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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W następstwie wydanego niedawno przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyroku 
w sprawie C-176/03, Komisja proponuje dyrektywę w sprawie środków prawa karnego i praw 
własności intelektualnej zgodnie z art. 95 Traktatu. 

Bez uszczerbku dla kompetencji Komisji Prawnej warto zauważyć, że istnieją poważne 
obawy wywołane szeroką interpretacją wyroku, którą Komisja Europejska zawarła 
w komunikacie COM(2005)583 i w konsekwencji podstawą prawną wniosku.

Jeśli chodzi o zagadnienia wchodzące w zakres kompetencji Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, należy rozpatrzyć następujące główne elementy:
a) zakres dyrektywy;
b) definicję „skali handlowej”;
c) definicję „zamierzonego naruszenia praw własności intelektualnej”;
d) uznanie współsprawstwa i nakłaniania za niezgodne z prawem;
e) wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze;
f) prawa podstawowe.

Zakres

Zakres niniejszego aktu prawodawczego obejmuje zwalczanie podrabiania i piractwa, 
zwłaszcza w przemyśle muzycznym, dóbr luksusowych, odzieżowym i branżach pokrewnych. 
Istnieją jednak poważne obawy o skutki, jakie może wywołać niniejsza dyrektywa, jeśli 
środki mające na celu zwalczanie podrabiania i piractwa zostaną po prostu uznane za mające 
ogólne zastosowanie do wszelkich form praw własności intelektualnej. Należy podkreślić, że 
naruszenia pewnych praw własności intelektualnej mogą mieć różną naturę i mogą być 
popełniane w różny sposób, co oznacza, że środki mające na celu zwalczanie naruszeń tych 
praw własności intelektualnej powinny być inne. Istnieje różnica między naruszeniami 
patentu w trakcie prowadzenia normalnej działalności handlowej, takimi jak legalne 
opracowanie produktów, a podrabianiem i piractwem dokonanymi z zamiarem oszukania
i z premedytacją. Istnieją środki prawa cywilnego mające zastosowanie do naruszeń patentu 
i osoby, co do których istnieje domniemanie, że dopuściły się naruszenia patentu, nie 
powinny być traktowane na równi z przestępcami, takimi jak piraci i fałszerze. Firma może 
być zmuszona do zamierzonego naruszenia patentu w celu pokazania, że dany patent jest 
nieważny, co przyczynia się do innowacji. Dlatego też naruszenie powinno pozostać sprawą 
cywilną, tak jak jest to obecnie, chyba że stanowi ono poważne zagrożenie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego.

Skala handlowa

Odniesienie do skali handlowej zostało wprowadzone, lecz nie zdefiniowane, przez 
porozumienie TRIPS. Niemniej jednak język porozumienia TRIPS, użycie tego wyrażenia w 
całym tekście porozumienia oraz kontekst pomagają w interpretacji tego pojęcia. Odnosi się 
ono jedynie do naruszenia obliczonego na zysk, które naraża posiadacza prawa własności 
intelektualnej na znaczącą bezpośrednią stratę; nieobliczona na zysk wymiana legalnie 
nabytej treści między osobami musi zostać wyłączona z zakresu zastosowania niniejszej 
dyrektywy.
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Ponieważ wniosek legislacyjny ma na celu jedynie karanie naruszenia na skalę handlową, 
niezbędna jest jasna definicja tego pojęcia w celu uniknięcia niepewności prawnej. Nie 
możemy opierać się na praktykach państw członkowskich w tej dziedzinie, ponieważ różnią 
się one pomiędzy poszczególnymi krajami.

Zamierzone naruszenie praw własności intelektualnej

Sankcjom karnym mogą podlegać jedynie świadome akty naruszeń zamierzonych: obejmuje 
to jedynie te przypadki, w których sprawca ma świadomość tego, że narusza prawa własności 
intelektualnej oraz robi to w sposób zamierzony i z premedytacją. Należy wprowadzić 
odpowiednie rozgraniczenie, ponieważ naruszenie nie powinno być uważane za zamierzone 
jedynie dlatego, że jest częścią zamierzonej czynności, takiej jak słuchanie muzyki, czy 
oglądanie filmów. 

Współsprawstwo i nakłanianie

Ważne jest, by odróżniać od siebie naruszenia patentu popełnione w trakcie normalnej 
działalności handlowej (legalne opracowanie produktów) oraz podrabianie i piractwo 
dokonane z zamiarem oszukania i premedytacją, których często dokonują organizacje 
przestępcze. Sankcje karne za współsprawstwo i nakłanianie do jakiegokolwiek czynu 
przestępczego muszą być zarezerwowane dla najpoważniejszych przestępstw; karanie 
współsprawstwa i nakłaniania jest nieproporcjonalne w przypadku naruszenia praw własności 
intelektualnej. Karta Praw Podstawowych musi być w pełni przestrzegana, a w szczególności 
jej art. 49 ust. 3, który stanowi, że „surowość kar nie może być nieproporcjonalna w stosunku 
do czynu zabronionego pod groźbą kary”.

Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze

Art. 7 wniosku pozwala ekspertom i pełnomocnikom posiadacza praw własności 
intelektualnej na uczestniczenie w dochodzeniu. Chociaż w rzeczy samej to posiadacz praw 
własności intelektualnej jest osobą, która niewątpliwie mogłaby zidentyfikować swoje towary
i produkty, należy zachować ostrożność w tej kwestii. 

Po pierwsze ponieważ do posiadacza praw własności intelektualnej należy wydanie 
pozwolenia lub zakazu użycia swojej własności intelektualnej, a także przez wzgląd na 
ochronę posiadacza prawa własności intelektualnej, jedynie osoby należycie upoważnione 
i posiadające pełnomocnictwo mogą uczestniczyć w pracach zespołów dochodzeniowo-
śledczych. Po drugie uczestnictwo, do którego ma prawo posiadacz praw własności 
intelektualnej lub jego pełnomocnik, musi zostać ograniczone w celu uniknięcia
„prywatyzacji” postępowania karnego; szersze i aktywniejsze zaangażowanie posiadaczy 
praw własności intelektualnej zagrażałoby sprawiedliwemu i bezstronnemu dochodzeniu 
i postępowaniu karnemu.

Prawa podstawowe

Karta Praw Podstawowych musi być w pełni przestrzegana przy definiowaniu czynów 
przestępczych i sankcji, a także w trakcie dochodzenia i postępowania sądowego. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na następujące artykuły Karty: art. 8 dotyczący ochrony danych 
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osobowych, art. 47 dotyczący bezstronnego sądu i art. 49 dotyczący legalności oraz 
proporcjonalności czynów zabronionych pod groźbą kary i kar.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9a) Prawa ustanowione w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej powinny 
być w pełni przestrzegane przy 
definiowaniu czynów przestępczych i kar, 
w trakcie dochodzeń i podczas postępowań 
sądowych.

Poprawka 2
Artykuł 1 ustęp 1

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

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki prawa 
karnego niezbędne do zwalczania i 
zniechęcania do zamierzonych naruszeń
praw własności intelektualnej popełnianych 
na skalę handlową.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza sformułowanie użyte w porozumieniu TRIPS (art. 61), które 
stanowi podstawę niniejszego wniosku.

Poprawka 3
Artykuł 1 ustęp 2

Środki te mają zastosowanie do praw 
własności intelektualnej określonych przez 
prawodawstwo wspólnotowe lub prawo 

Dokonuje harmonizacji tych środków 
prawa karnego na szczeblu UE, które są 
potrzebne do zwalczania zamierzonych 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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krajowe państw członkowskich. naruszeń praw własności intelektualnej
popełnianych pod egidą organizacji 
przestępczej, lub tych, które niosą ze sobą 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza sformułowania użyte w porozumieniu TRIPS (art. 61), które 
stanowi podstawę niniejszego wniosku. Istnieje różnica między naruszeniami patentu 
popełnianymi podczas normalnej działalności handlowej, takimi jak legalne opracowanie 
produktów, a podrabianiem i piractwem dokonanymi z zamiarem oszukania i z premedytacją. 
Istnieją środki prawa cywilnego mające zastosowanie do naruszeń patentu i osoby, co do 
których istnieje domniemanie, że dopuściły się naruszenia patentu, nie powinny być 
traktowane na równi z przestępcami, takimi jak piraci, czy fałszerze. W przypadku naruszenia 
patentu stanowiłoby to ingerencję w systemy prawa cywilnego państw członkowskich.

Poprawka 4
Artykuł 1 ustęp 2 a (nowy)

Bez uszczerbku dla środków istniejących 
dotychczas w państwach członkowskich 
środki ustanowione w niniejszej dyrektywie 
mają zastosowanie jedynie do umyślnego 
podrabiania znaku towarowego lub piractwa 
praw autorskich.

Uzasadnienie

Istnieje różnica między naruszeniami patentu popełnianymi podczas normalnej działalności 
handlowej, takimi jak legalne opracowanie produktów, a podrabianiem i piractwem 
dokonanymi z zamiarem oszukania i premedytacją. Istnieją środki prawa cywilnego mające 
zastosowanie do naruszeń patentu i osoby, co do których istnieje domniemanie, że dopuściły 
się naruszenia patentu, nie powinny być traktowane na równi z przestępcami, takimi jak 
piraci, czy fałszerze. W przypadku naruszenia patentu stanowiłoby to ingerencję w systemy 
prawa cywilnego państw członkowskich.

Poprawka 5
Artykuł 1 ustęp 2 b (nowy)

Nieobliczona na zysk wymiana legalnie 
uzyskanej treści pomiędzy osobami jest 
wyłączona z zakresu niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Wniosek ma karać jedynie naruszenia popełniane na skalę handlową (art. 3).
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Poprawka 6
Artykuł 2 ustęp 1 a (nowy)

Do celów niniejszej dyrektywy „naruszenie 
na skalę handlową” oznacza obliczone na 
zysk naruszenie prawa własności 
intelektualnej, które naraża posiadacza 
tego prawa na znaczną bezpośrednią stratę.

Uzasadnienie

Mimo że wniosek ma na celu karanie jedynie naruszeń popełnianych na skalę handlową 
(art. 3), to pojęcie nie jest zdefiniowane; należy sformułować jasną definicję w celu uniknięcia 
niepewności prawnej. Chociaż porozumienie TRIPS nie definiuje, co rozumie się pod 
pojęciem „na skalę handlową”, kontekst TRIPS, użycie tego sformułowania w całym tekście 
i analiza procesu negocjacji dotyczących TRIPS sprawiają, że definicja jest zrozumiała.

Poprawka 7
Artykuł 2 ustęp 1 b (nowy)

Do celów niniejszej dyrektywy „zamierzone 
naruszenie prawa własności intelektualnej”
oznacza umyślne i świadome naruszenie 
tego prawa.

Poprawka 8
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 zamierzonego naruszenia
praw własności intelektualnej popełnianego
na skalę handlową.

Uzasadnienie

Sankcje karne za współsprawstwo i nakłanianie do jakiegokolwiek czynu przestępczego muszą 
być zarezerwowane dla najpoważniejszych przestępstw; karanie współsprawstwa 
i nakłaniania mogłoby być nieproporcjonalne w przypadku naruszenia praw własności 
intelektualnej.
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Poprawka 9
Artykuł 3 ustęp 1 a (nowy)

Ponadto państwa członkowskie zapewniają 
zakwalifikowanie jako czynu zabronionego 
pod groźbą kary usiłowania naruszenia, 
współsprawstwa i nakłaniania do 
naruszenia, jeśli usiłowanie naruszenia, 
współsprawstwo i nakłanianie do 
naruszenia:
a) zostało dokonane w celu uczestniczenia 
w przestępczości zorganizowanej, lub
b) stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 
lub bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Ważne jest, by odróżniać od siebie naruszenia patentu popełnione w trakcie normalnej 
działalności handlowej (legalne opracowanie produktów), która może prowadzić do wykrycia 
nieważnych patentów, oraz podrabianie i piractwo dokonane z zamiarem oszukania i z 
premedytacją, których często dokonują organizacje przestępcze. Sankcje karne za 
współsprawstwo i nakłanianie do jakiegokolwiek czynu przestępczego muszą być 
zarezerwowane dla najpoważniejszych przestępstw; karanie współsprawstwa i nakłaniania 
jest nieproporcjonalne w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka 10
Artykuł 3 ustęp 1 b (nowy)

Sankcje karne nie będą stosowane w 
przypadkach równoczesnego przywozu 
oryginalnych towarów, które zostały 
wprowadzone na rynek za zgodą posiadacza 
prawa w kraju trzecim.

Poprawka 11
Artykuł 7

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 

Państwa członkowskie gwarantują, że
posiadacze praw własności intelektualnej, 
których to dotyczy, lub ich należycie 
upoważnieni pełnomocnicy, jak również 
eksperci, dostarczą informacje wspólnym 
zespołom dochodzeniowo-śledczym 
prowadzącym dochodzenie w sprawie 
czynów zabronionych pod groźbą kary 
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w art. 3. określonych w art. 3.

Uzasadnienie

Sposób, w jaki został sformułowany ten artykuł, jest zbyt mało precyzyjny: jest uzasadnione, 
że sąd pozwala każdej ze stron mieć swoich ekspertów. Jednak bezpośredni udział 
pełnomocników posiadacza praw własności intelektualnej w dochodzeniu musi zostać 
ograniczony; w przeciwnym razie posiadacze praw mogliby stanowić zagrożenie dla 
postępowania karnego poprzez wywieranie wpływu na bezstronne i sprawiedliwe 
dochodzenie. Tekst proponowany przez Komisję jest nieproporcjonalny, ponieważ to sądy 
powinny dokonywać interpretacji.

Poprawka 12
Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy)

Art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, który dotyczy ochrony danych 
osobowych oraz dyrektywa 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu 
tych danych1 są w pełni przestrzegane 
w trakcie dochodzeń i postępowań 
sądowych.
_______________________
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.

Uzasadnienie

Art. 8 Karty stanowi, że „każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych, które jej 
dotyczą” oraz „dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą 
osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każda 
osoba ma prawo dostępu do zebranych danych, które jej dotyczą i prawo do dokonania ich 
sprostowania.” Dyrektywa ma na celu ochronę praw i swobód osób w zakresie przetwarzania 
danych osobowych poprzez ustalenie wskazówek określających, kiedy tego rodzaju 
przetwarzanie jest legalne.


