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Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från Dorette Corbey och Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 13

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.

Or. en

Motivering

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 
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principles are respected by this proposed Directive.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Vladimír Remek

Ändringsförslag 14

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.

Or. en

Motivering

Såsom framgår av det brev som Yvonne Timmerman-Buck, talman i Nederländernas 
första kammare, och Frans Weisglas, talman i det nederländska representanthuset, skickade 
till kommissionens ledamot Frattini den 3 juli 2006 anser båda kamrarna i det nederländska 
parlamentet att gemenskapen saknar behörighet på området för den föreslagna åtgärden. 
Trots det har båda kamrarna – för att fullgöra sina skyldigheter – granskat kommissionens 
förslag med hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och dragit slutsatsen 
att förslaget inte är förenligt med dessa.

Förslag till direktiv

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Vladimír Remek

Ändringsförslag 15
Skäl 1a (nytt)

(1a) Kommissionen instämmer med den 
nederländska regeringen, som i juli 2006 
framhöll att rättsliga instrument för 
bekämpning av pirattillverkning redan 
finns och som avvisade detta direktiv med 
motiveringen att det är överflödigt samt för 
övrigt underströk att kommissionen helt 
saknar befogenhet att lämna ett förslag till 
direktiv som syftar till att kriminalisera 
intrång i immateriella rättigheter.

Or. it
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Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Vladimír Remek

Ändringsförslag 16
Skäl 1b (nytt)

(1b) Kommissionen instämmer med det 
nederländska parlamentets bedömning att 
det inte finns något tydligt behov av ett 
direktiv av detta slag och att kommissionen 
handlar i strid med EG-domstolens dom i 
mål C-176/03 när den vidtar 
lagstiftningsåtgärder på ett område där den 
saknar behörighet.

Or. it

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 17
Skäl 8

(8) Bestämmelser som syftar till att 
underlätta straffrättsliga utredningar bör 
anges. Medlemsstaterna bör föreskriva att de 
berörda innehavarna av immateriella 
rättigheter eller deras företrädare samt 
experter skall kunna bidra till utredningar 
som genomförs av gemensamma 
utredningsgrupper.

(8) Bestämmelser som syftar till att 
underlätta straffrättsliga utredningar bör 
anges. Medlemsstaterna bör föreskriva att de 
berörda innehavarna av immateriella 
rättigheter eller deras företrädare skall kunna 
bidra till utredningar som genomförs av 
gemensamma utredningsgrupper.

Or. fr

Motivering

Begreppet ”experter”, utan närmare precisering, är mycket vagt. Eftersom experternas 
deltagande i utredningarna inte heller beskrivs närmare skulle det kunna leda till att 
utredningarna och tvistlösningen försenas i onödan. Därför är det bättre att stryka 
hänvisningen.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Patrizia Toia

Ändringsförslag 18
Skäl 9
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(9) För att underlätta straffrättsliga 
utredningar eller förfaranden avseende 
brott som innebär intrång i immateriella 
rättigheter, bör utredningarna eller 
förfarandena inte vara beroende av att ett 
offer för brottet lämnar en försäkran eller 
en anmälan.

utgår

Or. en

Motivering

Den brottsutredande myndigheten bör inte kunna agera på eget initiativ innan 
rättighetsinnehavaren har gjort en anmälan, för då inget licensavtal finns offentliggjort är det 
rättighetsinnehavarens grundläggande rättighet att disponera över sina rättigheter enligt eget 
gottfinnande.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 19
Skäl 9

(9) För att underlätta straffrättsliga 
utredningar eller förfaranden avseende 
brott som innebär intrång i immateriella 
rättigheter, bör utredningarna eller 
förfarandena inte vara beroende av att ett 
offer för brottet lämnar en försäkran eller 
en anmälan.

(9) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
införa eller behålla system för att inleda 
förfaranden på antingen offentligt eller 
enskilt initiativ. I system där förfaranden 
inleds på enskilt initiativ skall 
myndigheterna informera 
rättighetsinnehavaren om de misstänkta 
intrången och, vid tillräckligt välgrundad 
misstanke, tillfälligt kunna ta de omtvistade 
varorna i beslag.

