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Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dorette Corbey in Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 13

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, naj predlaga zavrnitev predloga Komisije.

Obrazložitev

Evropska komisija meni, da je osnutek direktive potreben za zaščito notranjega trga (člen 95 
Pogodbe o ES), in izpeljuje vključitev kazenskih sankcij iz sodbe Sodišča evropskih skupnosti 
z dne 13. 9. 2005 (zadeva C-176/03) o evropski okoljski politiki. Četudi ni mogoče izključiti 
možnosti, da so kazenske sankcije, pod pogoji, določenimi v sodbi, vključene v instrument iz 
prvega stebra, široka uporabnost sodbe še ni bila dokončno ugotovljena. Kot je navedeno v 
sodbi, morajo biti izpolnjena številna stroga merila, da bi lahko Skupnost uporabljala 
kazensko pravo. Kršitve pravic intelektualne lastnine ni mogoče obravnavati kot tako resno 
kršitev področja politike, katerega naj bi zaščitili, da bi morala usklajena uporaba 
kazenskopravnih ukrepov veljati kot ključen dejavnik v boju proti tem kršitvam. Kot 
neprimerno je treba obravnavati tudi, da je Evropska komisija v spremenjeni predlog 
vključila, koliko naj bi najmanj znašale najvišje kazni. Parlament bi torej moral razmisliti –
kot se je to zgodilo na nacionalni ravni – ali naj dvomi v to, da predlagana direktiva spoštuje 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Vladimír Remek

Predlog spremembe 14

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, naj predlaga zavrnitev predloga Komisije.

Obrazložitev

Kot sta 3. julija 2006 v svojem pismu komisarju Frattiniju pojasnila Y.E.M.A. Timmerman-
Buck, predsednik senata, in F.W. Weisglas, predsednik predstavniškega doma, „oba doma 
nizozemskega parlamenta ugotavljata, da v povezavi s cilji predlaganih ukrepov Skupnosti ni 
bila podeljena nobena pristojnost. Kljub temu sta oba doma – uradno – natančno preverila 
pričujoč predlog v povezavi z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti ter prišla do sklepa, da 
ju predlog ne izpolnjuje.“

Predlog Direktive

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Vladimír Remek

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 1 a (novo)

1a) Soglaša z nizozemsko vlado, ki je julija 
2006 poudarila, da so pravni instrumenti za 
boj proti piratstvu že na voljo in je zavrnila 
to direktivo, saj naj bi bila nepotrebna; 
trdila je tudi, da predlaganje direktive, ki 
inkriminira kršitev pravic intelektualne 
lastnine, ni v pristojnosti Komisije.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Vladimír Remek

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 1 b (novo)
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1b) Soglaša z nizozemskim parlamentom, ki 
poudarja, da ni očitne potrebe po tej 
direktivi in da Komisija napačno razlaga 
sodbo Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi 
C-176/03 tako, da širi svoje zakonodajno 
posredovanje na področje, ki ni v njeni 
pristojnosti.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 8

(8) Predvideti je treba določbe, namenjene 
olajšanju kazenskih preiskav. Države članice 
morajo predvideti, da lahko zadevni imetniki 
pravic intelektualne lastnine ali njihovi 
predstavniki ter strokovnjaki prispevajo k 
preiskavam, ki jih opravljajo skupne 
preiskovalne enote. 

(8) Predvideti je treba določbe, namenjene 
olajšanju kazenskih preiskav. Države članice 
morajo predvideti, da lahko zadevni imetniki 
pravic intelektualne lastnine ali njihovi 
predstavniki prispevajo k preiskavam, ki jih 
opravljajo skupne preiskovalne enote. 

Or. fr

Obrazložitev

Pojem "strokovnjak", brez drugih dopolnitev, je zelo ohlapen. Njihovo posredovanje med 
preiskavami, če ne bi bilo natančno določeno, bi po nepotrebnem zavlačevalo preiskave in 
reševanje sporov, zato je bolje, da se črta to navedbo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Patrizia Toia

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 9

(9) Zaradi olajšanja kazenskih preiskav ali 
postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji glede 
kršitev na področju intelektualne lastnine, 
le-ti ne smejo temeljiti na izjavi ali obtožbi 
osebe, ki je žrtev kaznivega dejanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Organi kazenskega pregona ne bi smeli imeti možnosti, da delujejo na lastno pobudo, brez 
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predhodne pritožbe imetnika pravic, saj se licenčni sporazumi ne objavljajo, temeljna pravica 
imetnika pravic pa je, da z njimi razpolaga po lastni presoji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 9

(9) Zaradi olajšanja kazenskih preiskav ali 
postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji glede 
kršitev na področju intelektualne lastnine, 
le-ti ne smejo temeljiti na izjavi ali obtožbi 
osebe, ki je žrtev kaznivega dejanja.

(9) Državam članicam mora biti 
omogočeno, da predvidijo oz. ohranijo 
uradni sistem ali sistem, ki temelji na 
postopkih, sproženih na zasebno pobudo. V 
primeru sistema, ki temelji na postopkih, 
sproženih na zasebno pobudo, morajo 
oblasti imetnike pravic obvestiti o 
domnevnih kršitvah in če obstaja dovolj 
razlogov za sum, mora biti mogoče začasno 
zaseči sporno blago.

Or. de

Obrazložitev

Komisija predlaga uradni sistem. V nekaterih državah članicah pa obstajajo tudi sistemi, ki 
temeljijo na postopkih, sproženih na zasebno pobudo. Ti omogočajo usmerjen kazenski 
pregon, kadar civilnopravni ukrepi ne zadoščajo. Treba je zagotoviti, da se ti sistemi lahko še 
naprej ohranijo. Kadar organi ugotovijo kršitev v zvezi s piratskimi izdelki, je pomembno, da 
so zadevni imetniki pravic obveščeni o domnevnem prestopku in da se lahko sporno blago 
začasno zaseže.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 9

(9) Zaradi olajšanja kazenskih preiskav ali 
postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji glede 
kršitev na področju intelektualne lastnine, le-
ti ne smejo temeljiti na izjavi ali obtožbi
osebe, ki je žrtev kaznivega dejanja.

(9) Zaradi olajšanja kazenskih preiskav ali 
postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji glede 
kršitev na področju intelektualne lastnine, je 
možno le-te sprožiti tudi brez izjave ali 
obtožbe osebe, ki je žrtev kaznivega dejanja.

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav določa pogoje za sprožitev kazenskega postopka, ta predlog spremembe ohranja 
prilagodljivost predlaganega postopka. Zelo je pomembno, zlasti v primerih, ko je ogroženo 
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javno zdravje, kjer je imetnik pravice nedoločen, da se kazenski postopek lahko sproži, tudi ko 
žrtev prekrška ne poda izjave.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Patrizia Toia

Predlog spremembe 21
Člen 1, odstavek 1

Ta direktiva določa kazenske ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje uveljavljanja
pravic intelektualne lastnine.

Ta direktiva določa kazenske ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje prepovedi 
piratstva avtorskih pravic in ponarejanja 
blagovnih znamk v trgovinsko pomembnem 
obsegu.

Or. en

Obrazložitev

V obrazložitvi Komisije sta predstavljena le piratstvo avtorskih pravic in ponarejanje 
blagovnih znamk.  Področje uporabe mora biti omejeno na ti dve vprašanji. To je v skladu s 
sporazumom TRIPS, ki ravno tako uporablja „piratstvo avtorskih pravic“ in „ponarejanje 
blagovnih znamk“. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 22
Člen 1, odstavek 1

Ta direktiva določa kazenske ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine.

Ta direktiva določa kazenske ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine, ki jih tvorijo 
avtorska pravica in sorodne pravice, 
pravica "sui generis" podatkovnih baz in 
pravica blagovnih znamk, razen v primerih 
kršenja patentnih pravic, pravic, ki izhajajo 
iz dodatnih zaščitnih certifikatov ali 
zaščitnih pravic, ki izhajajo iz modela 
uporabnosti.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Patrizia Toia

Predlog spremembe 23
Člen 1, odstavek 2
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Ti ukrepi se uporabljajo za pravice 
intelektualne lastnine, predvidene v pravu 
Skupnosti in/ali nacionalnem pravu držav 
članic.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V obrazložitvi Komisije sta predstavljena le piratstvo avtorskih pravic in ponarejanje 
blagovnih znamk.  Področje uporabe mora biti omejeno na ti dve vprašanji. To je v skladu s 
sporazumom TRIPS, ki ravno tako uporablja „piratstvo avtorskih pravic“ in „ponarejanje 
blagovnih znamk“. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 24
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

Patenti, modeli uporabnosti in dodatni 
zaščitni certifikati so izvzeti iz področja 
uporabe te direktive, razen v primeru, ko je 
možno dokazati, da kršitev teh pravic 
močno ogroža javno zdravje in varnost.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Patrizia Toia in Vladimír Remek

Predlog spremembe 25
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

V skladu s konvencijo o kibernetski 
kriminaliteti (Cybercrime) Sveta Evrope z 
dne 23. novembra 2001, katere podpisnica 
je tudi EU, se pojem "intelektualnega 
piratstva" uporablja restriktivno, in sicer le 
za kazniva dejanja trgovinskega značaja in 
ki predstavljajo pomembne in dejanske 
kršitve na področju ponarejanja (serijska 
proizvodnja nedovoljene vsebine, ki 
posnema ali ponavlja izvirnik).

