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1 COM(2005) 696 wersja ostateczna.

UZASADNIENIE

Umotywowanie wniosku

Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy zmienia wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu 
zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej (2005/0127 COD). Wniosek ten słu
ży wprowadzeniu w życie komunikatu Komisji z dnia 23 listopada 2005 r.
COM(2005) 583 wersja ostateczna w sprawie wyroku Trybunału z dnia 13.9.2005 r. (C-
176/03 Komisja przeciwko Radzie). W wyżej wspomnianym wyroku stwierdzono, że przepisy 
prawa karnego niezbędne w celu skutecznego stosowania prawa wspólnotowego wynikają z 
traktatu WE. W komunikacie uściślono, że w przypadku nierozstrzygniętych wniosków 
Komisja wprowadzi wymagane zmiany do swoich wniosków. W sposób wyraźny wskazano w 
nim wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków 
prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej 
oraz wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady mającej na celu wzmocnienie systemu karnego 
w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej (COM(2005) 276 wersja 
ostateczna). W związku z powyższym wycofuje się wniosek dotyczący decyzji ramowej; 
opracowany został natomiast wniosek zmieniający wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
środków prawa karnego.

Przepisy dotyczące wymiaru sankcji i poszerzonych uprawnień w zakresie konfiskaty, które 
zawierał wniosek dotyczący decyzji ramowej, stanowią obecnie część nowego wniosku dotycz
ącego dyrektywy.

Jedynie przepisy art. 5 decyzji ramowej, dotyczące zakresu kompetencji i koordynacji post
ępowań, zostały pominięte w nowym wniosku. W odniesieniu do tej kwestii Komisja rozważa 
podejście horyzontalne w ramach Zielonej księgi w sprawie kolizji jurysdykcji oraz zasady ne 
bis in idem w postępowaniu karnym, która została przyjęta dnia 23 grudnia 2005 r.1 Zdaniem 
Komisji ustanowienie w tym kontekście szczególnych zasad mających zastosowanie do 
ochrony własności intelektualnej nie jest konieczne.

Podrabianie i piractwo, a ogólniej naruszenia praw własności intelektualnej, to narastający 
problem, który przybiera obecnie zasięg międzynarodowy i stanowi tym samym poważne zagro
żenie dla gospodarek krajowych i dla państw. Różnice w krajowych systemach kar nie tylko 
szkodzą prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, ale również utrudniają skuteczn
ą walkę przeciw podrabianiu i piractwu. Poza konsekwencjami natury gospodarczej i spo
łecznej podrabianie i piractwo stwarzają również problemy w zakresie ochrony konsumentów, 
w szczególności gdy wchodzą w grę kwestie zdrowia i bezpieczeństwa. Wzmożone 
korzystanie z Internetu umożliwia błyskawiczne rozpowszechnianie na szeroką skalę pirackich 
produktów. Ponadto zjawisko to wydaje się coraz bardziej związane z przestępczością
zorganizowaną. Walka z nim ma więc dla Wspólnoty zasadnicze znaczenie. Podrabianie i 
piractwo zaczęły w istocie przyciągać środowiska przestępcze w równym stopniu, co inne 
rodzaje zorganizowanej działalności przestępczej prowadzone na wielką skalę, jak na przykład 
nielegalny handel narkotykami. Dzieje się tak tym bardziej, że działalność ta daje możliwość osi
ągnięcia potencjalnie wysokich zysków bez ryzyka znaczących sankcji prawnych. Istnieje więc 
konieczność uzupełnienia dyrektywy 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
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2 W motywie 28 dyrektywy 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. mowa jest o tym, że „oprócz 
środków cywilnych i administracyjnych, procedur oraz środków naprawczych przewidzianych niniejsz
ą dyrektywą, we właściwych przypadkach środkami zapewniającymi stosowanie prawa własności 
intelektualnej są sankcje karne”.

