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EXPLANATORY MEMORANDUM

Justification for the proposal

This proposal for a Directive amends the proposal for a Parliament and Council Directive on 
criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights 
(2005/0127 COD). It puts into effect the Communication from the Commission of 
23 November 2005 (COM(2005) 583 final) on the implications of the Court’s judgment of 
13 September 2005 (Case C 176/03 Commission v Council). It was held in that judgment that 
provisions of criminal law required for the effective implementation of Community law come 
under the EC Treaty. The Commission states in its Communication that it will make the 
necessary changes to pending proposals as and when required. It specifically mentions the 
proposal for a Parliament and Council Directive on criminal measures aimed at ensuring the 
enforcement of intellectual property rights and the proposal for a Council Framework Decision 
to strengthen the criminal law framework to combat intellectual property offences 
(COM(2005) 276 final). Consequently, the proposal for a Framework Decision has been 
withdrawn and a proposal drawn up amending the proposal for a Directive on criminal 
measures.

The provisions in the proposal for a Framework Decision relating to penalties and extended 
powers of confiscation have now been incorporated in the new proposal for a Directive.

The only provisions that have not been taken over are those relating to jurisdiction and the 
coordination of proceedings, contained in Article 5 of the proposal for a Framework Decision.
The Commission plans to take a horizontal approach to this subject under its Green Paper on 
conflicts of jurisdiction and the principle of ne bis in idem in criminal proceedings, adopted on 
23 December 20051. It does not consider it essential to lay down specific arrangements for the 
protection of intellectual property.

Counterfeiting and piracy, and infringements of intellectual property in general, are a constantly 
growing phenomenon which nowadays has an international dimension, since they are a serious 
threat to national economies and governments. The disparities between the national systems of 
penalties, apart from hampering the proper functioning of the internal market, make it difficult 
to combat counterfeiting and piracy effectively. In addition to the economic and social 
consequences, counterfeiting and piracy also pose problems for consumer protection, 
particularly when health and safety are at stake. Increasing use of the Internet enables pirated 
products to be distributed instantly around the globe. Finally, this phenomenon appears to be 
increasingly linked to organised crime. Combating this phenomenon is therefore of vital 
importance for the Community. Counterfeiting and pirating have become lucrative activities in 
the same way as other large-scale criminal activities such as drug trafficking. There are high 
potential profits to be made without risk of serious legal penalties. Additional provisions to 
strengthen and improve the fight against counterfeiting and piracy are therefore necessary to 
supplement Directive 2004/48/EC of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property 
rights. In addition to the civil and administrative measures, procedures and remedies provided 
for in Directive 2004/48/EC, criminal penalties also constitute, in appropriate cases, a means of 
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2 Recital 28 to Directive 2004/48/EC of 29 April 2004 states that "in addition to the civil and 
administrative measures, procedures and remedies provided for under this Directive, criminal 
sanctions also constitute, in appropriate cases, a means of ensuring the enforcement of intellectual 
property rights."

3 OJ L 94, 13.4.2005, p. 37.

enforcing intellectual property rights2.

A start was made on harmonisation with the entry into force of the TRIPS agreement which 
lays down minimum provisions on means of enforcing trade-related intellectual property rights.
These include the implementation of criminal procedures and criminal penalties, but there are 
still major disparities in the legal situation in the Community which do not allow the holders of 
intellectual property rights to benefit from an equivalent level of protection throughout the 
Community. As regards criminal penalties, there are considerable differences, particularly as 
regards the level of punishment laid down by national legislation.

As regards impact on fundamental rights, it should be emphasised that the direct objective of 
this initiative is to implement Article 17(2) of the Charter of Fundamental Rights which states 
that “Intellectual property shall be protected”; it does this by approximation of legislation while 
respecting the different legal traditions and systems of the Member States as well as other 
fundamental rights and principles recognised by the Charter. The level of sentences has been 
chosen pursuant to the seriousness of the different forms of wrongful conduct, in accordance 
with Article 49(3) of the Charter to the effect that sentences should not be disproportionate to 
the offence.

Since this objective may be better achieved at Community level, the Community may take 
measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

Content of the proposal

Article 1
This Article sets out the subject-matter and scope of the Directive, which concerns the 
measures necessary to ensure the enforcement of intellectual property rights. As in Directive 
2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights, the expression “intellectual 
property rights" encompasses all intellectual property rights. Just like Article 17(2) of the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union, which provides that “intellectual 
property shall be protected”, this is a horizontal measure.

The Directive is to apply to any infringement of intellectual property rights as provided for by 
Community law and/or by the national law of the Member States, in the same way as Directive 
2004/48/EC. Commission statement 2005/295/EC on Article 2 of Directive 2004/48/EC lists 
these rights, with the aim of providing greater legal certainty regarding the scope of the 
Directive3. The Directive is to apply without prejudice to more stringent provisions in the 
Member States.