Or. de

Motivering

Kommission föreslår ett system där förfaranden inleds på offentligt initiativ. Vissa 
medlemsstater har dock system där förfaranden inleds på enskilt initiativ och där vissa 
straffrättsliga åtgärder kan vidtas när de civilrättsliga åtgärderna är otillräckliga. Dessa 
system bör kunna finnas kvar även i fortsättningen. När myndigheterna får kännedom om 
piratbrott är det viktigt att de informerar rättighetsinnehavaren om det misstänkta intrånget 
och tillfälligt tar de omtvistade varorna i beslag.
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Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 20
Skäl 9

(9) För att underlätta straffrättsliga 
utredningar eller förfaranden avseende brott 
som innebär intrång i immateriella 
rättigheter, bör utredningarna eller 
förfarandena inte vara beroende av att ett 
offer för brottet lämnar en försäkran eller en 
anmälan.

(9) För att underlätta straffrättsliga 
utredningar eller förfaranden avseende brott 
som innebär intrång i immateriella 
rättigheter, kan utredningarna eller 
förfarandena inledas även om inget offer för 
brottet lämnar en försäkran eller en anmälan.

Or. fr

Motivering

Genom ändringen preciseras villkoren för att inleda straffrättsliga förfaranden, samtidigt 
som den ursprungliga flexibiliteten bevaras. I synnerhet när risk för människors hälsa 
föreligger och det inte går att fastställa vem rättighetsinnehavaren är, är det mycket viktigt 
att det straffrättsliga förfarandet kan inledas utan anmälan från brottsoffret.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Patrizia Toia

Ändringsförslag 21
Artikel 1, stycke 1

I detta direktiv fastställs de straffrättsliga 
åtgärder som krävs för att säkerställa 
skyddet för immateriella rättigheter.

I detta direktiv fastställs de straffrättsliga 
åtgärder som krävs för att förbjuda 
pirattillverkning och 
varumärkesförfalskning i kommersiell 
omfattning.

Or. en

Motivering

I kommissionens motivering nämns bara pirattillverkning och varumärkesförfalskning. 
Direktivet bör därför inskränkas till att gälla dessa båda områden. På så sätt följer direktivet 
Tripsavtalet, som också gäller för ”pirattillverkning” och ”varumärkesförfalskning”.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 22
Artikel 1, stycke 1
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I detta direktiv fastställs de straffrättsliga 
åtgärder som krävs för att säkerställa 
skyddet för immateriella rättigheter.

I detta direktiv fastställs de straffrättsliga 
åtgärder som krävs för att säkerställa 
skyddet för immateriella rättigheter, vilket 
omfattar upphovsrätt och närstående 
rättigheter, rätt sui generis (av eget slag) i 
fråga om databasskydd samt 
varumärkesrättigheter, med undantag för 
intrång i rättigheter som skyddas av patent, 
tilläggsskydd eller bruksmodellskydd.

Or. pl

Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Patrizia Toia

Ändringsförslag 23
Artikel 1, stycke 2

Dessa åtgärder skall tillämpas på de 
immateriella rättigheter som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftning och i 
medlemsstaternas nationella lagstiftningar.

utgår

Or. en

Motivering

I kommissionens motivering nämns bara pirattillverkning och varumärkesförfalskning. 
Direktivets räckvidd bör därför endast omfatta dessa båda områden. På så sätt följer 
direktivet Tripsavtalet, som också gäller för ”pirattillverkning” och 
”varumärkesförfalskning”. 

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 24
Artikel 1, stycke 2a (nytt)

Patent, bruksmodellskydd och tilläggsskydd 
omfattas inte av detta direktiv utom när det 
kan visas att intrånget i dessa rättigheter 
utgör ett allvarligt hot mot människors 
hälsa och säkerhet.

Or. it
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Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Patrizia Toia och Vladimír Remek

Ändringsförslag 25
Artikel 1, stycke 2a (nytt)

Enligt Europarådets konvention om 
Internetrelaterad brottslighet av den 
23 november 2001, som EU har 
undertecknat, omfattar begreppet 
”pirattillverkning” endast straffbara 
intrång som begås i kommersiell 
omfattning och där förfalskningen utgör ett 
betydande och objektivt intrång 
(serieproduktion av illegalt innehåll som 
imiterar eller kopierar ett original).

Or. it

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 26
Artikel 2, rubriken

Definition Definitioner

Or. fr

Motivering

Begreppet varumärkesförfalskning bör definieras eftersom det är centralt för det föreslagna 
direktivets tillämpning. Påföljder kan bara tillämpas om begreppet varumärkesförfalskning är 
tydligt definierat. Definitionen bör omfatta alla former av intrång i immateriella rättigheter, 
inbegripet innehav av varumärkesförfalskade varor.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 27
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Med ”varumärkesförfalskning” avses i 
detta direktiv att
a) utan giltigt skäl inneha varor försedda 
med falskt varumärke, importera sådana 
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varor inom ramen för en tullordning eller 
att exportera sådana varor,
b) erbjuda till försäljning eller sälja varor 
försedda med falskt varumärke,
c) återge, imitera, använda, anbringa, 
avlägsna, eller förändra ett märke, ett 
gemensamt märke eller ett gemensamt 
certifieringsmärke i strid med de rättigheter 
och förbud som följer av dess registrering,
d) medvetet tillhandahålla en annan 
produkt eller tjänst än den begärda under 
ett registrerat varumärke.