3 Dz.U. L 94 z 13.4.2005, str. 37.

egzekwowania praw własności intelektualnej o przepisy karne wspomagające i usprawniające 
walkę z podrabianiem i piractwem. Oprócz środków cywilnych i administracyjnych, procedur 
oraz środków naprawczych przewidzianych wspomnianą dyrektywą 2004/48/WE, we wła
ściwych przypadkach środkami zapewniającymi stosowanie prawa własności intelektualnej2 są
sankcje karne.

Proces harmonizacji został zapoczątkowany wraz z wejściem w życie porozumienia TRIPS, 
które zawiera podstawowe przepisy dotyczące środków mających na celu zapewnienie 
przestrzegania związanych z handlem praw własności intelektualnej. Środki te obejmują wdra
żanie procedur karnych i sankcji karnych, jednak sytuacja prawna we Wspólnocie 
charakteryzuje się wciąż sporymi rozbieżnościami, które nie pozwalają osobom posiadającym 
prawa własności intelektualnej korzystać z takiego samego poziomu ochrony na całym 
terytorium Wspólnoty. W odniesieniu do sankcji karnych istnieją znaczące różnice, w 
szczególności co do wymiaru kar przewidzianych przez krajowe przepisy prawne.

W kwestii wpływu na prawa podstawowe należy podkreślić, że bezpośrednim celem niniejszej 
inicjatywy jest wykonanie art. 17 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, stanowi
ącego, że „własność intelektualna podlega ochronie”; do osiągnięcia tego celu służy zbliżenie 
przepisów prawnych, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i różnych systemów prawnych 
państw członkowskich oraz innych praw podstawowych i zasad uznanych w karcie. Charakter 
kar został dobrany w zależności od wagi różnych karalnych zachowań, zgodnie z art. 49 ust. 3 
karty, w rozumieniu którego surowość kar nie może być nieproporcjonalna w stosunku do 
czynu zabronionego pod groźbą kary.

Zważywszy na fakt, że wyznaczony cel może zostać lepiej zrealizowany na szczeblu 
wspólnotowym, Wspólnota może przedsięwziąć niezbędne środki zgodnie z zasadą
pomocniczości ustanowioną w art. 5 traktatu.

TreŚĆ wniosku

Artykuł 1
Artykuł ten określa cel i zakres dyrektywy. Mowa w nim o środkach prawa karnego niezb
ędnych do zapewnienia egzekwowania praw własności intelektualnej. Tak jak w przypadku 
dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, wyrażenie 
„prawa własności intelektualnej” obejmuje całość praw własności intelektualnej. Podobnie jak 
w przypadku art. 17 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, na podstawie 
którego „własność intelektualna podlega ochronie”, zakres ochrony prawno-karnej jest 
horyzontalny.

Dyrektywa ta, tak jak dyrektywa 2004/48/WE, ma zastosowanie w przypadku wszelkiego 
rodzaju naruszeń praw własności intelektualnej przewidzianych przez prawodawstwo 
wspólnotowe lub prawo krajowe państw członkowskich. W oświadczeniu Komisji 
2005/295/WE w sprawie art. 2 dyrektywy 2004/48/WE został ustanowiony wykaz tych praw3, 
którego celem jest zapewnienie większej pewności prawnej w odniesieniu do zakresu 
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4 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, str.1.

stosowania dyrektywy. Dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla bardziej surowych przepisów 
państw członkowskich.

Artykuł 2
Artykuł ten definiuje pojęcie osoby prawnej, do której odnosi się dyrektywa.

