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Środki prawa karnego mające na celu zapewnienie egzekwowania praw własności 
intelektualnej

Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 –
2005/0127(COD))

Poprawkę złożyły Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Poprawka 13

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii wzywa Komisję Prawną jako komisję 
przedmiotowo właściwą, aby zaproponowała odrzucenie wniosku Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Poprawka 14

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii wzywa Komisję Prawną jako komisję 
przedmiotowo właściwą, aby zaproponowała odrzucenie wniosku Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wyjaśniono w piśmie przewodniczącego Senatu Y.E.M.A. Timmermana-Bucka oraz 
przewodniczącego Izby Reprezentantów F.W. Weisglasa do komisarza Franka Frattiniego 
z dnia 3 lipca 2006 r., „obie izby holenderskiego parlamentu stwierdziły, że Wspólnocie nie 
przyznano żadnych uprawnień dotyczących celu proponowanego działania. Mimo to obie izby 
przeanalizowały pro forma omawiany wniosek z punktu widzenia zasad pomocniczości i 
proporcjonalności i uznały, że wniosek ich nie spełnia”.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1 a) Podziela stanowisko rządu 
holenderskiego, który w lipcu 2006 r. 
podkreślił, że istnieją już narzędzia prawne 
do walki z piractwem, i odrzucił niniejszą 
dyrektywę, uznając ją za niepotrzebną 
i stwierdzając ponadto, że Komisja nie 
posiada żadnych właściwości do 
występowania z wnioskiem w sprawie 
dyrektywy uznającej naruszanie praw 
własności intelektualnej za przestępstwo.

Or. it
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 1 b (nowy)

(1 b) Podziela stanowisko rządu 
holenderskiego, który uważa, że nie ma 
wyraźnej potrzeby przyjmowania tego 
rodzaju dyrektywy i że Komisja błędnie 
zinterpretowała wyrok wydany przez 
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich w sprawie C-176/03, 
rozszerzając zakres swojego działania na 
dziedzinę nie należącą do jej właściwości.

Or. it

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 8

(8) Celem usprawnienia dochodzeń karnych 
należy przewidzieć odpowiednie przepisy. 
Państwa członkowskie muszą ustalić, że 
osoby uprawnione w zakresie własności 
intelektualnej, których to dotyczy, lub ich 
pełnomocnicy, jak również eksperci, będą 
mogli aktywnie uczestniczyć w 
dochodzeniach prowadzonych przez 
wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze.

(8) Celem usprawnienia dochodzeń karnych 
należy przewidzieć odpowiednie przepisy. 
Państwa członkowskie muszą ustalić, że 
osoby uprawnione w zakresie własności 
intelektualnej, których to dotyczy, lub ich 
pełnomocnicy będą mogli aktywnie 
uczestniczyć w dochodzeniach 
prowadzonych przez wspólne zespoły 
dochodzeniowo-śledcze.

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie eksperta bez żadnych dodatkowych uściśleń jest bardzo niejasne. Ponieważ wkład 
wkspetów w przebieg dochodzenia również nie został doprecyzowany, mógłby on 
niepotrzebnie opóźniać przebieg dochodzeń i rozstrzyganie sporów. Dlatego też lepiej usunąć 
to sformułowanie.
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 9

(9) Aby dochodzenie i ściganie karne 
dotyczące czynów zabronionych pod groźbą 
kary naruszających prawa własności 
intelektualnej były sprawniejsze, nie mogą 
one zależeć od zeznań lub oskarżenia 
pochodzących od osoby będącej ofiarą 
czynu zabronionego pod groźbą kary.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Organy prowadzące dochodzenia karne nie powinny mieć możliwości działania z własnej 
inicjatywy, zanim właściciel praw wniesie skargę, ponieważ umowy licencyjne nie są 
publikowane, a podstawowym prawem właściciela jest dowolne dysponowanie prawami.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 9

(9) Aby dochodzenie i ściganie karne 
dotyczące czynów zabronionych pod groźbą 
kary naruszających prawa własności 
intelektualnej były sprawniejsze, nie mogą 
one zależeć od zeznań lub oskarżenia 
pochodzących od osoby będącej ofiarą 
czynu zabronionego pod groźbą kary.

(9) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość ustanowienia lub zachowania 
urzędowego lub prywatnego systemu 
ścigania. W przypadku systemu prywatnego 
właściciel prawa powinien być 
informowany przez organy o 
domniemanych naruszeniach prawa, a w 
razie wystarczająco uzasadnionego 
podejrzenia powinna istnieć możliwość 
tymczasowego zabezpieczenia towarów 
stanowiących przedmiot zarzutów.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja proponuje wprowadzenie systemu urzędowego. Tymczasem niektóre państwa 
członkowskie posiadają również systemy prywatne umożliwiające dochodzenie karne, jeżeli 
powództwo cywilne jest niewystarczające. Należy w dalszym ciągu umożliwić utrzymanie tych 
systemów. Kiedy władze zostają poinformowane o przypadkach piractwa, właściciele 
odpowiednich praw powinni być informowani o domniemanym naruszeniu, a towary będące 
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przedmiotem zarzutów – tymczasowo zabezpieczone.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 9

(9) Aby dochodzenie i ściganie karne 
dotyczące czynów zabronionych pod groźbą 
kary naruszających prawa własności 
intelektualnej były sprawniejsze, nie mogą 
one zależeć od zeznań lub oskarżenia 
pochodzących od osoby będącej ofiarą 
czynu zabronionego pod groźbą kary.

(9) Aby dochodzenie i ściganie karne 
dotyczące czynów zabronionych pod groźbą 
kary naruszających prawa własności 
intelektualnej były sprawniejsze, może być 
wszczynane nawet przy braku zeznań lub 
oskarżenia pochodzących od osoby będącej 
ofiarą czynu zabronionego pod groźbą kary.

Or. fr

Uzasadnienie

Precyzując warunki wszczęcia ścigania karnego, poprawka pozwala zarazem na zachowanie 
elastyczności proponowanego przepisu. Jest sprawą bardzo ważną, szczególnie w przypadku 
zagrożenia zdrowia publicznego, gdzie posiadacz prawa jest nieokreślony, by możliwe było 
wszczęcie ścigania karnego pomimo braku zeznań ofiary czynu zabronionego.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Poprawka 21
Artykuł 1 akapit pierwszy

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki prawa 
karnego niezbędne do zapewnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej.

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki prawa 
karnego niezbędne do zapewnienia zakazu 
piractwa dotyczącego praw autorskich i 
podrabiania znaków towarowych na skalę 
handlową.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie Komisji wskazuje wyłącznie na piractwo dotyczące praw autorskich 
i na podrabianie znaków towarowych. Cel dyrektywy należy ograniczyć do tych dwóch 
zagadnień. Jest to zgodne z porozumieniem TRIPS, które również używa pojęć „piractwo 
dotyczące praw autorskich” i „podrabianie znaków towarowych”.
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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 22
Artykuł 1 akapit pierwszy

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki prawa 
karnego niezbędne do zapewnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej.

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki prawa 
karnego niezbędne do zapewnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej obejmujące prawo autorskie i 
prawa pokrewne, prawo sui generis do baz 
danych oraz prawo ze znaków towarowych, 
wyłączające natomiast naruszenie prawa z 
patentu, prawa z dodatkowego świadectwa 
ochronnego oraz prawa ochronnego na 
wzór użytkowy.

Or. pl

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Poprawka 23
Artykuł 1 akapit drugi

Środki te mają zastosowanie do praw 
własności intelektualnej określonych przez 
prawodawstwo wspólnotowe lub prawo 
krajowe państw członkowskich.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie Komisji wskazuje wyłącznie na piractwo dotyczące praw autorskich 
i na podrabianie znaków towarowych. Cel dyrektywy należy ograniczyć do tych dwóch 
zagadnień. Jest to zgodne z porozumieniem TRIPS, które również używa pojęć „piractwo 
dotyczące praw autorskich” i „podrabianie znaków towarowych”.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 24
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy)

Patenty, wzory przemysłowe i dodatkowe 
certyfikaty ochrony są wyłączone z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy, za 
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wyjątkiem przypadków, w których można 
udowodnić, że naruszenie tych praw 
stanowi poważne zagrożenie dla porządku 
publicznego lub dla bezpieczeństwa.

Or. it

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Poprawka 25
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy)

Zgodnie z konwencją Rady Europy o 
cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 
2001 r., podpisaną przez Unię Europejską, 
pojęcie „piractwa intelektualnego” 
ogranicza się do czynów zabronionych o 
charakterze handlowym, obejmujących 
poważne i obiektywne naruszenia w postaci 
podrabiania (seryjna produkcja 
nielegalnych treści naśladujących lub 
odtwarzających oryginał).

Or. it

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 26
Artykuł 2, tytuł

Definicja Definicje

Or. fr

Uzasadnienie

Pożądane jest zdefiniowanie pojęcia podrabiania, mającego centralne znaczenie dla 
stosowania wniosku w sprawie dyrektywy. Zastosowanie sankcji jest możliwe tylko wtedy, gdy 
istnieje jasna definicja pojęcia podrabiania, która powinna obejmować wszelkie formy 
naruszania praw własności intelektualnej, w tym również posiadanie podrobionych towarów.
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Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 27
Artykuł 2 akapit pierwszy a (nowy)

Do celów niniejszej dyrektywy przez 
podrabianie należy rozumieć fakt, że 
dowolna osoba:
a) posiada bez uzasadnionego powodu, 
importuje w dowolnym systemie celnym lub 
eksportuje towary opatrzone podrobionym 
znakiem towarowym;
b) wystawia na sprzedaż lub sprzedaje 
towary opatrzone podrobionym znakiem 
towarowym;
c) odtwarza, imituje, używa, nanosi, usuwa, 
modyfikuje dany znak towarowy, znak 
wspólny lub wspólny znak certyfikujący z 
naruszeniem praw i zakazów wynikających 
z jego rejestracji;
d) świadomie dostarcza inny produkt lub 
inną usługę niż żądana na podstawie 
zarejestrowanego znaku towarowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Pożądane jest zdefiniowanie pojęcia podrabiania, mającego centralne znaczenie dla 
wykonania wniosku w sprawie dyrektywy. Zastosowanie sankcji jest możliwe tylko wtedy, gdy 
istnieje jasna definicja pojęcia podrabiania, która powinna obejmować wszelkie formy 
naruszania praw własności intelektualnej, w tym również posiadanie podrobionych towarów.

Poprawkę złożyły Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Poprawka 28
Artykuł 2 akapit pierwszy a (nowy)

Do celów niniejszej dyrektywy „naruszenie” 
oznacza naruszenie dotyczące towarów, 
którym celowo i bez modyfikacji nadano 
charakterystyczne cechy produktu lub 
znaku chronionego.

