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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na 
zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva
(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0168)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0233/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 5

5) V smernici Európskeho parlamentu a 
Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 
o vymožiteľnosti práv duševného 
vlastníctva sú ustanovené občianskoprávne 
a správne opatrenia, postupy a právne 
prostriedky. Ustanovenia tejto smernice 
treba doplniť o trestnoprávne ustanovenia, 
ktoré budú dostatočne odrádzajúce a platné 
na celom území Spoločenstva.
Aproximácia niektorých trestnoprávnych 
ustanovení je potrebná na účinný boj proti 

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2004/48/ES z 29. apríla 2004 
o vymožiteľnosti práv duševného 
vlastníctva sú ustanovené občianskoprávne 
a správne opatrenia, postupy a právne 
prostriedky. Ustanovenia tejto smernice 
treba doplniť o trestnoprávne ustanovenia, 
ktoré budú dostatočne odrádzajúce a platné 
na celom území Spoločenstva. 
Aproximácia niektorých trestnoprávnych 
ustanovení je potrebná na účinný boj proti 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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falšovaniu a pirátstvu v rámci vnútorného 
trhu. Zákonodarca Spoločenstva je 
oprávnený prijať trestnoprávne opatrenia 
potrebné na zabezpečenie úplnej účinnosti 
noriem, ktoré prijíma v oblasti ochrany 
duševného vlastníctva.

falšovaniu a pirátstvu v rámci vnútorného 
trhu. Zákonodarca Spoločenstva je 
oprávnený prijať trestnoprávne opatrenia 
potrebné na zabezpečenie úplnej účinnosti 
noriem, ktoré prijíma v oblasti ochrany 
duševného vlastníctva, ako sa uvádza 
v tejto smernici, okrem patentov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je nevyhnutný na zabezpečenie súladu s následnými 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ako aj na stanovenie rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice už od začiatku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 12a (nové)

12a) Je nevyhnutné zabezpečiť primeranú 
ochranu práv duševného vlastníctva 
v audiovizuálnom odvetví, ako sa uvádza 
v smernici 98/84/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 20. novembra 1998 
o právnej ochrane služieb založených na 
podmienenom prístupe alebo 
pozostávajúcich z podmieneného 
prístupu1.
_________________________
1Ú. v. ES L 320, 28.11. 1998, s. 54.

Odôvodnenie

Directive 98/84/EC is currently the only protection established at European level to 
safeguard audiovisual rights against the growing threat of piracy and counterfeiting. Such 
protection is provided chiefly by means of conditional access, in other words technical 
measures to control the use of audiovisual content transmitted in encoded form. Bringing 
infringements of conditional access within the scope of this directive by including a reference 
to Directive 98/84/EC would be a significant deterrent for criminal organisations which 
currently rely on the discrepancies between the rules applied in the various Member States 
enabling them to infringe audiovisual rights with impunity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 odsek 1

Táto smernica ustanovuje trestnoprávne 
opatrenia potrebné na zabezpečenie 

Táto smernica ustanovuje trestnoprávne 
opatrenia potrebné na zabezpečenie 
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dodržiavania práv duševného vlastníctva. dodržiavania práv duševného vlastníctva, 
ako sa uvádza nižšie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je presnejšie určiť rozsah pôsobnosti 
tejto smernice prostredníctvom odkazu na vymedzenia pojmov v ďalších pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1 odsek 2

Tieto opatrenia sa uplatňujú na práva 
duševného vlastníctva ustanovené 
právnymi predpismi Spoločenstva a/alebo 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
členských štátov.

Tieto opatrenia sa uplatňujú na práva 
duševného vlastníctva ustanovené 
právnymi predpismi Spoločenstva.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie jednotného a čo najúčinnejšieho transponovania ustanovení tejto smernice 
v rôznych členských štátoch je nevyhnutné, aby sa jej rozsah pôsobnosti obmedzil na tie práva 
duševného vlastníctva, ktoré sú už riadené na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2

Vymedzenie pojmu Vymedzenia pojmov
Na účely tejto smernice sa pod pojmom:
a) „práva duševného vlastníctva“ rozumie 
jedno alebo viacero týchto práv:
- autorské právo,
- práva súvisiace s autorským právom,
- jedinečné právo tvorcu databázy,
- práva tvorcu topografie polovodičových 
výrobkov,
- práva k ochranným známkam,
- práva k priemyslovým vzorom;
- obchodné názvy, ak sú chránené ako 
výhradné vlastnícke práva v rámci daného 
vnútroštátneho práva,
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- a v každom prípade práva stanovené na 
úrovni Spoločenstva, pokiaľ ide o tovar 
v zmysle článku 2 ods. 1 písm.) a b) 
nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. 
júla 2003 o prijatí opatrení colnými 
orgánmi pri tovare, pri ktorom je 
podozrenie z porušovania niektorých práv 
duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa 
majú prijať pri tovare, pri ktorom sa 
zistilo, že sa práva duševného vlastníctva 
porušili1;
b) „porušenia na obchodnej úrovni “ 
rozumejú akékoľvek porušenie práva 
duševného vlastníctva, ku ktorému došlo 
s cieľom získať priame alebo nepriame 
ekonomické alebo obchodné výhody; 
okrem prípadov porušenia zo strany 
súkromných užívateľov pre osobné 
využitie a neziskové účely;
c) „zámerné porušenia práv duševného 
vlastníctva“ rozumejú úmyselné a vedomé 
porušenie daného práva s cieľom získať 
ekonomické výhody na obchodnej úrovni.

Na účely tejto smernice sa pod pojmom
„právnická osoba“ rozumie akýkoľvek 
právny subjekt, ktorý má tento štatút podľa 
platných vnútroštátnych právnych 
predpisov s výnimkou štátov 
a akéhokoľvek iného verejného orgánu 
konajúceho v rámci výkonu svojich 
výsadných práv verejnej moci, ako aj 
verejných medzinárodných organizácií.

d) „právnická osoba“ rozumie akýkoľvek 
právny subjekt, ktorý má tento štatút podľa 
platných vnútroštátnych právnych 
predpisov s výnimkou štátov 
a akéhokoľvek iného verejného orgánu 
konajúceho v rámci výkonu svojich 
výsadných práv verejnej moci, ako aj 
verejných medzinárodných organizácií

____________________________
1 Ú. v. ES L 196, 2.8.2003, s. 7.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je stanoviť vymedzenia pojmov s cieľom 
špecifikovať presný rozsah pôsobnosti smernice a objasniť pojmy, akými sú „obchodná 
úroveň“ a „zámerné porušenia“, ktoré sú kritériami trestných priestupkov. Zmena názvu 
článku 2 je nevyhnutným dôsledkom zavedenia dodatočných definícií, ktoré dopĺňajú jedinú 
definíciu uvedenú v pôvodnom texte Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 5 odsek 1
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1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie, aby bolo možné fyzickým 
osobám zodpovedným za trestné činy 
uvedené v článku 3 uložiť trest odňatia 
slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 
najmenej štyroch rokov, ak boli trestné 
činy spáchané v rámci zločineckej skupiny 
v zmysle rámcového rozhodnutia ... o boji 
proti organizovanému zločinu, a tiež ak 
trestný čin predstavuje riziko ohrozenia 
zdravia alebo bezpečnosti osôb.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie, aby bolo možné fyzickým 
osobám zodpovedným za trestné činy 
uvedené v článku 3 uložiť trest odňatia 
slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 
najmenej štyroch rokov, ak to boli závažné
trestné činy, alebo ak boli spáchané 
v rámci zločineckej skupiny v zmysle 
rámcového rozhodnutia ... o boji proti 
organizovanému zločinu, a tiež ak trestný 
čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia 
alebo bezpečnosti osôb.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je odôvodnený tým, že mnohé vnútroštátne právne 
systémy už uplatňujú dostatočne prísne opatrenia na ochranu práv duševného vlastníctva bez 
ohľadu na to, či dané priestupky boli spáchané v rámci zločineckej skupiny. Podmienenie 
prísnejších trestov účasťou v zločineckej organizácii by mohlo brániť správnemu 
uplatňovaniu vnútroštátnych ochranných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5 odsek 2 písmeno a)

a) v maximálnej výške najmenej 100 000 
eur v iných ako najzávažnejších 
prípadoch,

a) v maximálnej výške najmenej 100 000 
eur v prípadoch iných ako tých, ktoré sú 
uvedené v odseku 1;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť text bez toho, aby sa zmenil 
jeho pôvodného významu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 6

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na 
zabezpečenie konfiškácie celého majetku 
alebo jeho časti, ktorý patrí fyzickej alebo 
právnickej osobe odsúdenej v súlade 
s ustanoveniami článku 3 rámcového 
rozhodnutia 2005/212/SVV z 24. februára 
2005 o konfiškácií príjmov, nástrojov 
a majetku z trestnej činnosti, aspoň 
v prípade, ak bol trestný čin spáchaný 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na 
zabezpečenie konfiškácie celého majetku 
alebo jeho časti, ktorý patrí fyzickej alebo 
právnickej osobe odsúdenej v súlade 
s ustanoveniami článku 3 rámcového 
rozhodnutia 2005/212/SVV z 24. februára 
2005 o konfiškácií príjmov, nástrojov 
a majetku z trestnej činnosti, aspoň 
v prípade, ak bol trestný čin závažným 
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v rámci zločineckej skupiny v zmysle 
rámcového rozhodnutia ...o boji proti 
organizovanému zločinu, a tiež ak trestný 
čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia 
alebo bezpečnosti osôb.

trestným činnom alebo bol spáchaný 
v rámci zločineckej skupiny v zmysle 
rámcového rozhodnutia ...o boji proti 
organizovanému zločinu, a tiež ak trestný 
čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia 
alebo bezpečnosti osôb.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je odôvodnený tým, že mnohé vnútroštátne právne 
systémy už uplatňujú dostatočne prísne opatrenia na ochranu práv duševného vlastníctva bez 
ohľadu na to, či dané priestupky boli spáchané v rámci zločineckej skupiny. Podmienenie 
prísnejších trestov účasťou v zločineckej organizácii by mohlo brániť správnemu 
uplatňovaniu vnútroštátnych ochranných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7

Členské štáty zabezpečia, aby príslušní 
nositelia práv duševného vlastníctva alebo 
ich zástupcovia, ako aj odborníci, mohli 
pomáhať pri vyšetrovaniach trestných 
činov uvedených v článku 3, ktoré 
vykonávajú spoločné vyšetrovacie tímy.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušní 
nositelia práv duševného vlastníctva alebo 
ich zástupcovia a poradcovia mohli 
pomáhať pri vyšetrovaniach trestných 
činov uvedených v článku 3, ktoré 
vykonávajú spoločné vyšetrovacie tímy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť text.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod: návrhy z 12. júla 2005

1. Komisia dňa 12. júla 2005 predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh smernice 
o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva 
(2005/0127(COD)). Súčasne predložila Rade návrh rámcového rozhodnutia Rady o posilnení 
trestnoprávneho rámca na potláčanie poškodzovania duševného vlastníctva 
(2005/0128(CNS)).

2. V súlade s návrhom smernice boli členské štáty povinné zabezpečiť, aby sa všetky 
úmyselné porušenia práv duševného vlastníctva vykonané na obchodnej úrovni, ako aj 
pokusy, spolupáchateľstvo alebo navádzanie na takéto porušenia, alebo ich podnecovanie, 
považovali za trestné činy. Tento návrh obsahoval niekoľko trestov od konfiškácie 
falšovaného tovaru až po odňatie slobody zločincom. Rovnako obsahoval rôzne dodatočné 
postihy vrátane zatvorenia zariadenia, ktoré slúžilo na spáchanie trestného činu, zákazu 
obchodnej činnosti, ako aj uverejnenia súdnych rozhodnutí. Návrh smernice však jednoducho 
požadoval, aby členské štáty trestne stíhali a potrestali určité činnosti bez toho, aby stanovil 
výšku uloženého trestu1.

3. Návrh rámcového rozhodnutia sa zatiaľ zameriaval predovšetkým na posilnenie 
trestnoprávnych opatrení s cieľom aproximovať vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa 
porušenia práv duševného vlastníctva, ako aj uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi 
v rámci potláčania daných priestupkov. Návrh rámcového rozhodnutia sa v rámci doplnenia 
návrhu smernice predovšetkým snažil stanoviť minimálne postihy za dané priestupky: trest 
odňatia slobody s najvyššou sadzbou aspoň štyri roky v prípade priestupkov spáchaných v 
rámci zločineckej skupiny v zmysle budúceho rámcového rozhodnutia o boji proti 
organizovanému zločinu (2005/0003(CNS)) alebo v prípade, že tieto priestupky nesú so sebou 
riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti, spolu s pokutou, ktorej horná hranica je najmenej 
300 000 EUR.

II. Rozhodnutie Súdneho dvora z 13. septembra 2005 a stanovisko Komisie

1. Počas postupu schvaľovania uvedených návrhov vydal Súdny dvor dňa 13. septembra 2005 
v prípade C-176/03 Komisia vs. Rada rozhodnutie, ktoré, okrem toho, že sa zistilo, že trestné 
záležitosti spravidla nespadajú do oblasti právomocí Spoločenstva, stanovuje, že dané zistenie 
„nebráni právnym predpisom Spoločenstva, ak uplatňovanie účinných, primeraných 
a odradzujúcich trestných postihov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi je nevyhnutným 
opatrením v rámci boja proti vážnym environmentálnym priestupkom, prijímať opatrenia 
týkajúce sa trestného práva členských štátov, o ktorých sa domnieva, že sú nevyhnutné na 
zabezpečenie plnej účinnosti predpisov, ktoré stanovuje v rámci ochrany životného 

  
1 Súdny dvor (porovnaj rozhodnutie z 21. septembra 1989, prípad C-68/88, Komisia vs. Grécka republika) 
zvyčajne iba schvaľuje takzvanú asimilačnú metódu v súlade s ktorou môžu právne predpisy Spoločenstva 
stanoviť, že domáce trestnoprávne ustanovenia určené na ochranu určitých národných záujmov by mali platiť aj 
v prípade ochrany zodpovedajúcich záujmov Spoločenstva, čím sa spoja dva súbory ustanovení a vytvoria nové 
právne predpisy stanovujúce trestný čin. To znamená, že právo Spoločenstva môže stanoviť, že určité spôsoby 
správania by sa mali považovať za trestný čin, avšak nesmie obmedzovať právomoci členských štátov, pokiaľ 
ide o nariadenia a výkon sankcií v praxi.
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prostredia“ (bod 49).

2. Súdny dvor sa okrem toho domnieva, že je nevyhnutné, aby v rámci stanovenia, či bol pre 
akt Spoločenstva vybratý správny právny základ, zohľadnil cieľ a obsah samotného aktu. 
Z toho vyplýva, že vzhľadom na to, že základným cieľom a obsahom prerokúvaného 
rámcového rozhodnutia bola v danom prípade1 ochrana životného prostredia, malo by sa 
opierať o článok 175 Zmluvy o ES (prvý pilier) a nie o hlavu VI Zmluvy o ES (tretí pilier) 
(bod 51).

3. Komisia preto schválila oznámenie2, ktoré podrobnejšie rozvíja zistenie Súdneho dvora, 
a ktoré konkrétne hovorí o tom, že neexistujú žiadne obmedzenia v súvislosti s prijímaním 
ustanovení týkajúcich sa trestnoprávnych vecí v rámci prvého piliera v žiadnej príslušnej 
oblasti právomocí Spoločenstva.

4. Podľa Komisie by sa právomoci mali prerozdeliť medzi prvý a tretí pilier takto: 
ustanovenia trestného práva, ktoré sú nevyhnutné na účinné uplatňovanie práva Spoločenstva, 
patria do prvého piliera, pričom horizontálne ustanovenia trestného práva (súdna a policajná
spolupráca, opatrenia týkajúce sa harmonizácie trestného práva v súvislosti s priestorom 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) spadajú do tretieho piliera.

5. Komisia sa v tejto súvislosti rozhodla vykonať nevyhnutné zmeny všetkých legislatívnych 
návrhov, ktoré čakajú na prerokovanie.

III. Návrh z 26. apríla 2006

1. Po rozprave o tejto otázke a predovšetkým vzhľadom na príslušné rozhodnutie Súdneho 
dvora sa Komisia rozhodla upraviť a doplniť návrh smernice a stiahnuť návrh rámcového 
rozhodnutia z 12. júla 20053. 

2. Komisia následne dňa 26. apríla 2006 predložila nový návrh smernice týkajúcej sa 
trestnoprávnych opatrení zameraných na zabezpečenie dodržiavania práv duševného 
vlastníctva, ktorý obsahuje, aktualizuje a spája ustanovenia dvoch predchádzajúcich iniciatív.

3. Do nového návrhu smernice (pozri predovšetkým články 5 až 8) boli konkrétne začlenené 
návrhy týkajúce sa výšky postihov, ako aj širokých právomocí konfiškácie, ktoré boli predtým 
súčasťou návrhu rámcového rozhodnutia. Zdá sa, že toto je jeden z prvých prípadov, kedy 
Komisia uplatnila svoj nový prístup k trestnému právu.

4. V stručnosti to znamená, že článok 1 stanovuje podstatu a rozsah pôsobnosti smernice, 
článok 2 definuje pojem právnickej osoby na účely tejto smernice, článok 3 zaväzuje členské 

  
1 Rámcové rozhodnutie Rady 2003/80/JHA z 27. januára 2003 o ochrane životného prostredia prostredníctvom 
trestného práva.
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dôsledkoch rozhodnutia Súdneho dvora z 13. septembra 
2005, KOM(2005)0583.
3 Porovnaj článok 250 ods. 2 Zmluvy o ES. „ak Rada nekonala, Komisia môže kedykoľvek počas postupov 
prijímania aktu Spoločenstva zmeniť svoj návrh.“ Domnievame sa, že súčasťou tejto právomoci meniť návrhy je 
aj právomoc stiahnuť ich; porovnaj stanovisko Výbore pre právne veci z 22. marca 2006 o výsledku skríningu 
právnych návrhov v legislatívnom procese (2005/2214(INI)).
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štáty k tomu, aby špecifické typy konania považovali za trestné priestupky, články 4 a 5 
špecifikujú povahu a výšku trestných postihov, článok 6 sa venuje právomociam konfiškácie, 
článok 7 obsahuje ustanovenia týkajúce sa spoločných vyšetrovacích tímov na boj proti 
falšovaniu, článok 8 zaväzuje členské štáty k tomu, aby zabezpečili, že vyšetrovanie a trestné 
stíhanie priestupkov, ktoré definuje smernica, nemuseli iniciovať osoby, ktorých práva sú 
porušované, a nakoniec články 9 a 10 sa zaoberajú transpozíciou a nadobudnutím účinnosti.

5. Ak porovnáme nový návrh s dvoma predchádzajúcimi návrhmi, je zrejmé, že jedinými 
ustanoveniami, ktoré neboli začlenené do nového návrhu, sú tie, ktoré sa týkajú súdnych 
právomocí a koordinácie konaní. Komisia má v pláne horizontálne pristupovať k tejto otázke 
v rámci svojej Zelenej knihy o konfliktoch jurisdikcie a princípe ne bis in dem v trestnom 
konaní, ktorá bola prijatá 23. decembra 20051. Komisia nepovažuje za nevyhnutné, aby sa 
stanovili špecifické opatrenia na ochranu duševného vlastníctva.

VI. Problematické oblasti a stanovisko spravodajkyne

1. Obrátenie sa na prvý pilier ako na základ návrhov týkajúcich sa trestnoprávnych záležitostí 
je v dokonalom súlade so širokým výkladom Komisie týkajúcim sa dôsledkov rozhodnutia 
Súdneho dvora z 13. septembra 2005. Z toho vyplýva, že v prípade prijatia tohto širokého 
výkladu nemožno prístupu Komisie nič vyčítať. Existujú však stále určité problematické 
oblasti, ktoré, ako sa zdá, sa zmenenému a doplnenému návrhu Komisie nepodarilo vyriešiť.

2. Týka sa to predovšetkým rozsahu pôsobnosti tejto smernice. V dôvodovej správe sa 
uvádza, že podobne ako smernica 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, 
tak aj návrh smernice sa vzťahuje na každé porušenie práv duševného vlastníctva, ktoré 
predpokladá zákon Spoločenstva a/alebo vnútroštátne právne predpisy daného členského 
štátu.

3. Komisia vo svojom stanovisku (2005/295/ES), ktoré sa týka článku 2 smernice 
2004/48/ES, uvádza dané práva duševného vlastníctva, s cieľom lepšie stanoviť presný rozsah 
pôsobnosti tejto smernice. Tento zoznam obsahuje „patentové práva vrátane práv odvodených 
z doplňujúcich ochranných certifikátov“.

4. Nezdá sa však, že by uplatňovanie trestných postihov stanovených na úrovni Spoločenstva 
v súvislosti s porušeniami patentových práv bolo samo o sebe vhodné, alebo že by bolo 
v súlade s prístupom, ktorý v posledných rokoch uplatňuje zákonodarca Spoločenstva.

5. Neexistuje žiadna naliehavá potreba urýchlene zasiahnuť prostredníctvom zavedenia 
trestných postihov, pretože veľa členských štátov už uplatňuje ochranu patentu 
prostredníctvom trestných postihov (tzn. pokuty a odňatie slobody). Platí to napríklad 
v prípade právnych predpisov Nemecka2, Rakúska3, Dánska4, Španielska5, Francúzska6, 

  
1 KOM(2005)0696.
2 Porovnaj odsek 142 Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) zo 16. decembra 1980.
3 Porovnaj články 147 a 149 Patentgesetz 1970, ktorý bol zmenený a doplnený federálnym zákonom č. I 143.
4 Porovnaj Oddiel 57 Dánskeho patentového zákona č. 479 z 20. decembra 1967.
5 Porovnaj článok 273 Trestného kódexu, ktorý bol zmenený a doplnený organickým zákonom č. 10/1995 z 23. 
novembra 1995.
6 Porovnaj článok L. 615-14 Kódexu duševného vlastníctva z 26. januára 1990 v znení neskorších zmien 
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Maďarska1, Talianska2, Holandska3 a Portugalska4. Následne, aj napriek tomu, že by sa 
pozornosť mala upriamiť na absenciu akejkoľvek ochrany v rámci trestnoprávnych zákonov v 
iných právnych systémoch (napr. v Anglicku, Belgicku a Grécku), zavedenie ustanovení tohto 
druhu na úrovni Spoločenstva by spôsobilo duplikáciu existujúcich ustanovení, ako aj 
skomplikovanie daného systému, iba ak by sa predpokladalo, že buď prostredníctvom 
vloženia do tejto smernice výslovného ustanovenia na tento účel, alebo ako výsledok tzv. 
„automatickej nadradenosti“ práva Spoločenstva5, by legislatíva Spoločenstva týkajúca sa 
tejto problematiky mohla úplne nahradiť príslušné vnútroštátne právne predpisy.

6. Okrem toho, úsilie o uplatňovanie trestných postihov v oblasti patentového práva sa zdá 
byť v rozpore so stanoviskom Európskeho parlamentu, ktorý na svojom plenárnom zasadnutí, 
ktoré sa konalo 6. júla 2005, zamietol návrh smernice o patentovateľnosti vynálezov 
realizovaných počítačmi (2002/0047(COD)), ktorý predložila Komisia. Vzhľadom na to, že 
prevažná väčšina Európskeho parlamentu6 sa vtedy domnievala, že by bolo nevhodné, keby sa 
prijali právne predpisy v tejto oblasti, akýkoľvek súčasný pokus o stanovenie trestných 
postihov na ochranu patentov (ktoré v súčasnosti nie sú regulované) by bol obmedzeným 
a nebezpečným zásahom do veľmi zložitej oblasti, ktorá si práve z tohto dôvodu vyžaduje čo 
najsystematickejší a čo najširšie podporovaný regulačný rámec.

7. Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajkyňa navrhuje pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy k článkom 1 a 2 návrhu smernice s cieľom vymedziť jej rozsah pôsobnosti a stanoviť 
príslušné definície. V praxi to znamená, že cieľom je vylúčiť z rozsahu pôsobnosti smernice 
oblasť patentov tým, že sa stanoví, že až do schválenia komplexnejších pravidiel týkajúcich sa 
patentov na úrovni Spoločenstva (vo forme vhodnej smernice) by sa na patenty nemali 
vzťahovať ustanovenia súčasného návrhu. Takýmto spôsobom by sa zabránilo prejudikácii 
obsahu (vrátane trestnoprávneho hľadiska) akýchkoľvek právnych predpisov týkajúcich sa 
patentov. Okrem toho by sa tým obmedzil rozsah pôsobnosti smernice na tie práva duševného 
vlastníctva, ktoré sú predmetom právnych predpisov Spoločenstva.

8. Vzhľadom na koherenciu textu spravodajkyňa navrhuje menšie úpravy odôvodnenia 5 
a znenia článku 2, ako aj jasnejšiu a logickejšiu formuláciu článkov 5, 6 a 7.

VI. Ďalší vývoj

    
a doplnení.
1 Porovnaj článok 329/D Trestného kódexu.
2 Porovnaj články 473 a 474 Trestného kódexu, ktoré trestajú priestupky týkajúce sa falšovania, zmeny alebo 
používania rozlišovacích znakov originálnych prác alebo priemyselných výrobkov a zavádzania výrobkov 
s falošnými znakmi do krajiny a obchodovania s nimi, a článok 475, ktorý ako dodatočné postihy stanovuje 
uverejnenie rozsudku alebo súdneho rozhodnutia.
3 Porovnaj článok 45 Holandského patentového zákona (Rijksoctrooiwet) z roku 1910 a článok 79 ods. 1 
Holandského patentového zákona (Rijksoctrooiwet) z roku 1995.
4 Porovnaj články 261 a 262 Zákonu o priemyselnom vlastníctve (zákonný dekrét č. 16/95 z 24. januára 1995 
v znení následných zmien a doplnení).
5 Táto nadradenosť samozrejme vyplýva z požiadavky, aby národní sudcovia v plnej miere uplatňovali právo 
Spoločenstva a následne nevenovali pozornosť vnútroštátnemu právu, ktoré je s ním v rozpore, či už bolo 
uzákonené pred alebo až po nadobudnutí účinnosti daného práva Spoločenstva (porovnaj rozhodnutie Súdneho 
dvora z 9. marca 1978, prípad 106/77, Simmenthal, v správach ESD z roku 1978, s. 629, bod 24).
6 648 hlasov proti 14, 18 sa zdržali hlasovania. 
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1. Spravodajkyňa dúfa, že v rámci vypracovávania budúcich stratégií boja proti pirátstvu 
a falšovaniu, ako aj úsilia o väčšiu harmonizáciu v tejto oblasti, zákonodarca Spoločenstva 
zváži možnosť hľadania spôsobov a prostriedkov potrestania aj tých, ktorí získavajú tovar 
nezákonného pôvodu.


