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NOTA
Od: Prezydencja
Do: Delegacje
Dotyczy: Jak walczyć z naruszeniami prawa własności intelektualnej oraz z treściami 

ksenofobicznymi, rasistowskimi i pornografią dziecięcą w Internecie?

Nowe technologie, a w szczególności dostęp do Internetu, znacznie ułatwiły komunikację oraz 

wpłynęły na wzmocnienie interakcji i globalnego rozwoju, jak wskazano w punkcie 4.4.4 programu 

sztokholmskiego. Mimo tych jak najbardziej pozytywnych rezultatów nie można zapominać, że 

nowe technologie są wykorzystywane również do nielegalnej - a wręcz przestępczej - działalności, 

dostarczając skuteczniejszych środków jej prowadzenia, ułatwiając utajenie sprawców lub 

umożliwiając powstanie nowych form przestępstw. 

Prowadzenie działalności przestępczej za pomocą Internetu ma szczególne konsekwencje 

i znaczenie w przypadku pornografii dziecięcej oraz propagowania ksenofobii i rasizmu, a także 

naruszania prawa własności intelektualnej; niestety nie obserwuje się zmniejszania liczby takich 

zachowań.
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Seksualne wykorzystywanie nieletnich i ich niegodziwe traktowanie w celach seksualnych, w tym 

pornografia dziecięca, stanowią poważne naruszenie praw człowieka w odniesieniu do dzieci.

Niestety nowe technologie stanowią idealne środowisko dla tych szczególnie odrażających 

przestępstw, umożliwiając ich popełnianie i propagowanie oraz maskując na różne sposoby ich 

treść; w wielu przypadkach przestępcze treści wysyłane są z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej, co utrudnia ściganie.  

Dzięki anonimowości, którą początkowo oferuje Internet, stwarza on także idealne warunki do 

rozpowszechniania treści rasistowskich i ksenofobicznych oraz do zjednywania nowych osób, co 

poddaje w wątpliwość i podważa zasady i wartości demokracji, na których opiera się nasze 

społeczeństwo, i zamienia  Internet w narzędzie społecznego uwstecznienia. 

Naruszanie własności  intelektualnej za pomocą Internetu rozpowszechniło się tak bardzo, że 

zagraża samej twórczości. Rośnie liczba stron internetowych, które dla zysku umożliwiają wymianę 

plików, oferują zakup pirackich wyrobów lub produktów wytworzonych bez poszanowania prawa 

patentowego.

Walka z tego typu działalnością na terenie UE za pomocą istniejących instrumentów jak dotąd nie 

okazała się w pełni skuteczna. Uznając wartość decyzji ramowej Rady 2004/68/WSiSW dotyczącej 

zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej, decyzji ramowej Rady 

2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za 

pomocą środków prawnokarnych  oraz dyrektywy w sprawie egzekwowania praw (2004/48), należy 

przyznać, że konieczne jest zwiększenie i koordynacja wysiłków państw członkowskich Unii 

Europejskiej skierowanych przeciw tego rodzaju działalności. Z tego względu prezydencja 

proponuje debatę, podczas której omówione zostaną następujące kwestie:
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1. Jak zwalcza się w Państwa kraju publikowanie w Internecie pornografii dziecięcej 

i treści rasistowskich i ksenofobicznych oraz naruszanie własności intelektualnej za 

pośrednictwem Internetu? Czy w Państwa kraju możliwe jest blokowanie dostępu do 

stron zawierających takie treści?

2. Jak, Państwa zdaniem, należy zwalczać tego typu działalność na szczeblu Unii 

Europejskiej?

3. Jakie kroki można by podjąć w stosunku do treści rozpowszechnianych z serwerów, 

które znajdują się na terenie państw niebędących członkami Unii Europejskiej?

__________________