Or. en
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Poprawka 29
Artykuł 2 akapit pierwszy a (nowy)

Do celów niniejszej dyrektywy „naruszenie” 
oznacza naruszenie dotyczące towarów, 
którym celowo i bez modyfikacji nadano 
charakterystyczne cechy produktu lub 
znaku chronionego.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawą zasadniczą jest przecyzyjne zdefiniowanie przestępstwa. Harmonizacja sankcji 
karnych dotyczących własności intelektualnej musi ograniczać się do przypadków 
oczywistego naruszania praw. W sprawach niejednoznacznych, zwłaszcza dotyczących 
zakresu ochrony w przypadku podobieństwa, wystarczą sankcje cywilne.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Poprawka 30
Artykuł 2 akapit pierwszy b (nowy)

Do celów niniejszej dyrektywy „naruszenie 
na skalę handlową” oznacza działanie 
handlowe oparte na intencji osiągnięcia 
zysku, wyrządzające znaczne bezpośrednie 
straty właścicielowi prawa. Nienastawioną 
na zysk wymianę legalnie nabytych treści 
między osobami prywatnymi wyłącza się 
z zastosowania niniejszejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zwrot „skala handlowa” prowadzi do pomieszania różnych aspektów i nie dość precyzyjnie 
definiuje znamiona przestępstwa. Proponuje się wprowadzenie pojęcia „działania 
handlowego opartego na intencji osiągnięcia zysku”. Poprawka ta jest niemal identyczna z 
projektem poprawki zgłoszonym przez ITRE (poprawka nr 6). Określenie „naruszenie 
obliczone na zysk” zastąpiono określeniem „działanie handlowe oparte na intencji 
osiągnięcia zysku”. Potrzebne jest zarówno słowo „intencja”, jak i słowo „działanie”, 
ponieważ nie możemy być pewni co do intencji, jeżeli nie miało miejsca żadne działanie.
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Poprawka 31
Artykuł 2 akapit pierwszy c (nowy)

Do celów niniejszej dyrektywy „piractwo 
dotyczące praw autorskich” oznacza czyn 
spełniający łącznie poniższe znamiona:
(a) niezmodyfikowana kopia;
(b) działanie handlowe oparte na intencji 
osiągnięcia zysku;
(c) wyrządzenie znacznych bezpośrednich 
strat posiadaczowi praw; oraz
(d) rozmyślne i świadome naruszenie 
danego prawa autorskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawą zasadniczą jest przecyzyjne zdefiniowanie przestępstwa. Pierwszym warunkiem 
powinno być „kopiowanie 1:1”. Jeżeli nie wystąpiło kopiowanie 1:1, naruszenie nie jest 
piractwem dotyczącym praw autorskich.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Poprawka 32
Artykuł 2 akapit pierwszy d (nowy)

Do celów niniejszej dyrektywy „podrobienie 
znaku towarowego” oznacza czyn 
spełniający łącznie poniższe znamiona:
(a) oznakowanie identyczne ze znakiem 
towarowym naniesione na towary lub 
usługi identyczne z towarami lub usługami, 
na które zarejestrowano znak towarowy;
(b) działanie handlowe oparte na intencji 
osiągnięcia zysku;
(c) wyrządzenie znacznych bezpośrednich 
strat posiadaczowi praw; oraz
(d) rozmyślne i świadome naruszenie 
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danego znaku towarowego.

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 33
Artykuł 3

Państwa członkowskie zapewniają 
zakwalifikowanie jako czynu zabronionego 
pod groźbą kary wszelkich zamierzonych 
naruszeń praw własności intelektualnej 
popełnianych na skalę handlową, jak 
również usiłowania naruszenia, 
współsprawstwa i nakłaniania do naruszenia.

Państwa członkowskie zapewniają 
zakwalifikowanie jako czynu zabronionego 
wyłącznie zamierzonych naruszeń praw 
własności intelektualnej popełnianych na 
skalę handlową, mających na celu 
ułatwienie zorganizowanej przestępczości 
i/lub stanowiących poważne zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa, jak również 
usiłowania naruszenia, współsprawstwa i 
nakłaniania do naruszenia.

Or. it

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 34
Artykuł 3

Państwa członkowskie zapewniają 
zakwalifikowanie jako czynu zabronionego 
pod groźbą kary wszelkich zamierzonych
naruszeń praw własności intelektualnej 
popełnianych na skalę handlową, jak 
również usiłowania naruszenia, 
współsprawstwa i nakłaniania do naruszenia.

Państwa członkowskie zapewniają 
zakwalifikowanie jako czynu zabronionego 
pod groźbą kary wszelkich umyślnych
naruszeń praw własności intelektualnej 
popełnianych na skalę handlową, rozumianą 
jako zasięg dostępności dóbr 
niematerialnych w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, jak również 
usiłowania naruszenia, współsprawstwa i 
nakłaniania do naruszenia.

Or. pl
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Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 35
Artykuł 3

Państwa członkowskie zapewniają 
zakwalifikowanie jako czynu zabronionego 
pod groźbą kary wszelkich zamierzonych 
naruszeń praw własności intelektualnej 
popełnianych na skalę handlową, jak 
również usiłowania naruszenia, 
współsprawstwa i nakłaniania do naruszenia.

Państwa członkowskie zapewniają 
zakwalifikowanie jako czynu zabronionego 
pod groźbą kary wszelkich zamierzonych 
naruszeń praw własności intelektualnej, jak 
również usiłowania naruszenia, 
współsprawstwa i nakłaniania do naruszenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Chociaż art. 61 porozumienia TRIPS wprowadza kryterium skali handlowej, zamierzone 
naruszenie prawa własności intelektualnej powinno podlegać sankcji ze względu na wagę 
tego czynu jako takiego, bez względu na ilość, która może być czynnikiem obciążającym, nie 
musi jednak być czynnikiem determinującym. Pozwoliłoby to na nałożenie sankcji na handel 
prowadzony przez tzw. „mrówki”, który polega na wprowadzaniu podróbek na małą skalę, co 
czasami niesie ze sobą poważne konsekwencje, niezależnie od ilości (na przykład podrabiane 
leki). Prawo wspólnotowe powinno być bardziej rygorystyczne niż prawo międzynarodowe.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 36
Artykuł 3

Państwa członkowskie zapewniają 
zakwalifikowanie jako czynu zabronionego 
pod groźbą kary wszelkich zamierzonych 
naruszeń praw własności intelektualnej 
popełnianych na skalę handlową, jak
również usiłowania naruszenia, 
współsprawstwa i nakłaniania do naruszenia.

Państwa członkowskie zapewniają 
zakwalifikowanie jako czynu zabronionego 
pod groźbą kary wszelkich zamierzonych 
naruszeń praw własności intelektualnej 
popełnianych na skalę handlową, 
a w poważnych przypadkach również 
usiłowania naruszenia, współsprawstwa i 
nakłaniania do naruszenia.

Or. cs

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na sformułowaniu porozumienia TRIPS. Usiłowanie, współsprawstwo i 
nakłanianie powinno być sankcjonowane wyłącznie w poważnych przypadkach.
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Poprawka 37
Artykuł 4

1. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary określonych w art. 3 
państwa członkowskie przewidują 
następujące sankcje:

a) w przypadku osób fizycznych – kary 
pozbawienia wolności;
b) w przypadku osób fizycznych i 
prawnych:
i) grzywny,
ii) konfiskatę przedmiotu, narzędzi i 
korzyści pochodzących z przestępstwa lub 
mienia o wartości odpowiadającej wartości 
tych korzyści.
2. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary określonych w art. 3 
państwa członkowskie przewidują również, 
we właściwych przypadkach, stosowanie 
następujących sankcji:
a) zniszczenie mienia stanowiącego 
naruszenie prawa własności intelektualnej;
b) stałe lub czasowe zamknięcie części lub 
całości zakładu lub sklepu, który służył 
głównie do popełnienia przedmiotowego 
naruszenia;
c) stały lub czasowy zakaz prowadzenia 
działalności handlowej;
d) objęcie nadzorem sądowym;
e) rozwiązanie;
f) zakaz korzystania z pomocy i dotacji 
publicznych;
g) opublikowanie orzeczeń sądowych.

W odniesieniu do czynów zabronionych pod 
groźbą kary określonych w art. 3 państwa 
członkowskie przewidują skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające sankcje.

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowy opis sankcji stwarza problemy ze względu na różnice między krajowymi 
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systemami prawnymi. Zaproponowane sformułowanie jest zgodne z rozporządzeniem Rady 
(WE) 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącym działań organów celnych skierowanych 
przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz 
środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły 
takie prawa. W piśmie przewodniczącego Senatu Y.E.M.A. Timmermana-Bucka oraz 
przewodniczącego Izby Reprezentantów F.W. Weisglasa do komisarza Franka Frattiniego 
z dnia 3 lipca 2006 r. parlament holenderski proponuje takie samo sformułowanie.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 38
Artykuł 4 ustęp 2, zdanie wprowadzające

2. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary określonych w art. 3 
państwa członkowskie przewidują również, 
we właściwych przypadkach, stosowanie 
następujących sankcji:

2. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary określonych w art. 3 
państwa członkowskie przewidują również, 
we właściwych przypadkach, jeżeli wymaga 
tego interes społeczny, stosowanie 
następujących sankcji:

Or. cs

Uzasadnienie

Chodzi o poważne naruszenia praw podstawowych, dlatego też konieczne jest, aby uzasadniał 
je interes społeczny.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 39
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) zniszczenie mienia stanowiącego 
naruszenie prawa własności intelektualnej;

a) uprzednie całkowite zniszczenie mienia 
stanowiącego naruszenie prawa własności 
intelektualnej, z zachowaniem bez 
poręczenia za próbki stanowiące dowód;

Or. fr

Uzasadnienie

W trosce o bezpieczeństwo proponuje się szybkie i całkowite zmiszczenie mienia 
stanowiącego naruszenie praw własności intelektualnej, z wyjątkiem elementów niezbędnych 
w dochodzeniu. Środek ten pozwala również na uniknięcie wysokich kosztów ochrony mienia. 
Można przedstawić zapasy wizualnie poprzez ich sfotografowanie w chwili odkrycia. 
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W odpowiednim przypadku zniszczenie zapasów może wymagać zgody lub braku sprzeciwu 
osoby powiązanej ze sprawą, jeżeli została w tym momencie zidentyfikowana, przy czym nie 
oznacza to przyznania się do winy.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 40
Artykuł 4 ustęp 2 litera g a) (nowa)

g a) uiszczenie przez podrabiającego 
kosztów ochrony mienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Tytułem sankcji uzupełniającej powinna istnieć możliwość skazania podrabiającego na 
uiszczenie kosztów ochrony mienia zatrzymanego do celów dochodzenia, zwłaszcza że koszty 
te mogą być wysokie, jeżeli zachowane produkty, nawet w niewielkiej ilości, są dużych 
rozmiarów, a dochodzenie się przeciąga.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Poprawka 41
Artykuł 5