Artykuł 3

Artykuł ten zobowiązuje państwa członkowskie do zakwalifikowania jako czynu zabronionego 
pod groźbą kary wszelkich zamierzonych naruszeń praw własności intelektualnej, popełnianych 
na skalę handlową. Artykuł ten obejmuje również usiłowanie, współsprawstwo i nakłanianie. 
Kryterium skali handlowej zostało zapożyczone z art. 61 Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienia TRIPS), zawartego dnia 15 kwietnia 
1994 r. i prawnie wiążącego wszystkich członków Światowej Organizacji Handlu. Artykuł 61 
Porozumienia TRIPS stanowi, że „członkowie ustanowią procedury karne i kary, które będą
stosowane przynajmniej w przypadkach umyślnego podrabiania znaku towarowego lub 
piractwa praw autorskich, dokonanego na skalę handlową. Dostępne środki zaradcze będą
obejmowały uwięzienie albo kary grzywny wystarczające dla odstraszenia zgodnie z wymiarem 
kar stosowanych za przestępstwa o odpowiadającym im ciężarze. W stosownych przypadkach, 
dostępne środki zaradcze będą obejmowały także konfiskatę, przepadek i zniszczenie towarów 
stanowiących naruszenie oraz wszelkich materiałów i narzędzi, które były głównie stosowane 
dla popełnienia przestępstwa. Członkowie mogą ustanowić procedury karne i kary, które będą
stosowane w innych przypadkach naruszania praw własności intelektualnej, w szczególności je
żeli naruszenia dokonywane są umyślnie i na skalę handlową.”

Czyn zabroniony pod groźbą kary musi być zamierzony, co oznacza, że musi on zostać
dokonany umyślnie, bez względu na to, czy chodzi o naruszenie praw własności intelektualnej, 
czy też o usiłowanie, współsprawstwo czy nakłanianie. Nie prowadzi to do zakwestionowania 
dotychczas ustanowionych szczególnych systemów odpowiedzialności, takich jak system 
odpowiedzialności obowiązujący usługodawców świadczących usługi w zakresie Internetu, 
przewidziany w art. 12-15 dyrektywy 2000/31/WE w sprawie handlu elektronicznego4.

Artykuł 4
Artykuł ten dotyczy rodzaju sankcji – poza karą więzienia dla osób fizycznych dyrektywa ta 
przewiduje szeroki zakres sankcji, które można nakładać zarówno na osoby fizyczne jak i na 
osoby prawne – takich jak grzywny, konfiskata mienia należącego do osoby skazanej za czyn 
zabroniony pod groźbą kary bez względu na to, czy chodzi o towary stanowiące naruszenie 
czy też o materiały, narzędzia lub nośniki, które były stosowane głównie do wytwarzania lub 
rozpowszechniania towarów stanowiących naruszenie. W szczególnych przypadkach 
przewidziane są inne sankcje: zniszczenie towarów stanowiących naruszenie, jak również
wszelkiego mienia, które było stosowane głównie do wytwarzania towarów, o których mowa, 
stałe lub czasowe zamknięcie części lub całości zakładu lub sklepu, który służył przede 
wszystkim do popełnienia naruszenia. Przewidziano również stały lub czasowy zakaz 
prowadzenia działalności handlowej, objęcie nadzorem sądowym lub postępowaniem 
likwidacyjnym oraz zakaz korzystania z pomocy i dotacji publicznych. Przewidziano także 
opublikowanie orzeczeń sądowych. Możliwość ta stanowi środek odstraszający i może też słu
żyć jako sposób dostarczania informacji zarówno posiadaczom praw, jak i ogółowi społecze
ństwa.

Artykuł 5
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Artykuł ten dotyczy poziomu sankcji karnych: najwyższą karą w przypadku tego rodzaju 
czynów zabronionych pod groźbą kary jest kara pozbawienia wolności na co najmniej 4 lata, 
gdy czyny te zostały popełnione w ramach organizacji przestępczej. To samo dotyczy tych 
czynów zabronionych pod groźbą kary, które pociągają za sobą zagrożenie dla ludzkiego 
zdrowia lub bezpieczeństwa. Ustalono próg czterech lat pozbawienia wolności, ponieważ
odpowiada on z reguły kryterium stosowanemu do zakwalifikowania czynu zabronionego pod 
groźbą kary jako poważnego. Próg ten przewidziano we wspólnym działaniu 98/733/WSiSW, 
we wniosku dotyczącym decyzji ramowej w sprawie walki z przestępczością zorganizowaną
[COM(2005) 6 wersja ostateczna] i w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko mi
ędzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Sankcje karne stosowane w przypadku osób 
fizycznych lub prawnych odpowiedzialnych za czyny zabronione pod groźbą kary określone w 
art. 3 obejmują grzywny orzeczone przez sąd karny lub inny sąd o wysokości maksymalnej 
wynoszącej co najmniej 100 000 EUR w przypadkach, które nie należą do najpoważniejszych, 
i o wysokości maksymalnej wynoszącej co najmniej 300 000 EUR w przypadku czynów 
zabronionych pod groźbą kary popełnionych w ramach organizacji przestępczej i pociągaj
ących za sobą zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego. Czynnik ten musi być
brany pod uwagę wtedy, gdy uznaje się obecność takiego zagrożenia, nawet jeśli produkt 
stanowiący zagrożenie nie wywołał jeszcze szkodliwych skutków.

Pojęcie zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego dotyczy przypadku, gdy 
podrobiony produkt wprowadzony na rynek naraża użytkownika bezpośrednio na ryzyko 
choroby lub wypadku.

Artykuł 6

Artykuł ten przewiduje konfiskatę całości lub części mienia należącego do osoby skazanej za 
czyny zabronione pod groźbą kary popełnione w okolicznościach określonych w art. 5. Tekst 
tego artykułu stanowi odniesienie do art. 3 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 
2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa5.

Artykuł 7

Decyzja ramowa z dnia 13 czerwca 2002 r. zapewnia ramy niezbędne do utworzenia 
wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych. Aby ułatwić śledztwa karne związane z 
czynami zabronionymi pod groźbą kary naruszającymi prawa własności intelektualnej, państwa 
członkowskie muszą pozwolić osobom posiadającym prawa własności intelektualnej, których 
to dotyczy, lub ich pełnomocnikom, jak również ekspertom, na aktywne uczestniczenie w 
dochodzeniach prowadzonych przez te zespoły. W istocie prowadzenie śledztwa w tej 
dziedzinie jest bardzo trudne i często wymaga aktywnego uczestnictwa ofiar, pełnomocników 
osób uprawnionych w zakresie własności intelektualnej lub ekspertów w celu ustalenia faktów, 
zwłaszcza w celu ustalenia, że dane produkty zostały podrobione. Ofiary lub ich pełnomocnicy 
będą mogli w razie wątpliwości szybko wskazać, czy produkty znalezione w ramach 
dochodzenia zostały rzeczywiście podrobione. Celem jest ułatwienie wspólnym zespołom 
dochodzeniowo-śledczym poszukiwania dowodów na popełnienie zabronionych pod groźbą
kary czynów przeciw własności intelektualnej. Państwa członkowskie dysponują w tym wzgl
ędzie dosyć szeroką swobodą oceny.

Artykuł 8
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Artykuł ten ma na celu niedopuszczenie do tego, aby dochodzenie i ściganie karne dotyczące 
czynów zabronionych pod groźbą kary popełnionych w zakresie podrabiania i piractwa zależa
ły od zeznań lub oskarżenia pochodzących od osoby będącej ofiarą czynu zabronionego, 
przynajmniej jeśli czyny zostały popełnione na terytorium państwa członkowskiego. Tego 
rodzaju środek jest konieczny, by zapewnić dobre warunki prowadzenia dochodzeń w sprawie 
czynów zabronionych pod groźbą kary popełnionych przeciw własności intelektualnej. Zapasy 
towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały podrobione, często zostają wykryte, 
jednak czasami trudno jest szybko skontaktować się z posiadaczem praw na rynku wewn
ętrznym czy nawet określić, kto nim jest. Przedsiębiorstwa, których towary zostały 
podrobione, mogą znajdować się gdziekolwiek na terytorium Wspólnoty i mogą należeć do 
kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, a nie tylko dużych przedsiębiorstw wprowadzaj
ących do obrotu znane produkty. Wymóg wcześniejszego złożenia skargi przez ofiarę byłby ze 
szkodą dla dochodzeń. Naruszenia praw własności intelektualnej są często popełniane bez 
wiedzy posiadacza prawa, zatem brak skargi nie oznacza w tej dziedzinie zaniedbania ze strony 
ofiary.

Artykuł 9
Artykuł ten dotyczy środków transpozycji dyrektywy do prawa krajowego państw cz
łonkowskich. Podobnie jak w przypadku innych dyrektyw, transpozycji należy dokonać w 
przeciągu osiemnastu miesięcy.

Artykuł 10
Artykuł ten określa, że dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym, zgodnie z przepisami art. 254 ust. 1 traktatu WE.

Artykuł 11

Artykuł ten określa, że niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.
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2005/0127(COD)

Zmieniony wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw w
łasności intelektualnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji6,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego7,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów8,

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 traktatu9,

(1) W Zielonej księdze w sprawie walki z podrabianiem i piractwem na rynku wewn
ętrznym, przedstawionej dnia 15 października 1998 r., Komisja stwierdziła, że 
podrabianie i piractwo stały się zjawiskiem na skalę światową, pociągającym za 
sobą znaczące skutki gospodarcze i społeczne oraz w zakresie ochrony 
konsumentów, w szczególności gdy w grę wchodzi zdrowie i bezpieczeństwo ogółu 
społeczeństwa. Dnia 30 listopada 2000 r. Komisja skierowała do Rady, 
Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego plan dzia
łania dotyczący kroków, jakie należy podjąć w związku z zieloną księgą; plan ten 
został włączony do komunikatu na ten sam temat.

(2) Rada Europejska zgromadzona w Brukseli w dniach 20-21 marca 2003 r. w 
swoich konkluzjach wezwała Komisję i państwa członkowskie do polepszenia 
korzystania z praw własności intelektualnej poprzez przedsięwzięcie 
odpowiednich środków przeciw podrabianiu i piractwu.

(3)(1) Na poziomie międzynarodowym zarówno państwa członkowskie jak i Wspólnota w 
zakresie swoich kompetencji związane są Porozumieniem w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej („Porozumieniem TRIPS”), zatwierdzonym 
przez Wspólnotę w ramach Światowej Organizacji Handlu decyzją Rady 94/800/WE10. 
Porozumienie TRIPS zawiera w szczególności przepisy karne ustanawiające wspólne 
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normy, które mają być stosowane na poziomie międzynarodowym. Jednak rozbieżności 
między systemami stosowanymi przez państwa członkowskie są nadal zbyt duże i nie 
pozwalają na skuteczną walkę z naruszeniami praw własności intelektualnej, zwłaszcza 
w najgroźniejszych przypadkach takich naruszeń. W konsekwencji środowiska 
gospodarcze tracą zaufanie do rynku wewnętrznego, co z kolei pociąga za sobą obni
żenie inwestycji w innowacje i w twórczość.

(4) W listopadzie 2004 r. Komisja przyjęła również strategię egzekwowania praw w
łasności intelektualnej wobec państw trzecich.

(5)(2) Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej11 przewiduje środki cywilne i 
administracyjne, procedury oraz środki naprawcze. Istnieje więc konieczność uzupe
łnienia wyżej wymienionej dyrektywy o przepisy karne o charakterze wystarczająco 
odstraszającym, mające zastosowanie na całym terytorium Wspólnoty. Zbliżenie 
niektórych przepisów prawa karnego jest konieczne, aby móc prowadzić skuteczn
ą walkę przeciw podrabianiu i piractwu w obrębie rynku wewnętrznego. 
Prawodawca wspólnotowy jest uprawniony do przyjęcia środków karnych niezb
ędnych do zagwarantowania pełnej skuteczności norm, które ustanawia w 
zakresie ochrony własności intelektualnej.