Article 2
This Article defines the concept of a legal person for the purposes of the Directive.

Article 3
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This Article obliges Member States to consider all intentional infringements of an intellectual 
property right on a commercial scale as a criminal offence. It also covers attempting, aiding or
abetting and inciting such offences. The “commercial scale” criterion is borrowed from Article 
61 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS 
Agreement), concluded on 15 April 1994 and signed by all the members of the World Trade 
Organisation. Article 61 obliges Members to “provide for criminal procedures and penalties to 
be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a 
commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines 
sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a 
corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, 
forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the 
predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide 
for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual 
property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.”

The infringement must be intentional, that is to say that the act must be deliberate, whether it is 
an actual infringement, an attempt at infringement, or aiding and abetting or inciting such an 
offence. This does not affect specific liability systems such as the system laid down for Internet 
service providers in Articles 12 to 15 of Directive 2000/31/EC on electronic commerce4.

Article 4
This article concerns the nature of penalties: besides imprisonment for natural persons, the 
Directive lays down a range of penalties to be imposed on both natural and legal persons, such 
as fines and the seizure of goods belonging to the offender, including the infringing goods and 
the materials, implements or media used predominantly for the manufacture or distribution of 
the goods in question. Other penalties are provided for specific cases: destruction of infringing 
goods and goods principally used in the manufacture of the goods in question, total or partial 
closure, on either a permanent or a temporary basis, of the establishment or shop primarily 
used to commit the infringement. Provision is also made for a permanent or temporary ban on 
engaging in commercial activities, placement under judicial supervision or judicial winding-up, 
and a ban on access to public assistance or subsidies. Finally, the publication of judicial 
decisions is provided for. This can serve as a means of dissuasion and as a channel of 
information both for right holders and for the public at large.

Article 5

This article concerns the level of criminal penalties: offences must incur a maximum term of at 
least four years' imprisonment when they are committed under the aegis of a criminal 
organisation. The same applies where the offences carry a health or safety risk. The threshold 
of four years' imprisonment was chosen because it broadly corresponds to the criterion used to 
identify a serious offence. It is the threshold selected in Joint Action 98/733/JHA and in the 
proposal for a Council Framework Decision on the fight against organised crime 
(COM(2005) 6 final) and in the United Nations Convention against Organised Transnational 
Crime. For natural persons or legal entities who commit the offences listed in Article 3, the 
penalties include criminal and non-criminal fines to a maximum of at least EUR 100 000 for 
cases other than the most serious cases and to a maximum of at least EUR 300 000 for 
offences carried out under the aegis of a criminal organisation or which carry a health or safety 
risk. It must be possible for this factor to be taken into account where the risk is deemed to be 
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present, even where the dangerous product has not yet caused any damage.

A risk to personal health or safety exists where the counterfeit product placed on the market 
directly exposes people to a risk of illness or accident.

Article 6

This article provides for the full or partial confiscation of goods belonging to persons convicted 
of offences committed in the circumstances set out in Article 5. It refers to the provisions of 
Article 3 of Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation 
of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property5.

Article 7

The Framework Decision of 13 June 2002 provides the structure needed to set up joint 
investigation teams. To facilitate criminal investigations into intellectual property offences, the 
Member States must allow the holders of intellectual property rights concerned, or their 
representatives, and experts to assist the investigations carried out by these teams. It is very 
difficult to carry out investigations in this area and it is often essential to have the active 
participation of the victims, of representatives of the holder of the intellectual property rights 
or of experts in order to reach conclusions, and in particular to establish that products have 
been counterfeited. In the event of doubt, the victims or their representatives will thus be able 
to confirm rapidly whether the products discovered in an investigation have indeed been 
counterfeited. This will facilitate the search by joint investigation teams for evidence of 
intellectual property offences. Member States have a good deal of latitude in this regard.

Article 8

The purpose of this article is to ensure that investigations into, or prosecution of, 
counterfeiting and piracy offences are not dependent on a report or accusation made by a 
person subjected to the offence, at least if the acts were committed in the territory of the 
Member State. Such a measure is necessary to ensure that the conditions are right for carrying 
out investigations into intellectual property offences. It is often the case that stocks of 
suspected counterfeit products are discovered, but it is sometimes difficult to contact or even 
identify quickly the holder of the rights in the internal market. The victims of counterfeiting 
may be located in any part of the Community territory and may be small or medium-sized 
enterprises and not just large enterprises selling well-known products. Investigations would be 
hampered if a prior complaint by the victim were required. Intellectual property offences are 
often committed without the knowledge of the holder of the rights, and the absence of a 
complaint does not amount to negligence on the victim’s part.