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
tego, by w przypadku osób fizycznych 
odpowiedzialnych za czyny zabronione pod 
groźbą kary określone w art. 3 można było 
stosować najwyższą karę co najmniej 4 lat 
pozbawienia wolności, gdy czyny te zostały 
popełnione w ramach organizacji 
przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej 
… w sprawie walki z przestępczością 
zorganizowaną, jak również gdy czyny te 
pociągają za sobą zagrożenie dla ludzkiego 
zdrowia lub bezpieczeństwa.
2. Państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
tego, by osoby fizyczne lub prawne 
odpowiedzialne za czyny zabronione pod 
groźbą kary określone w art. 3 podlegały 

skreślony
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sankcjom skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym. Sankcje te obejmują 
grzywny orzeczone przez sąd karny lub inny 
sąd:
a) o wysokości maksymalnej wynoszącej co 
najmniej 100 000 EUR w przypadkach, 
które nie należą do najpoważniejszych;
b) o wysokości maksymalnej wynoszącej co 
najmniej 300 000 EUR w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Sankcje wymieniono już w art. 4.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 42
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
tego, by w przypadku osób fizycznych 
odpowiedzialnych za czyny zabronione pod 
groźbą kary określone w art. 3 można było 
stosować najwyższą karę co najmniej 4 lat 
pozbawienia wolności, gdy czyny te zostały 
popełnione w ramach organizacji 
przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej 
… w sprawie walki z przestępczością 
zorganizowaną, jak również gdy czyny te 
pociągają za sobą zagrożenie dla ludzkiego 
zdrowia lub bezpieczeństwa.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
tego, by w przypadku osób fizycznych 
odpowiedzialnych za czyny zabronione pod 
groźbą kary określone w art. 3 można było 
stosować najwyższą karę co najmniej 4 lat 
pozbawienia wolności, gdy czyny te uznane 
zostały za poważne przestępstwa, jak 
również gdy czyny te pociągają za sobą 
zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczające kryterium „przestępczości zorganizowanej” może sprawić, że niemożliwe 
będzie utworzenie prawdziwie skutecznych europejskich ram egzekwowania przepisów 
karnych. Co więcej, byłby to nowy element, niewystępujący ani w prawie krajowym (za 
wyjątkiem Francji), ani w porozumieniu TRIPS WTO. Pilnie potrzebne jest ulepszenie 
wytycznych karania przestępstw dotyczących naruszania praw własności intelektualnej. 
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Wytyczne wprowadzone we wniosku będą użyteczne tylko wtedy, gdy zostaną zastosowane do 
wszystkich czynów zabronionych wyrządzających posiadaczom praw poważne szkody 
handlowe, niezależnie od tego, czy naruszenia te popełniono w ramach przestępczości 
zorganizowanej.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 43
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
tego, by w przypadku osób fizycznych 
odpowiedzialnych za czyny zabronione pod 
groźbą kary określone w art. 3 można było 
stosować najwyższą karę co najmniej 4 lat 
pozbawienia wolności, gdy czyny te zostały 
popełnione w ramach organizacji 
przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej 
… w sprawie walki z przestępczością 
zorganizowaną, jak również gdy czyny te 
pociągają za sobą zagrożenie dla ludzkiego 
zdrowia lub bezpieczeństwa.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
tego, by w przypadku osób fizycznych 
odpowiedzialnych za czyny zabronione pod 
groźbą kary określone w art. 3 można było 
stosować najwyższą karę co najmniej 4 lat 
pozbawienia wolności, gdy czyny te zostały 
popełnione w ramach organizacji 
przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej 
… w sprawie walki z przestępczością 
zorganizowaną lub gdy czyny te pociągają 
za sobą zagrożenie dla ludzkiego zdrowia 
lub bezpieczeństwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi nie powinno być kryterium uzupełniającym 
lub kumulowanym z kryterium przynależności do organizacji przestępczej, ale kryterium 
wystarczająco poważnym, aby ukarać osobę fizyczną odpowiedzialną za tego rodzaju czyn.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 44
Artykuł 5 ustęp 2

1. Państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
tego, by osoby fizyczne lub prawne 
odpowiedzialne za czyny zabronione pod 
groźbą kary określone w art. 3 podlegały 
sankcjom skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym. Sankcje te obejmują 

2. Państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
tego, by osoby fizyczne lub prawne 
odpowiedzialne za czyny zabronione pod 
groźbą kary określone w art. 3 podlegały 
sankcjom skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym. Sankcje te obejmują 
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grzywny orzeczone przez sąd karny lub inny 
sąd:

a) o wysokości maksymalnej wynoszącej co 
najmniej 100 000 EUR w przypadkach, 
które nie należą do najpoważniejszych;
b) o wysokości maksymalnej wynoszącej co 
najmniej 300 000 EUR w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1.

grzywny orzeczone przez sąd karny lub inny 
sąd.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich nie jest określona maksymalna wysokość grzwyien za 
naruszenie własności intelektualnej. Wysokości grzywien nadal nie należy ograniczać. 
W niektórych przypadkach piractwa lub podrabiania na skalę handlową grzywna 
w wysokości 100 000 euro nie jest adekwatna. Mając na uwadze, że na osobę prawną nie 
można nałożyć kary pozbawienia wolności oraz że, zasadniczo rzecz biorąc, sankcje pieniężne 
to jedyny możliwy środek karny, nie powinno się ograniczać wysokości grzywien. Ponadto 
jeżeli wniosek nakładałby wyższe limity grzywien maksymalnych, to do wniosku powinno się 
włączyć pewne mechanizmy okresowego przeglądu wysokości grzywien przez KE lub państwa 
członkowskie.

