s cieľom rýchleho 
a uspokojivého uzatvorenia dohody ACTA; zastáva stanovisko, že nadobudnutie účinnosti 
dohody, okrem toho, že vytvorí nevyhnutný základ na medzinárodnej úrovni, môže 
zabezpečiť účinnejšie potlačenie falšovania a poskytnúť dôležitý nástroj na vyvinutie 
tlaku na tretie krajiny, ktoré do nej nepatria;

9. víta rastúci záujem zo strany mnohých členských štátov WTO, pokiaľ ide o ACTA, 
a dúfa, že dohodu podpíše aj Čína a ďalšie rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, na ktorých 
hospodárstvo sa falšovanie priamo vzťahuje; 

Opatrenia na externú podporu boja proti falšovaniu

10. odporúča, aby sa založil pevný monitorovací mechanizmus týkajúci sa možných porušení 
práv duševného vlastníctva chránených rôznymi zmluvami, spojených s nástrojmi 
stimulovania obchodu smerom ku konkrétnemu angažovaniu sa v boji proti falšovaniu 
a pirátstvu, ktorý sa zaradí do všeobecného systému preferencií pre rozvojové krajiny 
alebo sa udelí priaznivé zaobchádzanie pri uplatňovaní opatrení obchodnej ochrany pre 
rýchlo sa rozvíjajúce krajiny;

11. pripomína, že v nariadení o právach duševného vlastníctva sa okrem iného ustanovuje 
možnosť ukončenia dočasného pozastavenia pre tých partnerov, ktorí vykonávajú nekalé 
obchodné praktiky; zastáva názor, že v mimoriadne závažných prípadoch musí byť 
východisko uvedeného rozhodujúceho nástroja na riadnom zvážení Komisie;

12. zastáva názor, že regulácia prekážok obchodu môže poskytnúť dôležitú pomoc európskym 
podnikom, ktoré majú problémy vzhľadom na vstup na trhy tretích krajín spojené 
s porušovaním majetku duševného vlastníctva a vyzýva Komisiu, aby ich motivovala 
a zjednodušila používanie, predovšetkým pre MSP;

13.  vyzýva Komisiu, aby znovu bezodkladne vymedzila priority, pokiaľ ide o ľudské zdroje 
pridelené delegáciám Európskej únii s cieľom zabezpečiť, aby sa dostatočný počet 
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úradníkov osobitne venoval boju proti falšovaniu; aby vložila uvedené zdroje 
v optimálnom prípade do tzv. „Market access team“, ktoré musia byť naplnené v spojení 
s diplomatickými predstaviteľmi členských štátov s cieľom zabezpečiť účinnejšiu 
kontrolu iniciatív Spoločenstva proti falšovaniu a lepší kontakt s príslušnými miestnymi 
zodpovednými orgánmi s cieľom poskytnúť hmotnejší oporný bod podnikom 
Spoločenstva (najmä MSP), ktoré trpia porušovaním duševného vlastníctva;

Legislatívne a organizačné záležitosti

14. uznáva snahy Komisie týkajúce sa konsolidácie duševného vlastníctva v rámci Európskej 
únie a žiada o zásadné angažovanie na potlačenie falšovania a o harmonizáciu účinných 
právnych úprav v členských štátoch;

15. trvá na potrebe lepšej koordinácie útvarov ES, ktoré sa zaoberajú potlačením falšovania 
a na lepšom šírení iniciatív Spoločenstva, ktoré sa podnikajú v tomto smere;

16. odsudzuje neschopnosť Rady prijať právne predpisy týkajúce sa označenia pôvodu (tzv. 
„Made in“), ktoré by umožňovali lepšiu vysledovateľnosť a rozpoznateľnosť pôvodu 
dovážaných výrobkov a verí, že prekážky, ktoré sa doteraz vyskytovali pri ich vstupe do 
platnosti, môžu byť definitívne prekonané;

17. za naliehavé považuje vytvorenie jednotného európskeho orgánu zodpovedného za 
koordináciu boja proti falšovaniu a pirátstvu s právomocou zabezpečiť zásadnú 
organizáciu rôznych aktérov na európskej úrovni a vytvoriť synergie so súkromným 
sektorom a so zodpovednými orgánmi členských štátov, ktoré sa zaoberajú bojom proti 
falšovaniu; zastáva názor, že vytvorenie tohto zodpovedného orgánu je nevyhnutné 
s cieľom posilniť autoritu pozície EÚ v medzinárodnom kontexte a účinnosť jej činnosti 
proti falšovaniu;

18. odporúča ďalej zlepšovať a lepšie koordinovať colné postupy Európskej únie s cieľom 
zamedziť trvalo udržateľným spôsobom prístupu falšovaných a pirátskych výrobkov na 
jednotný trh; zastáva názor, že je potrebné zvážiť efektívnejšie činnosti na potlačenie 
falšovania s náležitým zreteľom na dôležitú úlohu, ktorú získal internet v uvádzaní na trh 
a v podpore falšovaných a pirátskych výrobkov;

19. považuje za dôležité, aby európskemu priemyslu nechýbala riadna podpora a riadna 
pomoc v iniciatívach, ktoré podniknú európske inštitúcie; za mimoriadne dôležité 
považuje, aby mali MSP také podmienky, aby mohli účinne brániť svoje práva, najmä 
pokiaľ ide o porušovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách;

Záverečné úvahy

20. vyzýva Komisiu, aby spolu s Radou a členskými štátmi vymedzila jasnú, štruktúrovanú a 
náročnú politickú líniu, ktorá paralelne s internými iniciatívami týkajúcimi sa ciel 
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a trestného práva bude koordinovať a viesť vonkajšie činnosti Európskej únie a jej 
členských štátov v boji proti falšovaniu a pirátstvu;

21. trvá na potrebe zabezpečiť ústrednejšiu úlohu Parlamentu v boji proti falšovaniu ako 
doteraz; najmä považuje za nevyhnutné, aby bola jeho politická prítomnosť podporovaná 
na medzinárodných fórach Global Anti-counterfeiting and Piracy Congress, ako aj na 
zasadnutiach medzinárodných organizácií zapojených do ochrany duševného vlastníctva;

22. vyzýva ES a Radu, aby ho plne informovali a umožnili mu účasť na všetkých príslušných 
iniciatívach;

o

o o

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V oznámení ES s názvom Globálna Európa z roku 2006 sa uznalo, že v rámci 
multilaterálnych a bilaterálnych iniciatív je potrebné posilniť vonkajšie aspekty európskej 
konkurencieschopnosti a dať nový stimul boju proti falšovaniu v tretích krajinách.

V hre nie je málo. Trh falšovania má hodnotu približne 500 miliárd EUR, čo zodpovedá 7 – 
10 % svetového obchodu. Európske hospodárstvo sa špecializuje na výrobky kategórie high-
end s vyššou pridanou hodnotou, ktoré sú často chránené právom duševného vlastníctva. 
Z toho dôvodu ochrana duševného vlastníctva predstavuje nenahraditeľný nástroj na udržanie 
vonkajšej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a zároveň dôležitý príspevok 
k úspechu lisabonskej stratégie. 

Bolo by celkom mylné veriť, že nové iniciatívy v oblasti boja proti falšovaniu sa zavádzajú do 
účinnosti vo výhradnom záujme priemyslu Spoločenstva. Okrem závažných hospodárskych 
škôd spôsobených falšovaním a pirátstvom tieto nezákonné praktiky každý rok zapríčinia 
stratu desaťtisícov kvalifikovaných a dobre platených pracovných miest v Európe (odhady 
hovoria o strete 200 000 pracovných miest), ako aj inde na svete, a v mnohých prípadoch 
môžu uviesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov, financovaniu zločineckých a teroristických 
organizácií a spôsobiť vážne škody na životnom prostredí.

Falšovanie má mnoho podôb a je diverzifikované, pričom sa rozličným rozsahom týka takmer 
všetkých odvetví hospodárstva. Časy neobratného falšovania luxusných výrobkov, ktoré sa 
dali jednoducho rozpoznať, sa už skončili. Priemysel falšovania a pirátstva zažíva v ostatných 
rokoch mimoriadny rozvoj a zameriava sa v súčasnosti na výrobu hračiek, oblečenia, 
informačných programov, zdravotníckych pomôcok, kozmetiky, potravín, cigariet, 
náhradných dielov do automobilov a lietadiel.  

Nie všetci spotrebitelia si uvedomujú, že nakupujú výrobky, ktorých pôvod je viac ako 
pochybný, páchajú trestný čin a prispievajú k zachovávaniu paralelných hospodárskych 
okruhov, ktoré kontroluje organizovaná trestná činnosť. Tento Parlament sa už k tejto oblasti 
vyjadril a trval na tom, že osobná spotreba bez sledovania dosahovania zisku sa odlišuje od 
komercializácie falšovaných a pirátskych výrobkov podvodným a zámerným spôsobom. 
Určite bude potrebné upriamiť pozornosť na tento rozdiel, ale treba podniknúť aj snahy na 
zvýšenie povedomia, čo spotrebiteľom umožní lepšie pochopiť riziká, ktoré zo sebou prináša 
ich nerozvážne nakupovanie.  

Pirátstvo má často skryté a nebezpečné podoby. Napríklad sa predpokladá, že 10 % liečiv je 
falšovaných. Tieto výrobky, ako kozmetické výrobky, môžu obsahovať potenciálne škodlivé 
látky, ktoré môžu spôsobiť vážne škody na zdraví nič netušiaceho spotrebiteľa. Je to prípad 
sirupu proti kašľu, ktorý v roku 2006 spôsobil v Paname viac ako 130 úmrtí. Takým istým 
spôsobom prekvitajúci obchod s falšovanými kvalitnými potravinami (medzi inými vína 
a destiláty), okrem toho, že spôsobujú veľmi vážnu škodu európskej výrobe najvyššej kvality, 
môžu predstavovať nebezpečenstvo pre spotrebiteľov spôsobujúce obavy, najmä na iných 
trhoch, ako je trh pôvodu exkluzívneho výrobku. Bojovať proti falšovaniu však znamená 
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zaručiť, že si spotrebitelia môžu slobodne úplne bezpečne vybrať to, čo nakupujú.

Práva duševného vlastníctva sú prvými obeťami falšovania a zložito predstavujú vhodné 
nástroje na úspešný boj s týmto problémom. Spravodajca zastáva názor, že treba podniknúť 
konkrétne iniciatívy na účinný boj proti uvedenému fenoménu a zabrániť tomu, aby sa 
vytvorili slobodné pásma kontrolované organizovaným zločinom. Najmä zabránenie 
falšovaniu potravinových výrobkov a liečiv v rozvojových krajinách bude naďalej jednou 
z priorít vonkajších činností EÚ, pokiaľ ide o boj proti falšovaniu. 

Rozsah tejto záležitosti je základom konkrétneho návrhu v súlade s koordinovanou európskou 
politikou a v súlade s externými aspektmi boja proti falšovaniu. Vyžaduje sa, aby sa boj proti 
falšovaniu stal prioritou EÚ a aby jeho význam bol zachovaný so zreteľom na vymedzenie 
obchodnej politiky EÚ v ďalšom desaťročí.  

Aktualizovanie dohody TRIPS

Dohoda TRIPS vznikla, keď do platnosti vstúpilo progresívne rozhodnutie o medzinárodnom 
charaktere duševného vlastníctva, ale jeho výsledky neboli vždy na takej úrovni, ako sa 
očakávalo, keďže mnohí členovia WTO nemohli alebo nechceli zabezpečiť jej úplné 
uplatňovanie. ES by preto malo podporovať primerané diplomatické iniciatívy zamerané na 
zabezpečenie toho, aby sa minimálne normy obsiahnuté v dohode TRIPS konkrétne 
uplatňovali vo všetkých členských krajinách WTO. 

Na druhej strane, príslušná dohoda nie je dokonalá a mala by sa zrevidovať v niektorých 
svojich častiach. Potrebné je predovšetkým rozšírenie uplatňovania na činnosti vývozu, 
tranzitu a prekládky, ako aj na ďalšie porušenia duševného vlastníctva .

V prípade vážneho porušovania dohody TRIPS by EÚ mala poveriť ďalší orgán riešením 
sporov WTO, pre zabezpečenie ochrany zainteresovaných európskych strán, ako aj na 
vytvorenie judikatúry, ktorá by mohla objasniť obsah dohody, vďaka čomu by bolo jej 
uplatňovanie bezproblémovejšie a efektívnejšie. 

Spravodajca je okrem iného presvedčený, že používanie regulácie prekážok obchodu musí 
byť podporené a musí sa zjednodušiť pre európske podniky, ktoré majú problémy so vstupom 
na tretie trhy z dôvodu nelegitímneho a neoprávneného používania ich práv duševného 
vlastníctva zo strany miestnych prevádzkovateľov.  

ACTA a ďalšie bilaterálne a regionálne činnosti EÚ

Keďže multilaterálny rámec WTO je naďalej zásadnou prioritou EÚ, je evidentné, že bez 
ďalších bilaterálnych alebo plurilaterálnych iniciatív, ako dohoda ACTA, sa nebude môcť 
bojovať účinným spôsobom proti falšovaniu na medzinárodnej úrovni. V tejto etape sa 
očakáva, že Parlament bude riadne informovaný a bude môcť sám prispieť k rámcu dohody 
v ústnej podobe predtým, ako bude oficiálne predložená. 
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Návrh dohody ACTA vyplýva z potreby presiahnuť rámec dohody TRIPS a zefektívniť 
a zvýšiť účinnosť boja proti falšovaniu. Z tohto uhla pohľadu je skutočnosť, že priemyselné 
krajiny, ktoré sú najviac dotknuté falšovaním, medzi nimi EÚ, USA a Japonsko, sa rozhodli 
koordinovať svoje snahy, určite pozitívna. Tento proces je ešte v úvodnej etape, ale treba sa 
uistiť, že sa nebude prekračovať rámec dohody TRIPS a že záverečné sledované ciele dohody 
sú dostatočne jasné a uskutočniteľné.  

Popri ACTA spravodajca považuje za možné, že ES uzavrie klauzulu na ochranu práv 
duševného vlastníctva (v ktorej sa predpokladá účinný systém riešenia sporov) vo všetkých 
nových dohodách o voľnom obchode, o ktorých sa bude v nasledujúcich rokoch rokovať.

Úplné rešpektovanie povinností TRIPS a ďalších bilaterálnych a plurilaterálnych dohôd si 
bude od tretích krajín, najmä od tých rozvojových, vyžadovať aktívne hospodárske 
a organizačné úsilie. Spravodajca usudzuje, že EÚ sa musí angažovať, aspoň v oblasti tohto 
problému tým, že bude krajinám, ktoré o to požiadajú a ktoré preukážu záujem v boji proti 
falšovaniu, poskytovať vhodnú hospodársku a technickú podporu a podporovať odbornú 
prípravu personálu a prijatie, ak je to možné, colných postupov Spoločenstva. 

Mimoriadny dôraz sa musí klásť na boj proti falšovaniu v krajinách tranzitu tovarov a voči 
tým, ktorí využívajú prevádzky výroby na lodiach v extrateritoriálnych vodách.   

„Made in“ a vystopovateľnosť dovezených výrobkov

Ak sa prijme návrh nariadenia Rady1 o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov 
dovážaných z tretích krajín do EÚ, mohol by umožniť nielen lepšiu transparentnosť týkajúcu 
sa pôvodu určitých kategórií výrobkov, ako napríklad textilu, ktorý je často predmetom 
falšovania, ale by aj bolo dôležitým príspevkom v boji proti falšovaniu. Spravodajca sa však 
domnieva, že je možné prekonať neúplné rozdelenia, ktoré doteraz spomaľovali proces tohto 
návrhu a že je možné dosiahnuť jeho rýchle prijatie. 

Zároveň by okrem iného bolo potrebné skúmať spolu so zainteresovanými odvetviami 
priemyslu niektoré metódy, ktoré môžu umožniť jednoduchú identifikáciu pôvodu výrobkov 
pochádzajúcich z tretích krajín colnými úradmi, ale aj konečnými spotrebiteľmi.   

Normatívne a organizačné záležitosti 

Spravodajca zastáva názor, že na dosiahnutie dôležitých výsledkov vo vonkajšom boji proti 
falšovaniu je nevyhnutná lepšia koordinácia na úrovni Spoločenstva. 

Vytvorenie jedného zodpovedného európskeho orgánu povereného bojom proti falšovaniu 
a schopného koordinovať snahy členských štátov ako aj rôznych útvarov ES už nie je možné 
odďaľovať. Tento nový zodpovedný orgán musí mať k dispozícii dostatočné nástroje 
a právomoci, aby mohol splniť svoj mandát, pokiaľ ide o kompetencie členských štátov. ES 

1 Pozri 2005/0254(ACC)
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okrem toho bude musieť zabezpečiť, aby jej interné aj rôzne útvary zodpovedné v tejto 
dôležitej záležitosti pracovali koordinovane a harmonicky. 

Jedným z aspektov boja proti falšovaniu, na ktorých musia trvať členské štáty aj ES, je 
ochrana práv duševného vlastníctva v Európe, ako aj v tretích krajinách. Úloha podnikov je 
nevyhnutná pre úspech stratégie proti falšovaniu a priemysel, ako sa nedávno pripomenulo 
v ES, musí zohrávať svoju úlohu; je nemysliteľné dať na rovnakú úroveň nadnárodných 
výrobcov luxusných výrobkov a malých výrobcov, ktorí dosiahli výnimočné výsledky vo 
svojom sektore obchodu. Je však nevyhnutné, aby sa MSP pomohlo v lepšom bránení proti 
pretrvávajúcej škode a, všeobecnejšie, aby sa do praxe uviedli účinnejšie a systémy 
spolupráce medzi verejno–súkromnými partnerstvami, ktoré budú pre podniky menej 
nákladné. 

Nasýtenosť tradičných trhov a otvorenie nových v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách si okrem 
iného vyžaduje novú operatívnu stratégiu, ktorá sa neobmedzuje na prenasledovanie 
falšovania v Európe, ale ktorá čelí problému v miestach, kde je falšovanie výraznejšie a ktorá 
je aktívna aj v tretích krajinách, ktoré sú často miestami určenia falšovaných európskych 
tovarov vyrobených na inom mieste.

Spravodajca sa okrem iného domnieva, že na jednej strane možno postupovať k zlepšeniu a k 
väčšej harmonizácii colných postupov v rámci EÚ a na druhej strane, že sa vytvorí systém 
spoločných noriem sankcií pre všetky členské štáty. Boj proti falšovaniu a pirátstvu mimo 
Európy prechádza nevyhnutne systémom pevných spoločných a zdieľaných pravidiel v rámci 
EÚ. 

Úloha Európskeho parlamentu

Parlament zohráva v boji proti falšovaniu dôležitú úlohu, najmä so zreteľom na nové 
kompetencie, ktoré mu budú udelené, ak Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. Okrem iného 
by bolo vhodné, v spolupráci s ostatnými zainteresovanými parlamentnými výbormi, podporiť 
výročné fórum na túto tému, klásť veľký dôraz na tento problém vo svojich bilaterálnych 
vzťahoch (in primis s kongresom Spojených štátov) alebo multilaterálnych (zhromaždenie 
WTO) a vyslať parlamentnú delegáciu na globálny kongres o boji proti falšovaniu.