Or. fr

Motivering

Begreppet varumärkesförfalskning bör definieras eftersom det är centralt för det föreslagna 
direktivets tillämpning. Påföljder kan bara tillämpas om begreppet varumärkesförfalskning är 
tydligt definierat. Definitionen bör omfatta alla former av intrång i immateriella rättigheter, 
inbegripet innehav av varumärkesförfalskade varor.

Ändringsförslag från Dorette Corbey och Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 28
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Med ”intrång” avses i detta direktiv att en 
vara målmedvetet ges samma 
kännetecknande egenskaper som en 
skyddad produkt eller ett skyddat 
varumärke, utan att dessa egenskaper 
modifieras.

Or. en

Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Patrizia Toia

Ändringsförslag 29
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Med ”intrång” avses i detta direktiv att en 
vara målmedvetet ges samma 
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kännetecknande egenskaper som en 
skyddad produkt eller ett skyddat 
varumärke, utan att dessa egenskaper 
modifieras.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att brottet ges en exakt definition. Harmoniseringen av straffrättsliga åtgärder 
till skydd för immateriella rättigheter måste begränsas till uppenbara fall av pirattillverkning. 
I tvetydiga fall är civilrättsliga påföljder tillräckligt, i synnerhet när det gäller skyddets 
omfattning i fråga om likhet.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Patrizia Toia och Vladimír Remek

Ändringsförslag 30
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Med ”intrång i kommersiell skala” avses i 
detta direktiv kommersiell handling som 
utförs i vinstsyfte och som åsamkar 
rättighetsinnehavaren betydande direkt 
förlust. Utbyte av lagligen förvärvat 
innehåll som sker mellan privatpersoner 
utan vinstsyfte skall inte omfattas av 
direktivet.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”kommersiell omfattning” blandar samman begreppen och definierar inte brottets 
aspekter tillräckligt tydligt. I stället föreslås ”kommersiell verksamhet i vinstsyfte”. Detta 
ändringsförslag är nästan identiskt med ändringsförslag 6 från utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi, bortsett från att ”intrång i en immateriell rättighet som begås i 
vinstsyfte” har bytts ut mot ”kommersiell handling som utförs i vinstsyfte”. Det är viktigt att 
få med både ”syfte” och ”handling”, eftersom vi inte kan veta något om syftet utan 
handlingen.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Patrizia Toia

Ändringsförslag 31
Artikel 2, stycke 1b (nytt)

Med ”pirattillverkning” avses i detta 
direktiv varje handling som uppfyller 
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samtliga följande kriterier:
a) En identisk kopia framställs.
b) Tillverkningen är en kommersiell 
handling som utförs i vinstsyfte.
c) Tillverskningen åsamkar 
rättighetsinnehavaren en betydande direkt 
förlust.
d) Intrånget i den berörda immateriella 
rättigheten är uppsåtligt och medvetet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att brottet ges en exakt definition. Det första villkoret måste vara att piratkopian 
är identisk med originalet. I annat fall är inte intrånget att betrakta som pirattillverkning.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Patrizia Toia

Ändringsförslag 32
Artikel 2, stycke 1c (nytt)

Med ”varumärkesförfalskning” avses i 
detta direktiv varje handling som uppfyller 
samtliga följande kriterier:
a) Ett märke som är identiskt med 
varumärket används för varor eller tjänster 
som är identiska med dem för vilka 
varumärket har registrerats.
b) Tillverkningen är en kommersiell 
handling som utförs i vinstsyfte.
c) Tillverkningen åsamkar 
rättighetsinnehavaren en betydande direkt 
förlust.
d) Intrånget i varumärkesrättigheten är 
uppsåtligt och medvetet.

Or. en



AM\635907SV.doc 11/25 PE 380.688v01-00

SV

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 33
Artikel 3

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning, liksom försök och medverkan 
till och anstiftan av ett sådant intrång.

Medlemsstaterna skall endast beteckna som 
brott uppsåtliga intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning, har som mål att gynna en 
kriminell organisation och/eller utgör ett 
allvarligt hot mot hälsa och säkerhet,
liksom försök och medverkan till och 
anstiftan av ett sådant intrång.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 34
Artikel 3

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning, liksom försök och medverkan 
till och anstiftan av ett sådant intrång.

