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Pozměněný návrh směrnice (KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 13

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby navrhnul zamítnutí návrhu Komise.

Justification
The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of 
the internal market (Article 95 EC Treaty) and derives the inclusion of criminal sanctions 
from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental policy. 
Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in the 
judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad 
applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the 
judgement, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be 
fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious 
violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law 
measures must be considered essential in the battle against these violations. That the 
European Commission also includes minimum maximum penalties in the amended proposal 
must also be regarded as not expedient. This House should therefore consider, as has 
happened on the national level, to question whether the subsidiarity and proportionality 
principles are respected by this proposed Directive.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 14

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby navrhnul zamítnutí návrhu Komise.

Odůvodnění

Jak ve svém dopise komisaři Frattinimu ze dne 3. července 2006 vysvětlili Y. E. M. A. 
Timmerman-Bucková, předsedkyně nizozemského Senátu, a F. W. Weisglas, předseda 
nizozemské Poslanecké sněmovny, „obě komory Generálních stavů mají za to, že Společenství 
nebyla svěřena žádná pravomoc ke sledování cíle zamýšlené akce. I přes to však podnikly 
přezkum subsidiarity a proporcionality v návrhu Komise. Tento přezkum uzavřely zjištěním, 
že návrh Komise těmto dvěma principům nevyhovuje.“

Návrh směrnice

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Souhlasí s nizozemskou vládou, která 
v červenci 2006 zdůraznila, že právní 
nástroje pro boj s pirátstvím jsou již 
k dispozici, a odmítla tuto směrnici 
s odůvodněním, že jí není třeba a že mimo 
jiné Komise nemá žádnou pravomoc 
navrhovat směrnici, která stanoví trestní 
postihy za porušování práv duševního 
vlastnictví.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 1b (nový)
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(1b) Souhlasí s nizozemským parlamentem, 
který zdůrazňuje, že neexistuje žádná 
zjevná potřeba takové směrnice a že Komise 
vykládá výrok Evropského soudního dvora 
ve věci C-176/03 chybným způsobem, který 
rozšiřuje oblast její normativní pravomoci 
do oblasti, která jí nepřísluší.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 8

(8) Musí být vytvořena ustanovení určená ke 
zjednodušení vyšetřování trestných činů. 
Členské státy musí stanovit, že dotčení 
držitelé práva duševního vlastnictví nebo 
jejich zástupci a také odborníci mohou 
přispět svou pomocí při vyšetřování 
řízených společnými vyšetřovacími týmy.

(8) Musí být vytvořena ustanovení určená ke 
zjednodušení vyšetřování trestných činů. 
Členské státy musí stanovit, že dotčení 
držitelé práva duševního vlastnictví nebo 
jejich zástupci (vypouští se) mohou přispět 
svou pomocí při vyšetřování řízených 
společnými vyšetřovacími týmy.

Or. fr

Odůvodnění

Výraz „odborník“ je bez jakéhokoli upřesnění velmi vágní. Jelikož není upřesněn ani jejich 
zásah do průběhu vyšetřování, mohl by tento výraz tato vyšetřování a řešení sporů zbytečně 
zbrzdit. Je tedy žádoucí jej vypustit.

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 9

(9) Za účelem zjednodušení vyšetřování a 
trestních stíhání, která se týkají 
protiprávních jednání porušujících právo 
duševního vlastnictví, nesmějí vyšetřování a 
trestní stíhání záviset na prohlášení nebo 
obvinění pocházejícím od oběti 
protiprávního jednání.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Orgánům provádějícím trestní vyšetřování by nemělo být dovoleno, aby jednaly z vlastní 
iniciativy dříve, než podá držitel práv stížnost; protože nejsou zveřejněna licenční ujednání, 
má držitel práv základní právo disponovat svými právy způsobem, který uzná za vhodný.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 9

(9) Za účelem zjednodušení vyšetřování a 
trestních stíhání, která se týkají 
protiprávních jednání porušujících právo 
duševního vlastnictví, nesmějí vyšetřování a 
trestní stíhání záviset na prohlášení nebo 
obvinění pocházejícím od oběti 
protiprávního jednání.

(9) Členské státy musí mít pravomoc 
stanovit nebo zachovat systém veřejných či 
soukromých žalob. V případě soukromého 
systému musí orgány veřejné správy 
držitele práv informovat o předpokládaných 
porušeních práva a v případě dostatečně 
podloženého podezření musí existovat 
možnost uvést dotčený majetek dočasně 
v bezpečí.

Or. de

Odůvodnění

Komise navrhuje veřejný systém. Avšak v některých členských státech existují také soukromé 
systémy, které umožňují některá trestněprávní stíhání, jestliže opatření soukromého práva 
nejsou dostatečná. Je nutno umožnit zachování těchto systémů. Pokud jsou orgány veřejné 
správy zpraveny o případech pirátství, je třeba, aby byli držitelé dotčených práv informováni 
o předpokládaném porušení práva a aby byl dotčený majetek dočasně uveden v bezpečí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 9

(9) Za účelem zjednodušení vyšetřování a 
trestních stíhání, která se týkají 
protiprávních jednání porušujících právo 
duševního vlastnictví, nesmějí vyšetřování a 
trestní stíhání záviset na prohlášení nebo 
obvinění pocházejícím od oběti 

(9) Za účelem zjednodušení vyšetřování a 
trestních stíhání, která se týkají 
protiprávních jednání porušujících právo 
duševního vlastnictví, mohou být 
vyšetřování a trestní stíhání zahájena také 
v případě neexistence prohlášení nebo 
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protiprávního jednání. obvinění pocházejícího od oběti 
protiprávního jednání.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává pružnost navrhované normy a zároveň upřesňuje 
podmínky pro zahájení trestního stíhání. Je velmi důležité, aby zejména v případech ohrožení 
veřejného zdraví, kde by byl držitel práva neurčitý, mohlo být v případě neexistence 
prohlášení oběti protiprávního jednání zahájeno trestní stíhání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 21
Čl 1 pododstavec 1

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření 
nezbytná k prosazování práv duševního 
vlastnictví.

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření 
nezbytná k zákazu pirátství, které poškozuje 
autorské právo, a padělání obchodní 
značky spáchaných v obchodním měřítku.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění Komise se zmiňuje pouze o pirátství, které poškozuje autorské právo (copyright 
piracy), a padělání obchodní značky (trademark counterfeiting). Oblast působnosti se musí 
omezit na tyto dva jevy. Je to v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), která rovněž používá pojmů „copyright piracy“ a „trademark 
counterfeiting“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 22
Čl. 1 pododstavec 1

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření 
nezbytná k prosazování práv duševního 
vlastnictví.

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření 
nezbytná k prosazování práv duševního 
vlastnictví, která se skládají z autorského 
práva a souvisejících práv, z práva „sui 
generis“ databází a známkového práva, 
s vyloučením porušení patentového práva, 
odvozených práv dodatečných osvědčení 
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o ochraně nebo práv souvisejících 
s ochranou užitným vzorem.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 23
Čl. 1 pododstavec 2

Tato opatření se použijí na práva duševního 
vlastnictví přiznaná právním řádem 
Společenství nebo vnitrostátním právními 
řády členských států.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění Komise se zmiňuje pouze o pirátství, které poškozuje autorské právo (copyright 
piracy), a padělání obchodní značky (trademark counterfeiting). Oblast působnosti se musí 
omezit na tyto dva jevy. Je to v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), která rovněž používá pojmů „copyright piracy“ a „trademark 
counterfeiting“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 24
Čl. 1 pododstavec 2a (nový)

Patenty, užitné vzory a dodatečná osvědčení 
o ochraně jsou z oblasti působnosti této 
směrnice vyloučeny s výjimkou případů, 
kdy lze dokázat, že porušení těchto práv 
představuje vážnou hrozbu pro veřejné 
zdraví nebo bezpečnost.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 25
Čl. 1 pododstavec 2a (nový)

V souladu s Úmluvou Rady Evropy 
o počítačové kriminalitě ze dne 
23. listopadu 2001, kterou EU ratifikovala, 
se pojem „pirátství, které poškozuje 
autorské právo“ omezuje na trestné činy 
obchodní povahy, které představují vážné a 
objektivní porušení práva ve smyslu 
padělání (sériová výroba nedovoleného 
obsahu napodobujícího či rozmnožujícího 
originál).

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 26
Článek 2, nadpis

Definice (Netýká se českého znění.)

Or. fr

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 27
Čl. 2 pododstavec 1a (nový)

Pro účely této směrnice se „paděláním“ 
rozumí skutečnost, že kdokoli:
a) bez zákonného důvodu drží, za 
jakéhokoli celního režimu dováží či vyváží 
zboží opatřené padělanou známkou;
b) nabídne k prodeji nebo prodá zboží 
opatřené padělanou známkou;
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c) rozmnoží, napodobí, použije, přiloží, 
odstraní či upraví známku, kolektivní 
známku či kolektivní známku k osvědčení, 
čímž se dopustí porušení práv svěřených 
jejím zapsáním a zákazů, které z tohoto 
zapsání vyplývají;
d) vědomě dodá výrobek či poskytne službu, 
které jsou jiné než ty, jež se po něm pod 
zapsanou známkou požadují..

Or. fr

Odůvodnění

Je žádoucí, aby byl definován pojem „padělání“, který je pro tento návrh směrnice ústřední. 
Použití sankcí je možné pouze tehdy, existuje-li jasná definice pojmu „padělání“, která musí 
pokrýt všechny formy porušení práv duševního vlastnictví včetně držení padělaného zboží.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 28
Čl. 2 pododstavec 1a (nový)

Pro účely této směrnice se „paděláním“ 
rozumí porušení práva, k němuž dojde 
u zboží, které cíleně a beze změny přebírá 
charakteristické prvky chráněného výrobku 
nebo značky.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 29
Čl. 2 pododstavec 1a (nový)

Pro účely této směrnice se „paděláním“ 
rozumí porušení práva, k němuž dojde 
u zboží, které cíleně a beze změny přebírá 
charakteristické prvky chráněného výrobku 
nebo značky.
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Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat trestný čin přesně. Sladění trestních postihů vztahujících se 
k duševnímu vlastnictví musí být omezeno na zjevné případy pirátství. Pro účely 
nejednoznačných případů, zejména pokud jde o otázky rozsahu ochrany v oblasti podobnosti, 
postačují postihy vycházející z občanského práva.

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 pododstavec 1b (nový)

Pro účely této směrnice se „porušením 
práva v obchodním měřítku“ rozumí 
jakákoli obchodní činnost vykonaná se 
záměrem dosáhnout zisku, která s sebou 
nese významnou přímou ztrátu pro držitele 
práv. Výměny obsahu nabytého zákonnou 
cestou, ke kterým dojde bez výdělečného 
motivu mezi soukromníky, jsou vyloučeny 
z oblasti působnosti této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „obchodní měřítko“ směšuje různé aspekty a nedefinuje dostatečně základní prvky 
porušení práva. Pozměňovací návrh přichází s pojmem „obchodní činnost vykonaná se 
záměrem dosáhnout zisku“. Tento pozměňovací je téměř totožný s pozměňovacím návrhem 6 
předloženým Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku. Pojem „porušení práva duševního 
vlastnictví s cílem dosáhnout zisku”nahrazuje pojmem „obchodní činnost vykonaná se 
záměrem dosáhnout zisku“. Pojmy „záměr“ a „činnost“ jsou nezbytné, neboť nic nedokazuje 
záměr, chybí-li činnost.

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 pododstavec 1c (nový)

Pro účely této směrnice se „pirátstvím, 
které poškozuje autorské právo“ rozumí 
čin, který splňuje všechny následující 
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podmínky:
(a) nepozměněná kopie;
(b) obchodní činnost se záměrem 
dosáhnout zisku;
(c) představuje významnou přímou ztrátu 
pro držitele práv; a
(d) promyšlené vědomé porušení práv 
dotčeného autora.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat trestný čin přesně. První podmínkou musí být „nepozměněná kopie.“ 
Bez „nepozměněné kopie“ toto porušení práva není pirátstvím.

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 32
Čl. 2 pododstavec 1d (nový)

Pro účely této směrnice se „paděláním 
obchodní značky“ rozumí čin, který splňuje 
všechny následující podmínky: 
(a) znamení totožné s obchodní značkou u 
zboží nebo služeb, které jsou totožné s těmi, 
pro něž je obchodní značka zapsána;
(b) obchodní činnost vykonaná se záměrem 
dosáhnout zisku;
(c) představuje významnou přímou ztrátu 
pro držitele práv; a
(d) promyšlené vědomé porušení práv 
dotčeného autora.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 33
Článek 3
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Členské státy musí zajistit, aby bylo za 
trestné jednání označeno jakékoli úmyslné 
porušení práva duševního vlastnictví 
v obchodním měřítku a také jakýkoli pokus 
o takové porušení, spolupachatelství při něm 
a návod k takovému porušení.

Členské státy musí zajistit, aby byla za 
trestné jednání označena pouze úmyslná 
porušení práva duševního vlastnictví 
v obchodním měřítku, jejichž cílem je 
napomáhat organizovanému zločinu 
a/nebo která představují vážnou hrozbu pro 
zdraví nebo bezpečnost, a také jakýkoli 
pokus o takové porušení, spolupachatelství 
při něm a návod k takovému porušení.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 34
Článek 3

Členské státy musí zajistit, aby bylo za 
trestné jednání označeno jakékoli úmyslné 
porušení práva duševního vlastnictví 
v obchodním měřítku a také jakýkoli pokus 
o takové porušení, spolupachatelství při něm 
a návod k takovému porušení.

Členské státy musí zajistit, aby bylo za 
trestné jednání označeno jakékoli úmyslné 
porušení práva duševního vlastnictví 
v obchodním měřítku definovaném jako 
dostupnost nehmotných statků 
k výdělečnému účelu, a také jakýkoli pokus 
o takové porušení, spolupachatelství při něm 
a návod k takovému porušení.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 35
Článek 3

Členské státy musí zajistit, aby bylo za 
trestné jednání označeno jakékoli úmyslné 
porušení práva duševního vlastnictví 
v obchodním měřítku a také jakýkoli pokus 
o takové porušení, spolupachatelství při něm 
a návod k takovému porušení.

Členské státy musí zajistit, aby bylo za 
trestné jednání označeno jakékoli úmyslné 
porušení práva duševního vlastnictví 
(vypouští se) a také jakýkoli pokus o takové 
porušení, spolupachatelství při něm a návod 
k takovému porušení.

Or. fr
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Odůvodnění

Přestože článek 61 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví zavádí 
kritérium obchodního měřítka, musí existovat možnost postihnout vážnost úmyslného porušení 
práva k duševnímu vlastnictví bez ohledu na množství, které může být přitěžující okolností, 
aniž však musí být určujícím. To by umožnilo postihnout obchod nazývaný „mravenčí“, který 
spočívá ve vnášení padělků v malém množství, někdy s vážnými důsledky nezávislými na 
množství (např. padělané léky). Právo Společenství by mělo být přísnější než mezinárodní 
právo.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jan Březina

Pozměňovací návrh 36
Článek 3

Členské státy musí zajistit, aby bylo za 
trestné jednání označeno jakékoli úmyslné 
porušení práva duševního vlastnictví 
v obchodním měřítku a také jakýkoli pokus 
o takové porušení, spolupachatelství při něm 
a návod k takovému porušení.

Členské státy musí zajistit, aby bylo za 
trestné jednání označeno jakékoli úmyslné 
porušení práva duševního vlastnictví 
v obchodním měřítku a v závažných 
případech také pokus o takové porušení, 
spolupachatelství při něm a návod 
k takovému porušení.

Or. cs

Odůvodnění

Vychází z formulací Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). 
V případě pokusu, spolupachatelství a návodu by měly by být sankcionovány pouze závažné 
případy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 37
Článek 4

1. Za protiprávní jednání uvedená v článku 3 
stanoví členské státy následující sankce:

Za protiprávní jednání uvedená v článku 3
stanoví členské státy účinné, úměrné a 
odrazující sankce.

(a) pokud se jedná o fyzické osoby, tresty 
odnětí svobody;
(b) pokud se jedná o fyzické i právnické 
osoby:
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i) pokuty,
ii) konfiskace předmětu, nástrojů a 
produktů pocházejících z protiprávního 
jednání nebo majetku v hodnotě, která 
odpovídá těmto produktům.
2. U protiprávního jednání uvedeného 
v článku 3 stanoví členské státy, že 
v určitých případech platí také následující 
sankce:
(a) zničení majetku poškozujícího právo 
duševního vlastnictví;
(b) celkové, dílčí, definitivní nebo dočasné 
uzavření podniku, který v zásadě sloužil ke 
spáchání protiprávního činu;
(c) trvalý nebo dočasný zákaz provozování 
obchodní činnosti;
(d) umístění pod soudní dohled;
(e) soudní zrušení;
(f) zákaz přístupu k veřejné podpoře a 
dotacím;
(g) zveřejnění soudních rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Podrobný popis sankcí je problematická z důvodu rozmanitosti vnitrostátních právních 
systémů. Formulace je v souladu s nařízením (ES) Rady č. 1383/2003 ze dne 22. července 
2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv 
duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, 
že tato práva porušilo. V dopise ze dne 3. července 2006 zaslaném komisaři Frattinimu Y. E. 
M. A. Timmerman-Buckovou, předsedkyní Senátu, a F. W. Weisglasem, předsedou 
Poslanecké sněmovny, tuto formulaci navrhuje přímo nizozemský parlament.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jan Březina

Pozměňovací návrh 38
Čl. 4 odst. 2 uvozovací část

2. U protiprávního jednání uvedeného 
v článku 3 stanoví členské státy, že 

2. U protiprávního jednání uvedeného 
v článku 3 stanoví členské státy, že 
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v určitých případech platí také následující 
sankce:

v určitých případech, pokud to vyžaduje 
společenský zájem, platí také následující 
sankce:

Or. cs

Justification

Jedná se o významné zásahy do základních práv, proto je žádoucí, aby byly ospravedlněny 
společenským zájmem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 39
Čl 4 odst. 2 písm. a)

a) zničení majetku poškozujícího právo 
duševního vlastnictví;

a) úplné předběžné zničení majetku 
poškozujícího právo duševního vlastnictví, 
přičemž se bez kauce uchovají důkazní 
vzorky;

Or. fr

Odůvodnění

Z bezpečnostních důvodů je navrženo rychlé a úplné zničení majetku poškozujícího práva 
duševního vlastnictví s výjimkou prvků nezbytných pro potřeby vyšetřování. Tímto opatřením 
se rovněž předejde nutnosti uhradit vysoký poplatek za střežení. Názorné předvedení zásoby 
zboží lze realizovat jeho vyfotografováním v okamžiku objevení. Popřípadě může být zničení 
zásoby podřízeno souhlasu nebo absenci námitek ze strany dotčeného, pokud je identifikován, 
aniž by se jednalo o doznání viny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 40
Čl 4 odst. 2 písm. ga) (nové)

ga) povinnost padělatele uhradit náklady 
na střežení.

Or. fr
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Odůvodnění

Jako doplňková sankce musí existovat možnost uložit padělateli náhradu nákladů na střežení 
majetku uchovaného pro potřeby vyšetřování, a to tím spíše, že tyto náklady mohou být 
značné, jsou-li uchované výrobky, třebaže v malém množství, rozměrné a vyšetřování dlouhá.