(6) Opierając się na komunikacie Komisji w sprawie reakcji władz celnych na 
podrabianie towarów i piractwo, przyjętym w październiku 2005 r.12, dnia 
13 marca 2006 r. Rada przyjęła rezolucję, w której podkreśla, że cele strategii 
lizbońskiej „mogą być osiągnięte wyłącznie za pomocą dobrze działającego rynku 
wewnętrznego z odpowiednimi środkami służącymi jako zachęta do inwestycji w 
gospodarce opartej na wiedzy” oraz „uznaje zagrożenie, jakie stanowi poważny 
wzrost zjawiska podrabiania towarów i piractwa dla unijnej gospodarki opartej 
na wiedzy, a zwłaszcza dla zdrowia i bezpieczeństwa (…)”.

(7) Należy dokonać zbliżenia przepisów prawnych, szczególnie w zakresie wymiaru 
kar w stosunku do osób fizycznych i prawnych, które dopuściły się tego typu 
czynów zabronionych pod groźbą kary lub które za takie czyny ponoszą
odpowiedzialność. Zbliżenie to musi dotyczyć kar więzienia, grzywny i konfiskaty.

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

(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.

(10)(3)Celem niniejszej dyrektywy nie jest zakwestionowanie systemów odpowiedzialności 
obowiązujących usługodawców świadczących usługi w zakresie Internetu, 
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13 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, str.1.

przewidzianych w art. 12-15 dyrektywy 2000/31/WE w sprawie handlu 
elektronicznego13.

(11)(4)Ponieważ państwa członkowskie nie mogą zrealizować celu proponowanego działania 
w wystarczającym stopniu, zaś może on być zrealizowany w stopniu bardziej zadowalaj
ącym na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przedsięwziąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w wyżej wymienionym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza 
zakres konieczny do osiągnięcia wspomnianego celu.

(12)(5)Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa podstawowe i przestrzega zasad, które zostały 
uznane w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Niniejsza 
dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego egzekwowania praw własności 
intelektualnej zgodnie z art. 17 ust. 2 wyżej wymienionej karty.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Przedmiot i zakres

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

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

Artykuł 2
Definicja

Do celów niniejszej dyrektywy „osoba prawna” oznacza każdą jednostkę prawną posiadającą
taki status na podstawie właściwego prawa krajowego, z wyjątkiem państw i wszelkich innych 
podmiotów publicznych działających w ramach wykonywania obowiązków władzy publicznej 
oraz publicznych organizacji międzynarodowych.

Artykuł 3
Czyny zabronione pod groźbą kary

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

Artykuł 4
Rodzaj sankcji

W odniesieniu do czynów zabronionych pod groźbą kary określonych w art. 3 pa1.
ństwa członkowskie przewidują następujące sankcje:



PL 11 PL

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 przest
ępstwa lub mienia o wartości odpowiadającej wartości tych korzy
ści.

W odniesieniu do czynów zabronionych pod groźbą kary określonych w art. 3 pa2.
ństwa 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 s
łużył 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.

Artykuł 5
Wymiar sankcji

Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 1.
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.

Państwa członkowskie przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 2.
tego, by osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za czyny zabronione pod gro
źbą 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;
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b) o wysokości maksymalnej wynoszącej co najmniej 300 000 EUR w 
przypadkach, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 6
Poszerzone uprawnienia w zakresie konfiskaty

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 przest
ępstwa, 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.

Artykuł 7
Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze

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.

Artykuł 8
Wszczęcie postępowania karnego

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.

Artykuł 59
Transpozycja

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy niezbędne do wykonania 1.
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia … r. [w terminie 18 miesięcy od daty przyj
ęcia niniejszej dyrektywy]. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektyw
ą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 
dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody 
dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst przepisów prawa krajowego, przyj2.
ętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
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Artykuł 610
Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 711

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący