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning, vilket innebär att immateriella 
produkter tillhandahålls i vinstsyfte, liksom 
försök och medverkan till och anstiftan av 
ett sådant intrång.

Or. pl

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 35
Artikel 3

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning, liksom försök och medverkan 
till och anstiftan av ett sådant intrång.

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet, liksom försök och medverkan till 
och anstiftan av ett sådant intrång.
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Or. fr

Motivering

Även om kriteriet ”kommersiell omfattning” anges i artikel 61 i Tripsavtalet bör allvarliga 
och uppsåtliga intrång i immateriella rättigheter kunna straffas utan hänsyn till omfattningen, 
som visserligen kan vara en försvårande omständighet men inte behöver vara avgörande. 
Detta skulle göra det möjligt att bestraffa den så kallade myrtrafiken, som innebär införande 
av små mängder varumärkesförfalskningar och ibland får mycket allvarliga konsekvenser 
oberoende av omfattningen (exempelvis när det gäller varumärkesförfalskade läkemedel). 
Gemenskapslagstiftningen bör vara strängare än internationell rätt.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 36
Artikel 3

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning, liksom försök och medverkan 
till och anstiftan av ett sådant intrång.

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning, liksom, i allvarliga fall, försök 
och medverkan till och anstiftan av ett 
sådant intrång.

Or. cs

Motivering

Genom ändringsförslaget återställs formuleringen i Tripsavtalet. Vid försök och medverkan 
till eller anstiftan av brott får påföljder bara tillämpas om brottet är allvarligt.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Patrizia Toia och Vladimír Remek

Ändringsförslag 37
Artikel 4

1. För de brott som avses i artikel 3 skall 
medlemsstaterna föreskriva följande 
påföljder:

För de brott som avses i artikel 3 skall 
medlemsstaterna föreskriva effektiva, 
rimliga och avskräckande påföljder:

a) Beträffande fysiska personer, 
frihetsberövande straff.
b) Beträffande fysiska och juridiska 
personer
i) böter,
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ii) förverkande av föremål, verktyg och 
produkter med ursprung i intrång eller av 
egendom till ett värde som motsvarar dessa 
produkter.
2. För de brott som avses i artikel 3 skall 
medlemsstaterna föreskriva att följande 
påföljder dessutom skall tillämpas i 
lämpliga fall:
a) Förstöring av egendom som innebär 
intrång i en immateriell rättighet.
b) Stängning, hel eller delvis, slutgiltig eller 
tillfällig, av den inrättning som 
huvudsakligen använts för att begå det 
aktuella intrånget.
c) Permanent eller tillfälligt näringsförbud.
d) Rättslig övervakning.
e) Rättsligt beslut om upplösning av 
verksamheten.
f) Uteslutning från tillgång till offentliga 
stöd och subventioner.
g) Offentliggörande av rättsliga beslut.

Or. en

Motivering

A detailed description of the penalties creates problems since national law systems differ. 
Formulation conform with Council Regulation (EC) 1383/2003 of 22.7.2003 concerning 
customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and 
the measures to be taken against goods found to have infringed such rights. In the letter sent 
to Commissioner Frattini from Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, President of the Senate, and 
Mr. F.W. Weisglas, President of the House of Representatives, on 3.7.2006, Dutch Parliament 
itself suggests to use this formulation.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 38
Artikel 4, punkt 2, inledningen

2. För de brott som avses i artikel 3 skall 
medlemsstaterna föreskriva att följande 
påföljder dessutom skall tillämpas i lämpliga 

2. För de brott som avses i artikel 3 skall 
medlemsstaterna föreskriva att följande 
påföljder dessutom skall tillämpas i lämpliga 
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fall: fall, om allmänintresset så kräver:

Or. cs

Motivering

Eftersom det rör sig om betydande ingrepp i grundläggande rättigheter bör påföljderna vara 
motiverade av hänsyn till allmänintresset.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 39
Artikel 4, punkt 2, led a

a) Förstöring av egendom som innebär 
intrång i en immateriell rättighet.

a) Snabb förstöring av all egendom som 
innebär intrång i en immateriell rättighet, 
med undantag för varuprover som, utan 
säkerhet, sparas som bevisning.

Or. fr

Motivering

Av säkerhetsskäl föreslås att alla produkter som innebär intrång i den immateriella 
rättigheten förstörs snabbt och fullständigt, med undantag för de exemplar som behövs för 
utredningen. Denna åtgärd gör också att man kan undvika höga bevakningskostnader. 
Varulagrets utseende kan dokumenteras genom att det fotograferas när det hittas. Om den 
skyldige har identifierats kan förstöringen i förekommande fall villkoras med att denne 
samtycker till eller inte motsätter sig förstöringen av varorna, utan att detta innebär något 
erkännande av skuld.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 40
Artikel 4, punkt 2, led ga (nytt)

ga) Skyldighet att betala kostnaderna för 
bevakning av de varumärkesförfalskade 
varorna.

Or. fr

Motivering

Som kompletterande påföljd bör varumärkesförfalskaren också kunna dömas att betala 
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kostnaderna för bevakning av de varor som sparas i utredningssyfte. Även om antalet varor 
är litet kan dessa kostnader bli betydande om varorna är skrymmande och utredningen drar 
ut på tiden.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Patrizia Toia och Vladimír Remek

Ändringsförslag 41
Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att fysiska personer 
som är ansvariga för sådana brott som 
avses i artikel 3 skall kunna bestraffas med 
en högsta straffsats på minst 4 års fängelse 
när brotten har begåtts inom ramen för en 
kriminell organisation i den bemärkelse 
som avses i rambeslut … om bekämpning 
av organiserad brottslighet eller om brottet 
innebär en risk för människors hälsa eller 
säkerhet.

utgår

2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att juridiska personer 
som är ansvariga för sådana brott som 
avses i artikel 3 kan bli föremål för 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande påföljder. Dessa påföljder 
skall omfatta böter och vite
a) med ett högsta belopp på minst 
100 000 euro för andra fall än de grövsta,
b) med ett högsta belopp på minst 
300 000 euro för de fall som avses i 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Dessa påföljder anges redan i artikel 4.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 42
Artikel 5, punkt 1
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1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att fysiska personer 
som är ansvariga för sådana brott som avses 
i artikel 3 skall kunna bestraffas med en 
högsta straffsats på minst 4 års fängelse när 
brotten har begåtts inom ramen för en 
kriminell organisation i den bemärkelse 
som avses i rambeslut … om bekämpning 
av organiserad brottslighet eller om brottet
innebär en risk för människors hälsa eller 
säkerhet.

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att fysiska personer 
som är ansvariga för sådana brott som avses 
i artikel 3 skall kunna bestraffas med en 
högsta straffsats på minst 4 års fängelse när 
brotten betraktas som allvarliga eller
innebär en risk för människors hälsa eller 
säkerhet.

Or. en

Motivering

Det begränsande kriteriet ”organiserad brottslighet” kan förhindra skapandet av en verkligt 
effektiv europeisk ram för straffrättsliga påföljder. Dessutom skulle kriteriet införa ett nytt 
krav som varken finns i nationell lagstiftning (utom i Frankrike) eller i 
Världshandelsorganisationens Tripsavtal. Det finns ett mycket stort behov av tydligare 
riktlinjer för påföljder vid brottsliga intrång i immateriella rättigheter. För att riktlinjerna i 
förslaget till direktiv skall bli användbara måste de gälla alla brott som åsamkar 
rättighetsinnehavare kommersiell skada, oavsett om intrången sker inom ramen för 
organiserad brottslighet eller inte.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 43
Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att fysiska personer 
som är ansvariga för sådana brott som avses 
i artikel 3 skall kunna bestraffas med en 
högsta straffsats på minst 4 års fängelse när 
brotten har begåtts inom ramen för en 
kriminell organisation i den bemärkelse som 
avses i rambeslut … om bekämpning av 
organiserad brottslighet eller om brottet 
innebär en risk för människors hälsa eller 
säkerhet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 44
Artikel 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att juridiska personer 
som är ansvariga för sådana brott som avses 
i artikel 3 kan bli föremål för effektiva, 
proportionerliga och avskräckande påföljder. 
Dessa påföljder skall omfatta böter och vite

2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att juridiska personer 
som är ansvariga för sådana brott som avses 
i artikel 3 kan bli föremål för effektiva, 
proportionerliga och avskräckande påföljder. 
Dessa påföljder skall omfatta böter och vite

a) med ett högsta belopp på minst 
100 000 euro för andra fall än de grövsta,
b) med ett högsta belopp på minst 
300 000 euro för de fall som avses i 
punkt 1.

Or. fr

Motivering

Ett antal medlemsstater har inget tak för bötesstraff vid intrång i immateriella rättigheter. 
Något sådant bör inte heller införas. I vissa fall av kommersiell pirattillverkning eller 
varumärkesförfalskning är ett bötesbelopp på 100 000 euro inte tillräckligt. Eftersom en 
juridisk person inte kan dömas till fängelse och ekonomiska straff alltså är den enda 
straffrättsliga påföljden bör det inte finnas någon övre gräns för bötesbeloppet. Om förslaget 
till direktiv innehåller övre gränser för bötesbelopp bör det för övrigt även innehålla krav på 
att gemenskapen eller medlemsstaterna regelbundet ser över dessa.

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 45
Artikel 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att juridiska personer 
som är ansvariga för sådana brott som avses 
i artikel 3 kan bli föremål för effektiva, 
proportionerliga och avskräckande påföljder.
Dessa påföljder skall omfatta böter och vite

2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att juridiska personer 
som är ansvariga för sådana brott som avses 
i artikel 3 kan bli föremål för effektiva, 
proportionerliga och avskräckande påföljder. 
Dessa påföljder skall omfatta böter och vite.
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a) med ett högsta belopp på minst 
100 000 euro för andra fall än de grövsta,

När bötesstraff utdöms skall domaren från 
den aktuella medlemsstaten i sin dom 
fastställa bötesbeloppet, med hänsyn till
den skada som vållats och värdet på den 
omtvistade varan eller vinningen från 
denna och i samtliga fall med särskilt 
beaktande av den skyldiges ekonomiska 
ställning, vilken fastställs mot bakgrund av 
dennes tillgångar, inkomst, 
familjerelaterade rättigheter och 
skyldigheter samt andra personliga 
omständigheter.

b) med ett högsta belopp på minst 
300 000 euro för de fall som avses i 
punkt 1.

Or. es

Motivering

De fasta bötesbeloppen som påföljd vid intrång i immateriella rättigheter i denna artikel ter 
sig alldeles för rigida och är knappast förenliga med subsidiaritetsprincipen. Genom 
ändringsförslaget kan subsidiaritetsprincipen följas, samtidigt som man också uppnår den 
harmonisering som eftersträvas i förslaget.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 46
Artikel 5, punkt 2, led a

a) med ett högsta belopp på minst 
100 000 euro för andra fall än de grövsta,

a) med ett högsta belopp på minst 
300 000 euro, eller upp till fem gånger 
varumärkesförfalskarens vinning, för andra 
fall än de grövsta,

Or. fr

Motivering

Bötesstraffen bör vara avskräckande och borde därför stå i proportion till brottets 
ekonomiska omfattning. Därför förefaller det lämpligt att låta böternas storlek bestämmas av 
varumärkesförfalskarens vinning. En liknande modell används i finanssektorn, där 
finansinspektionen kan utdöma böter på upp till tio gånger vinstbeloppet. Detta ter sig 
tillräckligt avskräckande för att fungera som riktmärke. 
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Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 47
Artikel 5, punkt 2, led b

b) med ett högsta belopp på minst 
300 000 euro för de fall som avses i punkt 1.

b) med ett högsta belopp på minst 
600 000 euro, eller upp till tio gånger 
varumärkesförfalskarens vinning, för de 
fall som avses i punkt 1.

Or. fr

Motivering

Bötesstraffen bör vara avskräckande och borde därför stå i proportion till brottets 
ekonomiska omfattning. Därför förefaller det lämpligt att låta böternas storlek bestämmas av 
varumärkesförfalskarens vinning. En liknande modell används i finanssektorn, där 
finansinspektionen kan utdöma böter på upp till tio gånger vinstbeloppet. Detta ter sig 
tillräckligt avskräckande för att fungera som riktmärke.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 48
Artikel 5, punkt 2, led ba (nytt)

ba) som står i proportion till den dömdes 
inkomst, om det är fråga om en juridisk 
person.

Or. pl

Motivering

I detta sammanhang är det relevant att hänvisa till artikel 6 i förslaget till rambeslut om 
förstärkning av det straffrättsliga regelverket för bekämpande av föroreningar orsakade av 
fartyg (rådets dokument EU 9810/05).

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 49
Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
krävs för att kunna helt eller delvis förverka 
egendom som tillhör en fysisk eller juridisk 

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
krävs för att kunna helt eller delvis förverka 
egendom som tillhör en fysisk eller juridisk 
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person som dömts för brott i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
rambeslut 2005/212/RIF av den 
24 februari 2005 om förverkande av vinning, 
hjälpmedel och egendom som härrör från 
brott, åtminstone om brottet har begåtts 
inom ramen för en kriminell organisation i 
den bemärkelse som avses i rambeslut … 
om bekämpning av organiserad brottslighet
eller om brottet innebär en risk för 
människors hälsa eller säkerhet.

person som dömts för brott i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
rambeslut 2005/212/RIF av den 
24 februari 2005 om förverkande av vinning, 
hjälpmedel och egendom som härrör från 
brott, åtminstone om brottet är allvarligt
eller om brottet innebär en risk för 
människors hälsa eller säkerhet.

Or. en

Motivering

Det är problematiskt att artikel 6 endast gäller brott som begås inom ramen för en 
”kriminell organisation”. För att artikeln skall bli användbar måste den gälla alla brott som 
åsamkar rättighetsinnehavare kommersiell skada, oavsett om intrången sker inom ramen för 
en kriminell organisation eller inte. Hänvisningen till ”kriminell organisation” i förslaget till 
rambeslut bör därför strykas och i stället ersättas med kriteriet att brottet måste vara 
allvarligt.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 50
Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
krävs för att kunna helt eller delvis förverka 
egendom som tillhör en fysisk eller juridisk 
person som dömts för brott i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
rambeslut 2005/212/RIF av den 
24 februari 2005 om förverkande av vinning, 
hjälpmedel och egendom som härrör från 
brott, åtminstone om brottet har begåtts 
inom ramen för en kriminell organisation i 
den bemärkelse som avses i rambeslut … 
om bekämpning av organiserad brottslighet 
eller om brottet innebär en risk för 
människors hälsa eller säkerhet.

Medlemsstaterna skall, med hänsyn tagen 
till de grundläggande rättigheterna, vidta 
de åtgärder som krävs för att kunna helt eller 
delvis förverka egendom som tillhör en 
fysisk eller juridisk person som dömts för 
brott i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 3 i rambeslut 2005/212/RIF av den 
24 februari 2005 om förverkande av vinning, 
hjälpmedel och egendom som härrör från 
brott, åtminstone om brottet har begåtts 
inom ramen för en kriminell organisation i 
den bemärkelse som avses i rambeslut … 
om bekämpning av organiserad brottslighet 
eller om brottet innebär en risk för 
människors hälsa eller säkerhet.

Or. es
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Motivering

Eftersom det rör sig om betydande ingrepp i grundläggande rättigheter är det viktigt att 
medlemsstaterna tar hänsyn till dessa.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Patrizia Toia

Ändringsförslag 51
Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
krävs för att kunna helt eller delvis förverka 
egendom som tillhör en fysisk eller juridisk 
person som dömts för brott i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
rambeslut 2005/212/RIF av den 
24 februari 2005 om förverkande av vinning, 
hjälpmedel och egendom som härrör från 
brott, åtminstone om brottet har begåtts 
inom ramen för en kriminell organisation i 
den bemärkelse som avses i rambeslut … 
om bekämpning av organiserad brottslighet 
eller om brottet innebär en risk för 
människors hälsa eller säkerhet.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
krävs för att kunna helt eller delvis förverka 
egendom som tillhör en fysisk eller juridisk 
person som dömts för brott i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
rambeslut 2005/212/RIF av den 
24 februari 2005 om förverkande av vinning, 
hjälpmedel och egendom som härrör från 
brott, om brottet har begåtts inom ramen för 
en kriminell organisation i den bemärkelse 
som avses i rambeslut … om bekämpning av 
organiserad brottslighet eller om brottet 
innebär en risk för människors hälsa eller 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 52
Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
krävs för att kunna helt eller delvis förverka 
egendom som tillhör en fysisk eller juridisk 
person som dömts för brott i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
rambeslut 2005/212/RIF av den 
24 februari 2005 om förverkande av vinning, 
hjälpmedel och egendom som härrör från 
brott, åtminstone om brottet har begåtts 
inom ramen för en kriminell organisation i 
den bemärkelse som avses i rambeslut … 
om bekämpning av organiserad brottslighet 
eller om brottet innebär en risk för 

(Berör inte den svenska versionen.)
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människors hälsa eller säkerhet.

Or. fr

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Patrizia Toia och Vladimír Remek

Ändringsförslag 53
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
Medlemsstaterna skall se till att det genom 
straffrättsliga, civilrättsliga och 
förfarandemässiga åtgärder blir möjligt att 
förbjuda och straffa missbruk av hot om 
straffrättsliga påföljder.
Medlemsstaterna skall förbjuda felaktig 
tillämpning av förfaranden, särskilt att 
straffrättsliga åtgärder används för att se 
till att civilrättsliga bestämmelser följs.

Or. en

Motivering

Hot om straffrättsliga påföljder ger rättighetsinnehavaren betydligt bättre möjligheter att 
avskräcka från intrång. Dessutom finns risk för felaktig tillämpning av förfaranden. 
Harmoniseringen av straffrättsliga påföljder till skydd för immateriella rättigheter måste 
därför kombineras med motåtgärder. Både i internationell rätt och EU-rätt måste missbruk 
av immateriella rättigheter beivras.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 54
Artikel 7

Medlemsstaterna skall se till att berörda 
innehavare av immateriella rättigheter eller 
deras företrädare liksom experter kan bidra 
till arbetet inom gemensamma 
utredningsgrupper som utreder sådana brott 

Medlemsstaterna skall se till att berörda 
innehavare av immateriella rättigheter eller 
deras företrädare kan bidra till arbetet inom 
gemensamma utredningsgrupper som 
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som avses i artikel 3. utreder sådana brott som avses i artikel 3.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till skäl 8 när det gäller experter. 

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 55
Artikel 7, stycke 1a (nytt)

Innehavare av immateriella rättigheter 
skall därför underrättas om utredningen, 
framför allt om
- omständigheterna i fallet och platsen för 
beslaget,
- antalet förhörda,
- antalet berörda produkter eller varor.

Or. fr

Motivering

I samband med utredningar bör innehavare av immateriella rättigheter ges grundläggande 
information (omständigheter, plats, förhörda, mängd) för att effektivt och välunderrättat 
kunna bidra till utredningen.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni och Patrizia Toia

Ändringsförslag 56
Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att 
möjligheten att inleda straffrättsliga 
utredningar eller förfaranden avseende 
sådana brott som avses i artikel 3 inte är 
avhängig av att en person som drabbats av 
brottet lämnar en försäkran eller en 
anmälan, åtminstone om gärningen begåtts 
på medlemsstatens territorium.

utgår
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Or. en

Motivering

Den brottsutredande myndigheten bör inte kunna agera på eget initiativ innan 
rättighetsinnehavaren har gjort en anmälan, för då inget licensavtal finns offentliggjort är det 
rättighetsinnehavarens grundläggande rättighet att disponera över sina rättigheter enligt eget 
gottfinnande.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 57
Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att 
möjligheten att inleda straffrättsliga 
utredningar eller förfaranden avseende 
sådana brott som avses i artikel 3 inte är 
avhängig av att en person som drabbats av 
brottet lämnar en försäkran eller en 
anmälan, åtminstone om gärningen begåtts 
på medlemsstatens territorium.

Om en medlemsstat gör åtal avseende 
sådana brott som avses i artikel 3 avhängiga 
av en anmälan eller ett yrkande från 
rättighetsinnehavaren, skall medlemsstaten 
vidta nödvändiga åtgärder för att se till att 
de organ och myndigheter som ansvarar 
för utredningen

a) informerar den berörda 
rättighetsinnehavaren om det troliga 
intrånget när misstanke om intrång i 
immateriell rättighet föreligger och
b) vid tillräckligt välgrundad misstanke har 
rätt att beslagta varorna i tre arbetsdagar 
efter det att rättighetsinnehavaren har 
informerats, så att denne ges möjlighet att 
göra ett yrkande eller vidta rättsliga 
åtgärder.

Or. de

Motivering

Kommission föreslår ett system där förfaranden inleds på offentligt initiativ. Vissa 
medlemsstater har dock system där förfaranden inleds på enskilt initiativ och där vissa 
straffrättsliga åtgärder kan vidtas när de civilrättsliga åtgärderna är otillräckliga. Dessa 
system bör kunna finnas kvar även i fortsättningen. När myndigheterna får kännedom om 
piratbrott är det viktigt att de informerar rättighetsinnehavaren om det misstänkta intrånget 
och tillfälligt tar de omtvistade varorna i beslag.
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Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 58
Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att möjligheten 
att inleda straffrättsliga utredningar eller 
förfaranden avseende sådana brott som avses 
i artikel 3 inte är avhängig av att en person 
som drabbats av brottet lämnar en försäkran 
eller en anmälan, åtminstone om gärningen 
begåtts på medlemsstatens territorium.

Medlemsstaterna skall se till att möjligheten 
att inleda straffrättsliga utredningar eller 
förfaranden avseende sådana brott som avses 
i artikel 3 kan inledas även om ingen person 
som drabbats av brottet lämnar en försäkran 
eller en anmälan, åtminstone om gärningen 
begåtts på medlemsstatens territorium.

Or. fr

Motivering

Följdändring. Se motiveringen till ändringsförslaget till skäl 9.