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 45
Artykuł 5 ustęp 2

2. Państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
tego, by osoby fizyczne lub prawne 
odpowiedzialne za czyny zabronione pod 
groźbą kary określone w art. 3 podlegały 
sankcjom skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym. Sankcje te obejmują 
grzywny orzeczone przez sąd karny lub inny 
sąd:

2. Państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia
tego, by osoby fizyczne lub prawne 
odpowiedzialne za czyny zabronione pod 
groźbą kary określone w art. 3 podlegały 
sankcjom skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym. Sankcje te obejmują 
grzywny orzeczone przez sąd karny lub inny 
sąd.

a) o wysokości maksymalnej wynoszącej co 
najmniej 100 000 EUR w przypadkach, 
które nie należą do najpoważniejszych;

W przypadku sankcji pieniężnych sądy 
poszczególnych państw członkowskich 
ustalą w orzeczeniu wysokość grzywien, 
mając na uwadze wyrządzoną szkodę, 
wartość przedmiotu przestępstwa lub zyski 
uzyskane z tegoż przedmiotu, we wszystkich 
przypadkach uwzględniając jako czynnik 
podstawowy sytuację ekonomiczną 
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winnego, wynikającą z jego majątku, 
przychodów, zobowiązań i obciążeń 
rodzinnych oraz innych okoliczności 
osobistych.

b) o wysokości maksymalnej wynoszącej co 
najmniej 300 000 EUR w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Ustanowienie w artykule stałej wysokości grzywien za naruszenie praw własności 
intelektualnej to przesadnie sztywne postanowienie, prawdobodobnie z trudem dające się 
pododzić z zasadą pomocniczości. Poprawka godzi tę zasadę z celem harmonizacji, do której 
zmierza wniosek.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 46
Artykuł 5 ustęp 2 litera a)

a) o wysokości maksymalnej wynoszącej co 
najmniej 100 000 EUR w przypadkach, 
które nie należą do najpoważniejszych;

a) o wysokości maksymalnej wynoszącej co 
najmniej 300 000 EUR w przypadkach, 
które nie należą do najpoważniejszych, 
mogące sięgać pięciokrotności zysków 
podrabiającego;

Or. fr

Uzasadnienie

Grzywny powinny być bardziej odstraszające i spójne z czynnikami gospodarczymi 
i finansowymi występującymi w danej sprawie. Z tego powodu interesujące wydaje się 
wprowadzenie zasady, że grzywny mogą być proporcjonalne do zysków podrabiającego: na 
przykład w sektorze finansowym Urząd ds. Rynków Finansowych może nakładać grzywny 
sięgające dziesięciokrotności zysków. Wydaje się to wystarczająco odstraszające, aby mogło 
posłużyć za punkt odniesienia.
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Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 47
Artykuł 5 ustęp 2 litera b)

b) o wysokości maksymalnej wynoszącej co 
najmniej 300 000 EUR w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1.

b) o wysokości maksymalnej wynoszącej co 
najmniej 600 000 EUR w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1, mogące sięgać 
dziesięciokrotności zysków podrabiającego.

Or. fr

Uzasadnienie

Grzywny powinny być bardziej odstraszające i spójne z czynnikami gospodarczymi i 
finansowymi występującymi w danej sprawie. Z tego powodu interesujące wydaje się 
wprowadzenie zasady, że grzywny mogą być proporcjonalne do zysków podrabiającego: na 
przykład w sektorze finansowym Urząd ds. Rynków Finansowych może nakładać grzywny 
sięgające dziesięciokrotności zysków. Wydaje się to wystarczająco odstraszające, aby mogło 
posłużyć za punkt odniesienia.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 48
Artykuł 5 ustęp 2 litera b a) (nowa)

b a) o charakterze procentowym, 
kalkulowane jako odpowiednia część 
przychodu podmiotu, w przypadku osób 
prawnych.

Or. pl

Uzasadnienie

Jako właściwy precedens można wskazać w tym zakresie art. 6 projektu decyzji ramowej w 
sprawie wzmocnienia prawno-karnych ram egzekwowania przepisów prawa skierowanych 
przeciwko zanieczyszczeniom ze statków (Rada UE 9810/05).

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 49
Artykuł 6

Państwa członkowskie podejmują wszelkie Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
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środki niezbędne do tego, aby umożliwić 
konfiskatę całości lub części mienia 
należącego do osoby fizycznej lub prawnej 
skazanej zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 3 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW 
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia 
pochodzących z przestępstwa, przynajmniej 
wtedy gdy czyny zabronione pod groźbą 
kary zostały popełnione w ramach 
organizacji przestępczej w rozumieniu 
decyzji ramowej … w sprawie walki z 
przestępczością zorganizowaną, jak również 
gdy czyny te pociągają za sobą zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego.

środki niezbędne do tego, aby umożliwić 
konfiskatę całości lub części mienia 
należącego do osoby fizycznej lub prawnej 
skazanej zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 3 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW 
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia 
pochodzących z przestępstwa, przynajmniej 
wtedy gdy czyny zabronione pod groźbą 
kary są poważnymi przestępstwami, jak 
również gdy czyny te pociągają za sobą 
zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
ludzkiego.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje obawa, że art. 6 ograniczałby się wyłącznie do czynów zabronionych popełnionych 
w ramach „zorganizowanej przestępczości”. Artykuł ten będzie użyteczny tylko wtedy, gdy 
zostanie zastosowany do wszystkich czynów zabronionych wyrządzających posiadaczom praw 
poważne szkody handlowe, niezależnie od tego, czy naruszenia te popełniono w ramach 
przestępczości zorganizowanej. Dlatego też z art. 6 wniosku dotyczącego decyzji ramowej 
należy usunąć odniesienie do „zorganizowanej przestępczości” i zastąpić je określeniem 
„poważne przestępstwa”.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 50
Artykuł 6

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
środki niezbędne do tego, aby umożliwić 
konfiskatę całości lub części mienia 
należącego do osoby fizycznej lub prawnej 
skazanej zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 3 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW 
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia 
pochodzących z przestępstwa, przynajmniej 
wtedy gdy czyny zabronione pod groźbą 
kary zostały popełnione w ramach 
organizacji przestępczej w rozumieniu 
decyzji ramowej … w sprawie walki z 
przestępczością zorganizowaną, jak również 

Państwa członkowskie, przestrzegając praw 
podstawowych, podejmują wszelkie środki 
niezbędne do tego, aby umożliwić 
konfiskatę całości lub części mienia 
należącego do osoby fizycznej lub prawnej 
skazanej zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 3 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW 
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia 
pochodzących z przestępstwa, przynajmniej 
wtedy gdy czyny zabronione pod groźbą 
kary zostały popełnione w ramach 
organizacji przestępczej w rozumieniu 
decyzji ramowej … w sprawie walki z 
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gdy czyny te pociągają za sobą zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego.

przestępczością zorganizowaną, jak również 
gdy czyny te pociągają za sobą zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego.

Or. cs

Uzasadnienie

Chodzi o poważne naruszenia praw podstawowych, dlatego też konieczne jest, aby w takich 
przypadkach państwa członkowskie postępowały w poszanowaniu praw podstawowych.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Poprawka 51
Artykuł 6

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
środki niezbędne do tego, aby umożliwić 
konfiskatę całości lub części mienia 
należącego do osoby fizycznej lub prawnej 
skazanej zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 3 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW 
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia 
pochodzących z przestępstwa, przynajmniej
wtedy gdy czyny zabronione pod groźbą 
kary zostały popełnione w ramach 
organizacji przestępczej w rozumieniu 
decyzji ramowej … w sprawie walki z 
przestępczością zorganizowaną, jak również 
gdy czyny te pociągają za sobą zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego.

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
środki niezbędne do tego, aby umożliwić 
konfiskatę całości lub części mienia 
należącego do osoby fizycznej lub prawnej 
skazanej zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 3 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW 
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia 
pochodzących z przestępstwa, wtedy gdy 
czyny zabronione pod groźbą kary zostały 
popełnione w ramach organizacji 
przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej 
… w sprawie walki z przestępczością 
zorganizowaną, jak również gdy czyny te 
pociągają za sobą zagrożenie dla zdrowia
lub bezpieczeństwa ludzkiego.

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 52
Artykuł 6

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
środki niezbędne do tego, aby umożliwić 
konfiskatę całości lub części mienia 
należącego do osoby fizycznej lub prawnej 
skazanej zgodnie z przepisami określonymi 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
środki niezbędne do tego, aby umożliwić 
konfiskatę całości lub części mienia 
należącego do osoby fizycznej lub prawnej 
skazanej zgodnie z przepisami określonymi 
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w art. 3 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW 
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia 
pochodzących z przestępstwa, przynajmniej 
wtedy gdy czyny zabronione pod groźbą 
kary zostały popełnione w ramach 
organizacji przestępczej w rozumieniu 
decyzji ramowej … w sprawie walki z 
przestępczością zorganizowaną, jak również 
gdy czyny te pociągają za sobą zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego.

w art. 3 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW 
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia 
pochodzących z przestępstwa, przynajmniej 
wtedy, gdy czyny zabronione pod groźbą 
kary zostały popełnione w ramach 
organizacji przestępczej w rozumieniu 
decyzji ramowej … w sprawie walki z 
przestępczością zorganizowaną lub gdy 
czyny te pociągają za sobą zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Lepiej rozszerzyć przypadki konfiskaty mienia należącego do osoby skazanej, fizycznej lub 
prawnej, wprowadzając w odniesieniu do popełnionych czynów sformułowanie alternatywne 
zamiast kumulatywnego.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Poprawka 53
Artykuł 6 a (nowy)

Artykuł 6 a
Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zakazu i karania nadużywania 
gróźb stosowania sankcji karnych, za 
pomocą środków karnych, cywilnych i 
proceduralnych.
Państwa członkowskie zakazują nadużyć 
proceduralnych, zwłaszcza że do 
egzekwowania wymagań prawa cywilnego 
stosuje się środki karne.

Or. en

Uzasadnienie

Zdolność właściciela prawa do zniechęcania do czynów zabronionych znacznie wzrasta, jeżeli 
występuje obawa zastosowania sankcji karnych. Ponadto nie można wykluczyć nadużyć 
proceduralnych. Dlatego też harmonizacja sankcji karnych dotyczących własności 
intelektualnej wymaga wprowadzenia środków zaradczych. Zarówno prawo międzynarodowe, 
jak i europejskie wymaga zapobiegania nadużyciom dotyczącym własności intelektualnej.
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Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 54
Artykuł 7 akapit pierwszy

Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczom praw własności intelektualnej, 
których to dotyczy, lub ich pełnomocnikom, 
jak również ekspertom, możliwość 
aktywnego uczestnictwa w dochodzeniach 
prowadzonych przez wspólne zespoły 
dochodzeniowo-śledcze w sprawie czynów 
zabronionych pod groźbą kary określonych 
w art. 3.

Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczom praw własności intelektualnej, 
których to dotyczy, lub ich pełnomocnikom 
możliwość aktywnego uczestnictwa w 
dochodzeniach prowadzonych przez 
wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze w 
sprawie czynów zabronionych pod groźbą 
kary określonych w art. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki dotyczącej ekspertów do 8. punktu uzasadnienia.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 55
Artykuł 7 akapit pierwszy a (nowy)

W tym celu posiadacze praw własności 
intelektualnej otrzymują informacje 
związane z dochodzeniem, dotyczące w 
szczególności:
- okoliczności faktycznych i miejsca 
zajęcia;
- liczby zatrzymanych osób;
- ilości produktów lub wyrobów.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest rzeczą normalną w dochodzeniach, że posiadacze praw własności intelektualnej, których 
to dotyczy, otrzymują podstawowe informacje faktyczne (fakty, miejsca, zatrzymania, ilości), 
aby móc skutecznie i świadomie brać aktywny udział w dochodzeniach.



AM\635907PL.doc 25/26 PE 380.688v01-00

PL

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Poprawka 56
Artykuł 8

Państwa członkowskie upewniają się, że 
możliwość wszczęcia dochodzenia lub 
ścigania karnego dotyczącego czynów 
zabronionych pod groźbą kary określonych 
w art. 3 nie zależy od zeznań lub oskarżenia 
pochodzących od osoby będącej ofiarą 
czynu zabronionego pod groźbą kary, 
przynajmniej jeśli czyn ten został 
popełniony na terytorium państwa 
członkowskiego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Organy prowadzące dochodzenia karne nie powinny mieć możliwości działania z własnej 
inicjatywy, zanim właściciel praw wniesie skargę, ponieważ umowy licencyjne nie są 
publikowane, a podstawowym prawem właściciela jest dowolne dysponowanie prawami.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 57
Artykuł 8

Jeżeli państwo członkowskie uzależnia 
dochodzenie dotyczące czynów 
zabronionych pod groźbą kary określonych 
w art. 3 od złożenia doniesienia lub wniosku 
o wszczęcie dochodzenia przez właściciela 
praw, podejmuje ono środki niezbędne do 
tego, by organy i władze odpowiedzialne za 
dochodzenie karne:

Państwa członkowskie upewniają się, że 
możliwość wszczęcia dochodzenia lub 
ścigania karnego dotyczącego czynów 
zabronionych pod groźbą kary określonych 
w art. 3 nie zależy od zeznań lub oskarżenia 
pochodzących od osoby będącej ofiarą 
czynu zabronionego pod groźbą kary, 
przynajmniej jeśli czyn ten został 
popełniony na terytorium państwa 
członkowskiego.

a) informowały właściciela praw, których 
dotyczy prawdopodobne naruszenie, w 
przypadku podejrzenia naruszenia prawa 
własności intelektualnej;
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b) w razie wystarczająco uzasadnionego 
podejrzenia mogły zabezpieczyć towary na 
trzy dni robocze od poinformowania 
właściciela praw, aby umożliwić mu 
złożenie doniesienia lub wniosku o 
wszczęcie dochodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja proponuje wprowadzenie systemu urzędowego. Tymczasem niektóre państwa 
członkowskie posiadają również systemy prywatne umożliwiające dochodzenie karne, jeżeli 
powództwa cywilne są niewystarczające. Należy w dalszym ciągu umożliwić utrzymanie tych 
systemów. Kiedy władze zostają poinformowane o przypadkach piractwa, właściciele 
odpowiednich praw powinni być informowani o domniemanym naruszeniu, a towary będące 
przedmiotem zarzutów – tymczasowo zabezpieczone.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 58
Artykuł 8

Państwa członkowskie upewniają się, że 
możliwość wszczęcia dochodzenia lub 
ścigania karnego dotyczącego czynów 
zabronionych pod groźbą kary określonych 
w art. 3 nie zależy od zeznań lub oskarżenia 
pochodzących od osoby będącej ofiarą 
czynu zabronionego pod groźbą kary, 
przynajmniej jeśli czyn ten został 
popełniony na terytorium państwa 
członkowskiego.

Państwa członkowskie upewniają się, że 
możliwość wszczęcia dochodzenia lub 
ścigania karnego dotyczącego czynów 
zabronionych pod groźbą kary określonych 
w art. 3 istnieje również przy braku zeznań 
lub oskarżenia pochodzących od osoby 
będącej ofiarą czynu zabronionego pod 
groźbą kary, przynajmniej jeśli czyn ten 
został popełniony na terytorium państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Ujednolicenie. Patrz uzasadnienie poprawki do 9. punktu uzasadnienia.
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