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 41
Článek 5

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby fyzické osoby 
odpovědné za protiprávní jednání uvedená 
v článku 3 byly trestány maximálním 
trestem odnětí svobody na 4 roky, pokud 
tato protiprávní jednání byla spáchána 
v rámci zločinného spolčení ve smyslu 
rámcového rozhodnutí … o boji proti 
organizované trestné činnosti a také pokud 
tato protiprávní jednání přináší riziko pro 
zdraví a bezpečnost osob.

vypouští se

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby fyzické nebo právnické 
osoby odpovědné za protiprávní jednání 
uvedené v článku 3 podléhaly účinným a 
přiměřeným sankcím s odstrašujícím 
účinkem. Tyto sankce zahrnují peněžité 
nebo nepeněžité tresty:
(a) v maximální výši alespoň 100 000 EUR 
v případech jiných, než jsou nejzávažnější 
případy;
(b) v maximální výši alespoň 300 000 EUR 
v případech uvedených v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Sankce již zmiňuje článek 4.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Edit Herczog

Pozměňovací návrh 42
Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby fyzické osoby 
odpovědné za protiprávní jednání uvedená 
v článku 3 byly trestány maximálním 
trestem odnětí svobody na 4 roky, pokud 
tato protiprávní jednání byla spáchána 
v rámci zločinného spolčení ve smyslu 
rámcového rozhodnutí … o boji proti 
organizované trestné činnosti a také pokud 
tato protiprávní jednání přináší riziko pro 
zdraví a bezpečnost osob.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby fyzické osoby 
odpovědné za protiprávní jednání uvedená 
v článku 3 byly trestány maximálním 
trestem odnětí svobody na 4 roky, pokud 
jsou tato protiprávní jednání považována za 
vážné trestné činy a také pokud tato 
protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob.

Or. en

Odůvodnění

Restriktivní kritérium „zločinného spolčení“ by mohlo zabránit vypracování skutečně 
účinného evropského rámce pro používání trestního práva . Navíc by se jednalo o nový prvek, 
který vnitrostátní právní řády (s výjimkou francouzského) a Dohoda o obchodních aspektech 
práv k duševnímu vlastnictví WTO neznají. Velmi citelně chybí pokyny směřující k lepší praxi 
v obviňování v případech trestných činů proti právům k duševnímu vlastnictví. Tyto pokyny, 
jak je stanoví tento návrh, budou užitečné pouze tehdy, budou-li se používat na všechna 
protiprávní jednání mající za následek vážnou obchodní újmu držitelů práv, ať už k těmto 
protiprávním jednáním dojde v rámci organizovaného zločinu či nikoliv.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 43
Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby fyzické osoby 
odpovědné za protiprávní jednání uvedená 
v článku 3 byly trestány maximálním 
trestem odnětí svobody na 4 roky, pokud 
tato protiprávní jednání byla spáchána 
v rámci zločinného spolčení ve smyslu 
rámcového rozhodnutí … o boji proti 
organizované trestné činnosti a také pokud 
tato protiprávní jednání přináší riziko pro 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby fyzické osoby 
odpovědné za protiprávní jednání uvedená 
v článku 3 byly trestány maximálním 
trestem odnětí svobody na 4 roky, pokud 
tato protiprávní jednání byla spáchána 
v rámci zločinného spolčení ve smyslu 
rámcového rozhodnutí … o boji proti 
organizované trestné činnosti nebo pokud 
tato protiprávní jednání přináší riziko pro 
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zdraví a bezpečnost osob. zdraví a bezpečnost osob.

Or. fr

Odůvodnění

Nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob by neměla být doplňkovými nebo kumulativními 
kritérii pro příslušnost k zločinnému spolčení, avšak měla by být dostatečně vážnými kritérii, 
aby mohla být potrestána fyzická osoba odpovědná za takové porušení práva.

Pozměňovací návrh, který předkládá Edit Herczog

Pozměňovací návrh 44
Čl. 5 odst. 2

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby fyzické nebo právnické 
osoby odpovědné za protiprávní jednání 
uvedené v článku 3 podléhaly účinným a 
přiměřeným sankcím s odstrašujícím 
účinkem. Tyto sankce zahrnují peněžité 
nebo nepeněžité tresty:

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby fyzické nebo právnické 
osoby odpovědné za protiprávní jednání 
uvedené v článku 3 podléhaly účinným a 
přiměřeným sankcím s odstrašujícím 
účinkem. Tyto sankce zahrnují peněžité 
nebo nepeněžité tresty.

a) v maximální výši alespoň 100 000 EUR 
v případech jiných, než jsou nejzávažnější 
případy;
b) v maximální výši alespoň 300 000 EUR 
v případech uvedených v odstavci 1.

Or. fr

Odůvodnění

Určitý počet členských států nemá stanoveny maximální peněžité tresty na porušení 
autorského práva. Tyto tresty by měly zůstat neomezeny. V určitých případech pirátství nebo 
obchodního padělatelství je pokuta 100 000 EUR nedostatečná. Jelikož právnickou osobu 
nelze uvěznit a jelikož pokuty představují v zásadě jediné trestní odškodnění, neměla by 
existovat horní hranice pro výši těchto pokut. Mimo to, pokud by návrh stanovil pro pokuty 
maximální výši, musely by být v návrhu stanoveny mechanismy, jak vyžadovat, aby ES nebo 
členské státy přistupovaly k pravidelné revizi výše těchto pokut.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 45
Čl. 5 odst. 2

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby fyzické nebo právnické 
osoby odpovědné za protiprávní jednání 
uvedené v článku 3 podléhaly účinným a 
přiměřeným sankcím s odstrašujícím 
účinkem. Tyto sankce zahrnují peněžité 
nebo nepeněžité tresty:

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby fyzické nebo právnické 
osoby odpovědné za protiprávní jednání 
uvedené v článku 3 podléhaly účinným a 
přiměřeným sankcím s odstrašujícím 
účinkem. Tyto sankce zahrnují peněžité 
nebo nepeněžité tresty.

a) v maximální výši alespoň 100 000 EUR 
v případech jiných, než jsou nejzávažnější 
případy;

V případě peněžních sankcí určí ve svém 
rozsudku soudce každého členského státu 
výši pokuty, přičemž zohlední způsobenou 
škodu, hodnotu předmětu, jehož se trestný 
čin týkal, nebo zisku, který z něj vyplývá, 
přičemž hlavní okolností, kterou je třeba ve 
všech případech zvážit, je ekonomická 
situace viníka vyvozená z jeho majetku, 
příjmů, rodinných práv a závazků a 
z ostatních okolností osobní povahy.

b) v maximální výši alespoň 300 000 EUR 
v případech uvedených v odstavci 1.

Or. es

Odůvodnění

Stanovení pevných částek pro pokuty použitelné na porušení práv duševního vlastnictví, jak 
ho stanoví tento článek, se zdá příliš přísné a je bezpochyby těžko slučitelné se zásadou 
subsidiarity. Pozměňovací návrh tuto zásadu respektuje, přičemž zároveň zachovává 
harmonizační cíl, o nějž návrh usiluje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 46
Čl. 5 odst. 2 písm. a)

a) v maximální výši alespoň 100 000 EUR
v případech jiných, než jsou nejzávažnější 
případy;

a) v maximální výši alespoň 300 000 EUR
v případech jiných, než jsou nejzávažnější 
případy, přičemž trest může dosáhnout až 
pětinásobku výše padělatelova zisku;
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Or. fr

Odůvodnění

Je na místě stanovit více odrazující pokuty a uvést je do souladu s ekonomickými a finančními 
dimenzemi, které jsou ve hře. V tomto ohledu by bylo zajímavé, kdyby tyto pokuty mohly být 
úměrné zisku, jejž padělatel dosáhne: v oblasti financí může orgán pro finanční trhy rovněž 
ukládat pokuty, které mohou dosáhnout až desetinásobku výše dosaženého zisku. To se zdá 
dostatečně odrazující, aby se k tomu bylo možno odkazovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 47
Čl. 5 odst. 2 písm. b)

b) v maximální výši alespoň 300 000 EUR
v případech uvedených v odstavci 1.

b) v maximální výši alespoň 600 000 EUR
v případech uvedených v odstavci 1, 
přičemž trest může dosáhnout až 
desetinásobku výše padělatelova zisku.

Or. fr

Odůvodnění

Je na místě stanovit více odrazující pokuty a uvést je do souladu s ekonomickými a finančními 
dimenzemi, které jsou ve hře. V tomto ohledu by bylo zajímavé, kdyby tyto pokuty mohly být 
úměrné zisku, jejž padělatel dosáhne: v oblasti financí může orgán pro finanční trhy rovněž 
ukládat pokuty, které mohou dosáhnout až desetinásobku výše dosaženého zisku. To se zdá 
dostatečně odrazující, aby se k tomu bylo možno odkazovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 48
Čl. 5 odst. 2 písm. ba) (nové)

ba) v případě právnických osob úměrné 
jejich zisku.

Or. pl

Odůvodnění

V této oblasti lze uvést precedens článku 6 návrhu rámcového rozhodnutí k posílení rámce 
trestního práva pro boj proti znečištění z lodí (dokument Rady EU 9810/05)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Edit Herczog

Pozměňovací návrh 49
Článek 6

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která jim umožní celkovou nebo částečnou 
konfiskaci majetku náležejícího fyzické 
nebo právnické osobě odsouzené v souladu 
s ustanoveními podle článku 3 rámcového 
rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 
2005 o konfiskaci výnosů a majetku 
z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, 
pokud tato protiprávní jednání byla 
spáchána v rámci zločinného spolčení ve 
smyslu rámcového rozhodnutí ... o boji 
proti organizované trestné činnosti a také 
pokud tato protiprávní jednání přináší riziko 
pro zdraví a bezpečnost osob.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která jim umožní celkovou nebo částečnou 
konfiskaci majetku náležejícího fyzické 
nebo právnické osobě odsouzené v souladu 
s ustanoveními podle článku 3 rámcového 
rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 
2005 o konfiskaci výnosů a majetku 
z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, 
pokud tato protiprávní jednání představují 
vážné trestné činy a také pokud tato 
protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob.

Or. en

Odůvodnění

Je znepokojivé, že se článek 6 omezuje na porušení práva, k nimž dojde výlučně v rámci 
„organizované trestné činnosti“. Tento článek bude užitečný pouze tehdy, bude-li se používat 
na všechna protiprávní jednání mající za následek vážnou obchodní újmu držitelů práv, ať už 
k těmto proti právním jednáním dojde v rámci organizovaného zločinu či nikoliv. Je tedy 
nutno zrušit v článku 6 návrhu rámcového rozhodnutí zmínku o „organizované trestné 
činnosti“ a nahradit ji „vážnými trestnými činy“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jan Březina

Pozměňovací návrh 50
Článek 6

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která jim umožní celkovou nebo částečnou 
konfiskaci majetku náležejícího fyzické 
nebo právnické osobě odsouzené v souladu 
s ustanoveními podle článku 3 rámcového 
rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 

Členské státy, respektujíce základní práva, 
přijmou nezbytná opatření, která jim umožní 
celkovou nebo částečnou konfiskaci majetku 
náležejícího fyzické nebo právnické osobě 
odsouzené v souladu s ustanoveními podle 
článku 3 rámcového rozhodnutí 
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2005 o konfiskaci výnosů a majetku 
z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, 
pokud tato protiprávní jednání byla spáchána 
v rámci zločinného spolčení ve smyslu 
rámcového rozhodnutí ... o boji proti 
organizované trestné činnosti a také pokud 
tato protiprávní jednání přináší riziko pro 
zdraví a bezpečnost osob.

2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 
o konfiskaci výnosů a majetku z trestné 
činnosti a nástrojů trestné činnosti, pokud 
tato protiprávní jednání byla spáchána 
v rámci zločinného spolčení ve smyslu 
rámcového rozhodnutí ... o boji proti 
organizované trestné činnosti a také pokud 
tato protiprávní jednání přináší riziko pro 
zdraví a bezpečnost osob.

Or. cs

Odůvodnění

Jedná se o významné zásahy do základních práv, proto je nezbytné, aby v těchto případech 
členské státy postupovaly respektujíce základní práva.

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 51
Článek 6

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která jim umožní celkovou nebo částečnou 
konfiskaci majetku náležejícího fyzické 
nebo právnické osobě odsouzené v souladu 
s ustanoveními podle článku 3 rámcového 
rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 
2005 o konfiskaci výnosů a majetku 
z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, 
pokud tato protiprávní jednání byla spáchána 
v rámci zločinného spolčení ve smyslu 
rámcového rozhodnutí ... o boji proti 
organizované trestné činnosti a také pokud 
tato protiprávní jednání přináší riziko pro 
zdraví a bezpečnost osob.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 52
Článek 6
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Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která jim umožní celkovou nebo částečnou 
konfiskaci majetku náležejícího fyzické 
nebo právnické osobě odsouzené v souladu 
s ustanoveními podle článku 3 rámcového 
rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 
2005 o konfiskaci výnosů a majetku 
z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, 
pokud tato protiprávní jednání byla spáchána 
v rámci zločinného spolčení ve smyslu 
rámcového rozhodnutí ... o boji proti 
organizované trestné činnosti a také pokud 
tato protiprávní jednání přináší riziko pro 
zdraví a bezpečnost osob.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která jim umožní celkovou nebo částečnou 
konfiskaci majetku náležejícího fyzické 
nebo právnické osobě odsouzené v souladu 
s ustanoveními podle článku 3 rámcového 
rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 
2005 o konfiskaci výnosů a majetku 
z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, 
pokud tato protiprávní jednání byla spáchána 
v rámci zločinného spolčení ve smyslu 
rámcového rozhodnutí ... o boji proti 
organizované trestné činnosti nebo pokud 
tato protiprávní jednání přináší riziko pro 
zdraví a bezpečnost osob.

Or. fr

Odůvodnění

Je žádoucí rozšířit počet případů zabavení majetku patřícího odsouzené fyzické nebo 
právnické osobě tím, že se pro rámec spáchaných porušení zákona zvolí alternativní a nikoli 
kumulativní formulace.

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Pozměňovací návrh 53
Článek 6a (nový)

Článek 6a
Členské státy uplatněním opatření 
trestního, občanského a procesního práva 
zajistí, že budou moci zakázat a postihovat 
jakékoli nadměrné užívání hrozeb trestními 
sankcemi.
Členské státy zakážou zneužívání řízení, a 
to zejména tam, kde se užívá opatření 
trestního práva k vynucení respektu 
k ustanovením občanského práva.

Or. en

Odůvodnění

Možnost držitele práva zabránit v porušení práva je tím větší, že tato porušení práva mohou 
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být předmětem trestních postihů. Mimo to nelze vyloučit, že dojde ke zneužití řízení. Sladění 
trestních sankcí v oblasti autorského práva tedy musí být vyvážené. Mezinárodní právo a 
evropské právo vyžadují prevenci zneužívání práv k duševnímu vlastnictví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 54
Čl. 7 odst. 1

Členské státy dohlížejí na to, aby dotčení 
držitelé práv duševního vlastnictví nebo 
jejich zástupci a také odborníci mohli 
přispět svou pomocí při vyšetřování 
protiprávních jednání uvedených v článku 3 
řízených společnými vyšetřovacími týmy.

Členské státy dohlížejí na to, aby dotčení 
držitelé práv duševního vlastnictví nebo 
jejich zástupci (vypouští se) mohli přispět 
svou pomocí při vyšetřování protiprávních 
jednání uvedených v článku 3 řízených 
společnými vyšetřovacími týmy.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 8, pokud jde o odborníky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 55
Čl. 7 pododstavec 1a (nový)

Za tímto účelem držitelé práv k duševnímu 
vlastnictví obdrží informace související 
s vyšetřováním a týkající se zejména:
- skutkových okolností činu a místa 
zadržení;
- počtu vyšetřovaných osob;
- počtu dotčených výrobků nebo majetku.

Or. fr

Odůvodnění

Při vyšetřování je normální, že dotčení držitelé práv k duševnímu vlastnictví dostávají 
základní faktické informace (skutková podstata, místo, předvolání, množství), aby mohli 
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k vyšetřování účinně a poučeně přispět.

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 56
Článek 8

Členské státy zajistí, aby možnost zahájit 
vyšetřování nebo trestní stíhání, která se 
týkají protiprávních jednání uvedených 
v článku 3, nezávisela na prohlášení nebo 
na obvinění osobou, která je obětí 
protiprávního jednání, alespoň pokud k 
tomuto jednání došlo na území členského 
státu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Orgánům provádějícím trestní vyšetřování by nemělo být dovoleno, aby jednaly z vlastní 
iniciativy dříve, než podá držitel práv stížnost; jelikož se ustanovení ve věci licence 
nezveřejňují, má držitel práv základní právo nakládat svými právy, jak uzná za vhodné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 57
Článek 8

Členské státy zajistí, aby možnost zahájit 
vyšetřování nebo trestní stíhání, která se 
týkají protiprávních jednání uvedených 
v článku 3, nezávisela na prohlášení nebo 
na obvinění osobou, která je obětí 
protiprávního jednání, alespoň pokud 
k tomuto jednání došlo na území členského 
státu.

Pokud členský stát podřídí stíhání, která se 
týkají protiprávních jednání uvedených 
v článku 3, obvinění nebo podání žaloby ze 
strany držitele práv, přijme ustanovení 
nezbytná k tomu, aby úřady a orgány 
zodpovědné za vyšetřování:

(a) v případě podezření z poškození práv 
k duševnímu vlastnictví informovaly 
držitele dotčených práv o pravděpodobném 
porušení práva;



AM\635907CS.doc 25/25 PE 380.688v01-00
Externí překlad

CS

(b) mohly v případě dostatečně podloženého 
podezření uvést majetek do bezpečí po dobu 
tří pracovních dnů následujících po 
informování držitele práv, aby tento držitel 
mohl podat žalobu nebo zahájit stíhání.

Or. de

Odůvodnění

Komise navrhuje veřejný systém. Avšak v některých členských státech existují také soukromé 
systémy, které umožňují některá trestněprávní stíhání, jestliže opatření soukromého práva 
nejsou dostatečná. Je nutno umožnit zachování těchto systémů. Pokud jsou orgány veřejné 
správy zpraveny o případech pirátství, je třeba, aby byli držitelé dotčených práv informováni 
o předpokládaném porušení práva a aby byl dotčený majetek dočasně uveden v bezpečí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 58
Článek 8

Členské státy zajistí, aby možnost zahájit 
vyšetřování nebo trestní stíhání, která se 
týkají protiprávních jednání uvedených 
v článku 3, nezávisela na prohlášení nebo na 
obvinění osobou, která je obětí 
protiprávního jednání, alespoň pokud 
k tomuto jednání došlo na území členského 
státu.

Členské státy zajistí, aby možnost zahájit 
vyšetřování nebo trestní stíhání, která se 
týkají protiprávních jednání uvedených 
v článku 3, existovala i za neexistence 
prohlášení nebo (vypouští se) obvinění 
osobou, která je obětí protiprávního jednání, 
alespoň pokud k tomuto jednání došlo na 
území členského státu.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do vnitřního souladu. Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 9.