Article 9
This Article concerns the measures for transposing the Directive into the internal law of the 
Member States. The deadline of eighteen months is modelled on the provisions of other 
Directives.

Article 10
This Article lays down that the Directive enters into force on the twentieth day following its 
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publication in the Official Journal, pursuant to the provisions of Article 254(1) of the EC 
Treaty.

Article 11

This Article lays down that this Directive is addressed to the Member States.
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2005/0127 (COD)

Изменено предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на прават
а на интелектуална собственост

(Текст със значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално ч
лен 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията6,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет7,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите8,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора9,

(1) В Зелената книга относно борбата срещу фалшифицирането и пиратството
във вътрешния пазар, представена от Комисията на 15 октомври 1998 г., се
отбелязва, че фалшифицирането и пиратството са прераснали в междунаро
дно явление със сериозни последици в икономически и социален план, какт
о и от гледна точка на защитата на потребителите, особено по отношение на
общественото здраве и безопасност. Като част от последващите действия сл
ед публикуването на Зелената книга беше изготвен план за действие, който
беше включен в съобщение по същата тема, изпратено от Комисията до Съв
ета, Европейския парламент и Икономическия и социален комитет на 30 но
ември 2000 г.

(2) В заключенията си Европейският съвет в Брюксел на 20 и 21 март 2003 г. п
рикани Комисията и държавите-членки да повишат закрилата на правата
на интелектуална собственост, като предприемат мерки срещу фалшифици
рането и пиратството.

(3)(1) В международен план, всички държави-членки, както и самата Общност, по отн
ошение на въпросите от кръга на нейната компетентност, са обвързани от Спора
зумението относно търговските аспекти на интелектуалната собственост ("спора
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зумението ТРИПС"), сключено в рамките на Световната търговска организация
и одобрено с решение на Съвета 94/800/ЕО10. Споразумението ТРИПС съдържа, 
по-конкретно, наказателни разпоредби, които съставляват общи норми, прилож
ими на международно равнище, но различията между държавите-членки са все о
ще твърде големи и не позволяват воденето на ефективна борба с нарушенията
на правата на интелектуална собственост, особено с техните по-тежки форми. Т
ова предизвиква загуба на доверие сред стопанските среди във вътрешния пазар, 
което води до намаляване на инвестициите в иновации и творчество.

(4) Комисията прие през м. ноември 2004 г. и Стратегия относно зачитането на
правата на интелектуална собственост в трети страни.

(5)(2) Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 
г. относно зачитането на правата на интелектуална собственост11 предвижда мер
ки, процедури и средства за защита по граждански и административен ред. Разп
оредбите на посочената директива е необходимо да бъдат допълнени с набор от
достатъчно възпиращи санкции, които да са приложими на цялата територия на
Общността. Необходимо е да се хармонизират някои наказателни разпоредб
и, за да може да се води ефективна борба с фалшифицирането и пиратствот
о на вътрешния пазар. Общностният законодател има правомощието да пр
иема необходимите наказателноправни мерки, за да се гарантира пълната е
фективност на предвижданите от него правила относно закрилата на интел
ектуалната собственост.

(6) Въз основа на приетото през м. октомври 2005 г. съобщение на Комисията о
тносно ответната реакция на митническите администрации на фалшифици
рането и пиратството12 Съветът прие на 13 март 2006 г. резолюция, в която
подчертава, че целите на Лисабонската стратегия "могат да бъдат постигна
ти единствено чрез добре функциониращ вътрешен пазар с адекватни мерк
и за насърчаване на инвестициите в основаващата се на познания икономи
ка и признава заплахата, която сериозното разрастване на фалшифициране
то и пиратството поставя за основаващата се на познания икономика на Съ
юза, и по-конкретно за здравето и безопасността (...)".

(7) Трябва да се хармонизира размерът на санкциите за физически и юридичес
ки лица, извършили такива нарушения. По-конкретно, трябва да се хармон
изират правилата относно санкциите лишаване от свобода, глоби и конфис
кация.

(8) Трябва да се предвидят разпоредби за улесняване на наказателните разслед
вания. Държавите-членки трябва да гарантират допускането на титуляри н
а права на интелектуална собственост или на техни представители, както и
на експерти, да подпомагат разследванията, водени от съвместни екипи за
разследване.

(9) За да се улесняват разследванията или наказателните производства във връ
зка с нарушения на права на интелектуална собственост, същите не трябва
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да се обуславят от подаването на сигнал или предявяването на обвинение о
т пострадало лице.

(10)(3)Настоящата директива не засяга специфичните режими на отговорност, предвид
ени за доставчиците на интернет услуги в членове от 12 до 15 от Директива
2000/31/ЕО относно електронната търговия13.

(11)(4)Доколкото целта на настоящата директива не може да бъде осъществена в доста
тъчна степен от държавите-членки и би могла да бъде по-добре осъществена на
общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принц
ипа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за създаване на Европейс
ката общност.  В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в съ
щия член, настоящата директива не излиза извън рамките на необходимото за п
остигане на посочената цел.

(12)(5)Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, призна
ти в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, настояща
та директива има за цел да гарантира пълното зачитане на интелектуалната собс
твеност в съответствие с член 17, параграф 2 от Хартата,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Цел и приложно поле

С настоящата директива се определят наказателните мерки, необходими за гарантиране
зачитането на правата на интелектуална собственост.

Тези мерки се прилагат за правата на интелектуална собственост, предвидени в общнос
тното законодателство и/или в националното законодателство на държавите-членки.

Член 2
Определение

За целите на настоящата директива "юридическо лице" означава всяко юридическо лиц
е, което има такъв статут според приложимото национално право, с изключение на дър
жавите или други публични органи, които действат в изпълнение на изключителното и
м право да упражняват публична власт, както и публичните международни организаци
и. 

Член 3
Нарушения

Държавите-членки гарантират, че всяко умишлено нарушение на право на интелектуал
на собственост, извършено в търговски мащаб, както и опитът, помагачеството и подб
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удителството към извършване на такова нарушение се квалифицират като престъплени
я.

Член 4
Характер на санкциите

За правонарушенията по член 3, държавите-членки предвиждат следните санкц1.
ии:

а) за физически лица: лишаване от свобода;

б) за физически и юридически лица:

i) глоба;

ii) конфискация на предмета, използваните средства и продуктит
е, произтичащи от престъплението, или на стоките, чиято стой
ност съответства на тези продукти.

За правонарушенията по член 3, държавите-членки предвиждат прилагане и на2.
следните санкции когато това е уместно:

а) унищожаване на стоките, чрез които се нарушава право на интелект
уална собственост;

б) пълно или частично, постоянно или временно затваряне на предпри
ятието, което основно е послужило за извършване на нарушението; 

в) постоянна или временна забрана за извършване на търговска дейнос
т;

г) поставяне под съдебен надзор;

д) съдебна ликвидация;

е) забрана за достъп до обществено финансиране или субсидии;

ж) публикуване на съдебните решения.

Член 5
Размер на санкциите

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, 1.
че максималното наказание за правонарушенията по член 3, когато същит
е са извършени от физически лица в рамките на престъпна организация п
о смисъла на рамково решение ... относно борбата с организираната прест
ъпност, или когато чрез тях се създава риск за здравето и безопасността, е
не по-малко от 4 години лишаване от свобода.

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, 2.
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че за правонарушенията по член 3, когато същите са извършени от физиче
ски или юридически лица, се налагат ефективни, съразмерни и възпиращ
и санкции. Санкциите включват наказателни и ненаказателни глоби:

а) с максимален размер не по-малко от 100 000 евро за случаи, различни
от особено тежките случаи;

б) с максимален размер не по-малко от 300 000 евро за случаите по пара
граф 1;

Член 6
Разширени правомощия за конфискация

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, които да позволяват пълна
или частична конфискация на стоки, принадлежащи на осъдени физически или ю
ридически лица, в съответствие с член 3 от Рамково решение 2005/212/ПВР от 24 
февруари 2005 г. относно конфискацията на приходи, средства и имущество с прес
тъпен произход, най-малко в случаите, когато правонарушенията са извършени в
рамките на престъпна организация по смисъла на рамково решение ... относно бо
рбата с организираната престъпност, или когато чрез тях се създава риск за здрав
ето и безопасността.

Член 7
Съвместни екипи за разследване

Държавите-членки трябва да гарантират допускането на титуляри на права на ин
телектуална собственост или на техни представители, както и на експерти, да под
помагат разследванията на правонарушения по член 3, водени от съвместни екип
и за разследване.

Член 8
Образуване на наказателно производство

Държавите-членки гарантират, че възможността за образуване на следствие или с
ъдебно преследване на правонарушенията по член 3 не се обуславя от подаването
на сигнал или тъжба от пострадало лице, най-малко в случаите, когато деянията с
а извършени на територията на държавата-членка.

Член 59
Транспониране

Държавите-членки привеждат в сила необходимите разпоредби за съобразяван3.
е с настоящата директива най-късно до … [осемнадесет месеца след датата на
приемането й]. Те незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпо
редби и предоставят таблица за съответствие между тях и разпоредбите на наст
оящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позовава
не на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикув
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ане. Редът на позоваване се определя от държавите-членки.

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от нац4.
ионалното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящат
а директива.

Член 610
Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официал
ен вестник на Европейския съюз.

Член 711

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател