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 26
Člen 2, naslov

Opredelitev Opredelitve

Or. fr

Obrazložitev

Treba je opredeliti pojem ponarejanja, ki je temeljnega pomena za ta predlog direktive. 
Izvajanje sankcij je možno le, če obstaja jasna opredelitev pojma ponarejanja, ki mora 
vsebovati vse oblike kršitev prava intelektualne lastnine, vključno s posedovanjem 
ponarejenega blaga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 27
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

V tej direktivi pomeni "ponarejanje":
a) posedovanje brez utemeljenega razloga, 
uvažanje (ne glede na carinski režim) ali 
izvažanje blaga pod ponarejeno blagovno 
znamko;
b) ponujanje ali prodaja blaga pod 
ponarejeno blagovno znamko;
c) ponovna proizvodnja, posnemanje, 
uporaba, nameščanje, odstranjevanje, 
spreminjanje blagovne znamke, skupinske 
blagovne znamke ali certificirane 
skupinske blagovne znamke, kar pomeni 
kršenje pravic, pridobljenih z registracijo , 
in prepovedi, ki iz tega sledijo;
d) zavestno dostavljanje drugačnih 
proizvodov ali nudenje drugačnih storitev 
od tistih, ki so bile zahtevane in ki so 
registrirane z blagovno znamko.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je opredeliti pojem ponarejanja, ki je temeljnega pomena za ta predlog direktive. 
Izvajanje sankcij je možno le, če obstaja jasna opredelitev pojma ponarejanja, ki mora 
vsebovati vse oblike kršitev prava intelektualne lastnine, vključno s posedovanjem 
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ponarejenega blaga.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dorette Corbey in Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 28
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

Za namene te direktive „kršitev“ pomeni 
kršitev, ki vključuje izdelek, ki namenoma 
in na nespremenjen način prevzame 
značilne elemente zaščitenega proizvoda ali 
znamke.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Patrizia Toia

Predlog spremembe 29
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

Za namene te direktive „kršitev“ pomeni 
kršitev, ki vključuje izdelek, ki namenoma 
in na nespremenjen način prevzame 
značilne elemente zaščitenega proizvoda ali 
znamke.

Or. en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da se natančno opredeli kaznivo dejanje. Uskladitev kazenskih sankcij 
na področju intelektualne lastnine mora biti omejena na primere očitnega piratstva. V 
dvoumnih primerih, zlasti pri vprašanjih, povezanih z obsegom zaščite na področju 
podobnosti, zadostujejo civilne sankcije.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Patrizia Toia in Vladimír Remek

Predlog spremembe 30
Člen 2, odstavek 1 b (novo)

Za namene te direktive „kršitev v 
trgovinsko pomembnem obsegu“ pomeni 
gospodarsko dejavnost z namenom 
ustvarjanja dobička, ki imetniku pravice 
povzroča znatno neposredno izgubo.
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Neprofitna izmenjava zakonito pridobljenih 
vsebin med posamezniki mora biti 
izključena iz uporabe te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „trgovinsko pomemben obseg“ meša različne vidike in ne uspe dovolj natančno 
opredeliti elementov kaznivega dejanja. Predlagan je bil „gospodarska dejavnost z namenom 
ustvarjanja dobička“. Ta predlog spremembe je skoraj enak osnutku predloga spremembe št. 
6 ITRE. „Kršitev za ustvarjanje dobička“ je spremenjena v „gospodarska dejavnost z 
namenom ustvarjanja dobička“. Potrebna sta tako „namera“ kot „dejavnost“, saj ob 
odsotnosti dejavnosti ne moremo biti prepričani o nameri.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Patrizia Toia

Predlog spremembe 31
Člen 2, odstavek 1 c (novo)

Za namene te direktive „piratstvo avtorskih 
pravic“ pomeni dejanje, ki ustreza skupku 
naslednjih elementov:
(a) nespremenjena kopija;
(b) gospodarska dejavnost z namenom 
ustvarjanja dobička;
(c) imetniku pravice povzroča znatno 
neposredno izgubo; ter
(d) premišljeno in namerno kršenje s tem 
povezanih avtorskih pravic.

Or. en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da se natančno opredeli kaznivo dejanje. Prvi pogoj mora biti 
„kopiranje 1:1“. Kršitev ni piratstvo, če ni kopiranja 1:1.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Patrizia Toia

Predlog spremembe 32
Člen 2, odstavek 1 d (novo)

Za namene te direktive „ponarejanje 
blagovnih znamk“ pomeni dejanje, ki 
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ustreza skupku naslednjih elementov:
(a) oznaka, ki je enaka oznaki blagovne 
znamke, v povezavi z blagom ali storitvami, 
ki so enake kot tiste, za katere je 
registrirana blagovna znamka;
(b) gospodarska dejavnost z namenom 
ustvarjanja dobička;
(c) imetniku pravice povzroča znatno 
neposredno izgubo; ter
(d) premišljeno in namerno kršenje s tem 
povezane blagovne znamke.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 33
Člen 3

Države članice zagotovijo, da opredelijo kot 
kaznivo dejanje katero koli namerno kršitev
pravice intelektualne lastnine, storjeno na 
področju trgovine, pa tudi poskus take 
kršitve, pomoč oziroma podporo in 
spodbujanje k taki kršitvi.

Države članice zagotovijo, da opredelijo kot 
kaznivo dejanje le namerne kršitve pravice 
intelektualne lastnine, storjene v 
trgovinskem obsegu in z namenom pomoči 
organiziranemu kriminalu ter/ali ki močno 
ogrožajo javno zdravje ali varnost, pa tudi 
poskus take kršitve, pomoč oziroma podporo 
in spodbujanje k taki kršitvi.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 34
Člen 3

Države članice zagotovijo, da opredelijo kot 
kaznivo dejanje katero koli namerno kršitev 
pravice intelektualne lastnine, storjeno na 
področju trgovine, pa tudi poskus take 
kršitve, pomoč oziroma podporo in 
spodbujanje k taki kršitvi.

Države članice zagotovijo, da opredelijo kot 
kaznivo dejanje katero koli namerno kršitev 
pravice intelektualne lastnine, storjeno na 
področju trgovine, opredeljene kot 
razpoložljivost nestvarnih dobrin za 
dobičkonosne namene, pa tudi poskus take 
kršitve, pomoč oziroma podporo in 
spodbujanje k taki kršitvi.



AM\635907SL.doc 11/23 PE 380.688v01-00

SL

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 35
Člen 3

Države članice zagotovijo, da opredelijo kot 
kaznivo dejanje katero koli namerno kršitev 
pravice intelektualne lastnine, storjeno na 
področju trgovine, pa tudi poskus take 
kršitve, pomoč oziroma podporo in 
spodbujanje k taki kršitvi.

Države članice zagotovijo, da opredelijo kot 
kaznivo dejanje katero koli namerno kršitev 
pravice intelektualne lastnine, pa tudi poskus 
take kršitve, pomoč oziroma podporo in 
spodbujanje k taki kršitvi.

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav člen 61 TRIPS uvaja merilo trgovinsko pomembnega obsega, mora namerna kršitev
pravice intelektualne lastnine biti kaznovana zaradi resnosti dejanja, ne glede na količino, ki 
je lahko oteževalna, ne pa odločilna okoliščina. To bi omogočilo kaznovanje tako imenovane 
trgovine "mravljic", ki se ukvarja s ponarejanjem majhnih količin, ki pa imajo včasih lahko 
zelo hude posledice (na primer ponarejena zdravila). Pravo Skupnosti bi moralo biti strožje 
od mednarodnega prava.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 36
Člen 3

Države članice zagotovijo, da opredelijo kot 
kaznivo dejanje katero koli namerno kršitev 
pravice intelektualne lastnine, storjeno na 
področju trgovine, pa tudi poskus take 
kršitve, pomoč oziroma podporo in 
spodbujanje k taki kršitvi.

Države članice zagotovijo, da opredelijo kot 
kaznivo dejanje katero koli namerno kršitev 
pravice intelektualne lastnine, storjeno na 
področju trgovine, pa tudi, v hudih 
primerih, poskus take kršitve, pomoč 
oziroma podporo in spodbujanje k taki 
kršitvi.

Or. cs

Obrazložitev

Prevzame formulacijo sporazumov TRIPS. Če gre za poskus, pomoč in spodbujanje, so lahko 
kazni predvidene le v hudih primerih.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Patrizia Toia in Vladimír Remek

Predlog spremembe 37
Člen 4

1. Za kazniva dejanja iz člena 3 države 
članice določijo naslednje kazni:

Za kazniva dejanja iz člena 3 države članice 
določijo učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni.

a) za fizične osebe: kazni odvzema 
prostosti;
b) za fizične in pravne osebe:
i) globe; 
ii) zaplemba predmeta, pripomočkov in 
izdelkov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, ali 
premoženja, katerega vrednost ustreza 
vrednosti teh izdelkov.
2. Za kazniva dejanja iz člena 3 države 
članice določijo, da se v ustreznih primerih 
uporabijo tudi naslednje kazni:
(a) uničenje premoženja, ki je povzročilo 
kršitev pravice intelektualne lastnine;
(b) celotno ali delno, trajno ali začasno 
zaprtje obrata, s katerim je bila pretežno 
storjena zadevna kršitev;
(c) trajna ali začasna prepoved opravljanja 
gospodarskih dejavnosti;
(d) uvedba sodnega nadzora;
(e) sodna likvidacija;
(f) izvzetje iz upravičenosti do pomoči in 
javnih subvencij;
(g) objava sodnih odločb.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi podrobnega opisa kazni lahko nastanejo težave, ker se nacionalni pravni sistemi 
razlikujejo. Tako oblikovano besedilo je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. 
7. 2003, ki se nanaša na carinske ukrepe proti blagu, za katerega se sumi, da krši določene 
pravice intelektualne lastnine, in na ukrepe proti blagu, za katerega se izkaže, da je kršilo te 
pravice. V pismu, ki sta ga Y.E.M.A. Timmerman-Buck, predsednik senata, in F.W. Weisglas, 
predsednik predstavniškega doma, 3. 7. 2006 poslala komisarju Frattiniju, nizozemski 
parlament predlaga uporabo tako oblikovanega besedila.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 38
Člen 4, odstavek 2, uvodni stavek

2. Za kazniva dejanja iz člena 3 države 
članice določijo, da se v ustreznih primerih 
uporabijo tudi naslednje kazni:

2. Za kazniva dejanja iz člena 3 države 
članice določijo, da se v ustreznih primerih 
uporabijo tudi naslednje kazni, v kolikor je 
to v splošnem interesu:

Or. cs

Obrazložitev

Gre za pomembne kršitve temeljnih pravic, zato mora splošni interes to upravičevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 39
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

a) uničenje premoženja, ki je povzročilo 
kršitev pravice intelektualne lastnine;

a) takojšnje popolno uničenje premoženja, 
ki je povzročilo kršitev pravice intelektualne 
lastnine, z ohranitvijo dokaznih vzorcev, 
brez kavcije;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi varnosti je predlagano popolno in hitro uničenje premoženja, ki je povzročilo kršitev 
pravice intelektualne lastnine, razen elementov, ki so potrebni za preiskavo. S takim ukrepom 
se je tudi možno izogniti pretirano velikim stroškom skladiščenja. Vizualni pregled nad 
zalogami je možen s pomočjo fotografskih posnetkov v trenutku odkritja. Če je potrebno, se 
uničenje zalog lahko izvede z dovoljenjem ali brez nasprotovanja kršitelja, če je ugotovljena 
njegova identiteta, ne da bi to pomenilo priznavanje krivde.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 40
Člen 4, odstavek 2, točka (g a) (novo)

g a) plačilo stroškov skladiščenja s strani 
kršitelja.

Or. fr
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Obrazložitev

Treba je poskrbeti tudi za dodatno sankcijo in sicer, da je ponarejevalec lahko obsojen na 
povračilo stroškov skladiščenja premoženja za potrebe preiskave, toliko bolj, ker so ti stroški 
lahko visoki, tudi ko gre za majhne količine, če so proizvodi prostorninsko obsežni, preiskave 
pa dolgotrajne.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Patrizia Toia in Vladimír Remek

Predlog spremembe 41
Člen 5

1. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev, da se fizične osebe, 
ki so odgovorne za kazniva dejanja iz člena 
3, kaznujejo z najvišjo kaznijo najmanj 4 let 
zapora, če so ta kazniva dejanja storjena v 
okviru kriminalne združbe v smislu 
Okvirnega sklepa … o boju proti 
organiziranemu kriminalu, pa tudi če ta 
kazniva dejanja pomenijo tveganje za 
zdravje ali varnost ljudi.

črtano

2. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev, da se fizične ali 
pravne osebe, ki so odgovorne za kazniva
dejanja iz člena 3, kaznujejo z učinkovitimi, 
sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi. Te 
kazni vključujejo kazenske ali nekazenske 
globe, pri čemer:
(a) znaša najvišja najmanj 100 000 EUR za 
primere, ki niso najhujši; 
(b) znaša najvišja najmanj 300 000 EUR za 
primere iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Kazni so že omenjene v členu 4.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Herczog

Predlog spremembe 42
Člen 5, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo ukrepe, 1. Države članice sprejmejo ukrepe, 
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potrebne za zagotovitev, da se fizične osebe, 
ki so odgovorne za kazniva dejanja iz člena 
3, kaznujejo z najvišjo kaznijo najmanj 4 let 
zapora, če so ta kazniva dejanja storjena v 
okviru kriminalne združbe v smislu 
Okvirnega sklepa … o boju proti 
organiziranemu kriminalu, pa tudi če ta 
kazniva dejanja pomenijo tveganje za 
zdravje ali varnost ljudi.

potrebne za zagotovitev, da se fizične osebe, 
ki so odgovorne za kazniva dejanja iz člena 
3, kaznujejo z najvišjo kaznijo najmanj 4 let 
zapora, če se ta kazniva dejanja obravnavajo 
kot huda kazniva dejanja, pa tudi če ta 
kazniva dejanja pomenijo tveganje za 
zdravje ali varnost ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Omejevalno merilo „organiziranega kriminala“ utegne preprečiti oblikovanje resnično 
učinkovitega evropskega okvira za kazenski pregon. Poleg tega bi bil to nov element, ki ga ni 
mogoče srečati niti v nacionalnih zakonodajah (z izjemo Francije) niti v sporazumu TRIPS v 
okviru STO. Boljše smernice za izrekanje kazni za kazniva dejanja s katerimi so kršene 
pravice intelektualne lastnine so nujno potrebne. Tovrstne smernice, kot so predvidene v 
predlogu, bodo koristne le, če se uporabljajo za vsa kazniva dejanja, ki imetnikom pravic 
povzročajo resno poslovno škodo, ne glede na to, ali se te kršitve zagrešijo v kontekstu 
organiziranega kriminala.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 43
Člen 5, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev, da se fizične osebe, 
ki so odgovorne za kazniva dejanja iz člena 
3, kaznujejo z najvišjo kaznijo najmanj 4 let 
zapora, če so ta kazniva dejanja storjena v 
okviru kriminalne združbe v smislu 
Okvirnega sklepa … o boju proti 
organiziranemu kriminalu, pa tudi če ta 
kazniva dejanja pomenijo tveganje za 
zdravje ali varnost ljudi.

1. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev, da se fizične osebe, 
ki so odgovorne za kazniva dejanja iz člena 
3, kaznujejo z najvišjo kaznijo najmanj 4 let 
zapora, če so ta kazniva dejanja storjena v 
okviru kriminalne združbe v smislu 
Okvirnega sklepa … o boju proti 
organiziranemu kriminalu, ali če ta kazniva 
dejanja pomenijo tveganje za zdravje ali 
varnost ljudi.

Or. fr

Obrazložitev

Tveganje za zdravje ali varnost ljudi ne bi smelo biti dopolnilno ali dodatno merilo, poleg 
pripadnosti kriminalni združbi, ampak že samo po sebi dovolj hudo merilo, da se lahko 
kaznuje fizično osebo, ki je odgovorna za kršitev.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Herczog

Predlog spremembe 44
Člen 5, odstavek 2

2. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev, da se fizične ali 
pravne osebe, ki so odgovorne za kazniva 
dejanja iz člena 3, kaznujejo z učinkovitimi, 
sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi. Te 
kazni vključujejo kazenske ali nekazenske 
globe, pri čemer:

2. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev, da se fizične ali 
pravne osebe, ki so odgovorne za kazniva 
dejanja iz člena 3, kaznujejo z učinkovitimi, 
sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi. Te 
kazni vključujejo kazenske ali nekazenske 
globe.

(a) znaša najvišja najmanj 100 000 EUR za 
primere, ki niso najhujši; 
(b) znaša najvišja najmanj 300 000 EUR za 
primere iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Številne države članice nimajo določenih najvišjih možnih kazni za kazniva dejanja na 
področju intelektualne lastnine. Globe bi morale ostati neomejene. V določenih primerih 
gospodarskega piratstva ali ponarejanja bi bila kazen 100 000 EUR neprimerna. Glede na to, 
da pravne osebe ni mogoče zapreti in da so finančne kazni v bistvu edino kazensko pravno 
sredstvo, morebitne globe ne bi smele biti omejene. Če bi torej predlog uveljavil zgornje meje 
za najvišje globe, bi bilo vanj treba vključiti mehanizem, s katerim se zahteva, da ES ali 
države članice občasno revidirajo višino glob.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 45
Člen 5, odstavek 2

2. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev, da se fizične ali 
pravne osebe, ki so odgovorne za kazniva
dejanja iz člena 3, kaznujejo z učinkovitimi, 
sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi. Te 
kazni vključujejo kazenske ali nekazenske 
globe, pri čemer:

2. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev, da se fizične ali 
pravne osebe, ki so odgovorne za kazniva 
dejanja iz člena 3, kaznujejo z učinkovitimi, 
sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi. Te 
kazni vključujejo kazenske ali nekazenske 
globe, pri čemer: 

a) znaša najvišja najmanj 100 000 EUR za 
primere, ki niso najhujši;
b) znaša najvišja najmanj 300 000 EUR za 
primere iz odstavka 1.

V primeru denarnih kazni sodniki ali 
sodišča vsake države članice pri izreku 
sodbe določijo znesek kazni, upoštevajoč 
povzročeno škodo, vrednost predmeta 
kaznivega dejanja ali pridobljeno korist, v 
vseh primerih pa je kot glavni kriterij 
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upoštevano finančno stanje storilca, ki ga 
lahko ugotovimo glede na njegovo 
premoženje, dohodke, družinske obveznosti 
in bremena ter druge osebne okoliščine. 

Or. es

Obrazložitev

Določitev fiksnih vsot za kazni v primeru kršenja pravic intelektualne lastnine, ki jo ta člen 
določa, je preveč toga in se verjetno težko usklajuje z načelom subsidiarnosti. Predlog 
spremembe to načelo usklajuje s ciljem harmonizacije, ki je namen tega predloga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 46
Člen 5, odstavek 2, točka (a)

a) znaša najvišja najmanj 100 000 EUR za 
primere, ki niso najhujši;

a) znaša najvišja najmanj 300 000 EUR za 
primere, ki niso najhujši, in lahko doseže 
petkratnik vsote, ki jo je zaslužil 
ponarejevalec;

Or. fr

Obrazložitev

Globe morajo biti odvračilne ter v skladu z gospodarskimi in finančnimi izzivi kršitev, zato bi 
morale biti v sorazmerju z zaslužkom ponarejevalca: na finančnem področju lahko finančna 
oblast naloži globe, ki dosežejo celo desetkratni znesek ustvarjenega zaslužka. Odvračilni 
učinek bi bil lahko tak, da bi služil za zgled.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 47
Člen 5, odstavek 2, točka (b)

b) znaša najvišja najmanj 300 000 EUR za 
primere iz odstavka 1.

b) znaša najvišja najmanj 600 000 EUR za 
primere, ki niso najhujši, in lahko doseže 
desetkratnik vsote, ki jo je zaslužil 
ponarejevalec.

Or. fr

Obrazložitev

Globe morajo biti odvračilne ter v skladu z gospodarskimi in finančnimi izzivi kršitev, zato bi 



PE 380.688v01-00 18/23 AM\635907SL.doc

SL

morale biti v sorazmerju z zaslužkom ponarejevalca: na finančnem področju lahko finančna 
oblast naloži globe, ki dosežejo celo desetkratni znesek ustvarjenega zaslužka. Odvračilni 
učinek bi bil lahko tak, da bi služil za zgled.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 48
Člen 5, odstavek 2, točka (b a) (novo)

b a) sorazmerne prihodkom osebe v 
primeru pravnih oseb.

Or. pl

Obrazložitev

Na tem področju lahko navedemo predhodni primer iz člena 6 osnutka okvirnega sklepa, 
namenjen okrepitvi kazenskopravnega okvira za preprečevanje onesnaževanja, ki ga povzroča 
ladjevje (dokument EU 9810/05 Sveta).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Herczog

Predlog spremembe 49
Člen 6

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki jim omogočijo celotno ali delno zaplembo 
premoženja fizične ali pravne osebe, ki je 
obsojena v skladu z določbami iz člena 3 
Okvirnega sklepa 2005/212/PNZ z dne 24. 
februarja 2005 o zaplembi premoženjske 
koristi, pripomočkov in premoženja, ki so 
povezani s kaznivimi dejanji, vsaj če so bila 
ta kazniva dejanja storjena v okviru 
kriminalne združbe v smislu Okvirnega 
sklepa … o boju proti organiziranemu 
kriminalu, pa tudi če ta kazniva dejanja 
pomenijo tveganje za zdravje ali varnost 
ljudi. 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki jim omogočijo celotno ali delno zaplembo 
premoženja fizične ali pravne osebe, ki je 
obsojena v skladu z določbami iz člena 3 
Okvirnega sklepa 2005/212/PNZ z dne 24. 
februarja 2005 o zaplembi premoženjske 
koristi, pripomočkov in premoženja, ki so 
povezani s kaznivimi dejanji, vsaj če so bila 
to huda kazniva dejanja, pa tudi če ta 
kazniva dejanja pomenijo tveganje za 
zdravje ali varnost ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Skrb povzroča, da je člen 6 omejen na kazniva dejanja, storjena zgolj v okvirih 
„organiziranega kriminala“. Ta člen bo koristen le, če se uporablja za vsa kazniva dejanja, ki 
imetnikom pravic povzročajo resno poslovno škodo, ne glede na to, ali se te kršitve zagrešijo 
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v kontekstu organiziranega kriminala. V členu 6 predloga okvirne direktive bi bilo zato treba 
črtati omembo „organiziranega kriminala“ in jo nadomestiti z izrazom „huda kazniva 
dejanja“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 50
Člen 6

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki jim omogočijo celotno ali delno zaplembo 
premoženja fizične ali pravne osebe, ki je 
obsojena v skladu z določbami iz člena 3 
Okvirnega sklepa 2005/212/PNZ z dne 24. 
februarja 2005 o zaplembi premoženjske 
koristi, pripomočkov in premoženja, ki so 
povezani s kaznivimi dejanji, vsaj če so bila 
ta kazniva dejanja storjena v okviru 
kriminalne združbe v smislu Okvirnega 
sklepa … o boju proti organiziranemu 
kriminalu, pa tudi če ta kazniva dejanja 
pomenijo tveganje za zdravje ali varnost 
ljudi.

Države članice, ob spoštovanju temeljnih 
pravic, sprejmejo potrebne ukrepe, ki jim 
omogočijo celotno ali delno zaplembo 
premoženja fizične ali pravne osebe, ki je 
obsojena v skladu z določbami iz člena 3 
Okvirnega sklepa 2005/212/PNZ z dne 24. 
februarja 2005 o zaplembi premoženjske 
koristi, pripomočkov in premoženja, ki so 
povezani s kaznivimi dejanji, vsaj če so bila 
ta kazniva dejanja storjena v okviru 
kriminalne združbe v smislu Okvirnega 
sklepa … o boju proti organiziranemu 
kriminalu, pa tudi če ta kazniva dejanja 
pomenijo tveganje za zdravje ali varnost 
ljudi.

Or. cs

Obrazložitev

Gre za pomembne kršitve temeljnih pravic, zato morajo v takih primerih države članice 
spoštovati temeljne pravice.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Patrizia Toia

Predlog spremembe 51
Člen 6

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki jim omogočijo celotno ali delno zaplembo 
premoženja fizične ali pravne osebe, ki je 
obsojena v skladu z določbami iz člena 3 
Okvirnega sklepa 2005/212/PNZ z dne 24. 
februarja 2005 o zaplembi premoženjske 
koristi, pripomočkov in premoženja, ki so 
povezani s kaznivimi dejanji, vsaj če so bila 
ta kazniva dejanja storjena v okviru 
kriminalne združbe v smislu Okvirnega 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki jim omogočijo celotno ali delno zaplembo 
premoženja fizične ali pravne osebe, ki je 
obsojena v skladu z določbami iz člena 3 
Okvirnega sklepa 2005/212/PNZ z dne 24. 
februarja 2005 o zaplembi premoženjske 
koristi, pripomočkov in premoženja, ki so 
povezani s kaznivimi dejanji, če so bila ta 
kazniva dejanja storjena v okviru kriminalne 
združbe v smislu Okvirnega sklepa … o 
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sklepa … o boju proti organiziranemu 
kriminalu, pa tudi če ta kazniva dejanja 
pomenijo tveganje za zdravje ali varnost 
ljudi. 

boju proti organiziranemu kriminalu, pa tudi 
če ta kazniva dejanja pomenijo tveganje za 
zdravje ali varnost ljudi. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 52
Člen 6

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki jim omogočijo celotno ali delno zaplembo 
premoženja fizične ali pravne osebe, ki je 
obsojena v skladu z določbami iz člena 3 
Okvirnega sklepa 2005/212/PNZ z dne 24. 
februarja 2005 o zaplembi premoženjske 
koristi, pripomočkov in premoženja, ki so 
povezani s kaznivimi dejanji, vsaj če so bila 
ta kazniva dejanja storjena v okviru 
kriminalne združbe v smislu Okvirnega 
sklepa … o boju proti organiziranemu 
kriminalu, pa tudi če ta kazniva dejanja 
pomenijo tveganje za zdravje ali varnost 
ljudi.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki jim omogočijo celotno ali delno zaplembo 
premoženja fizične ali pravne osebe, ki je 
obsojena v skladu z določbami iz člena 3 
Okvirnega sklepa 2005/212/PNZ z dne 24. 
februarja 2005 o zaplembi premoženjske 
koristi, pripomočkov in premoženja, ki so 
povezani s kaznivimi dejanji, vsaj če so bila 
ta kazniva dejanja storjena v okviru 
kriminalne združbe v smislu Okvirnega 
sklepa … o boju proti organiziranemu 
kriminalu, ali če ta kazniva dejanja 
pomenijo tveganje za zdravje ali varnost 
ljudi.

Or. fr

Obrazložitev

Bolje je razširiti primere zaplembe premoženja, ki je last fizične ali pravne obsojene osebe, 
ter se raje poslužiti alternativne kot kumulativne formule glede na storjene kršitve.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Patrizia Toia in Vladimír Remek

Predlog spremembe 53
Člen 6 a (novo)

Člen 6a
Države članice zagotovijo, da se s 
kazenskimi ter civilnimi in postopkovnimi 
ukrepi lahko prepove in kaznuje zloraba 
groženj s kazenskimi sankcijami.
Države članice prepovejo postopkovne 
zlorabe, zlasti če se kazenski ukrepi 
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uporabljajo za zagotavljanje izvrševanja 
civilnega prava.

Or. en

Obrazložitev

Možnosti imetnika pravice za odvračanje kršitev se znatno povečajo z grožnjo kazenskih 
sankcij. Poleg tega si je mogoče predstavljati postopkovne zlorabe. Uskladitev kazenskih 
sankcij na področju intelektualne lastnine torej zahteva protiukrepe. Tako mednarodno kot 
evropsko pravo zahteva preprečevanje zlorab pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 54
Člen 7, odstavek 1

Države članice zagotovijo, da lahko zadevni 
imetniki pravic intelektualne lastnine ali 
njihovi predstavniki ter strokovnjaki
prispevajo k preiskavam, ki jih opravljajo 
skupne preiskovalne enote v zvezi s 
kaznivimi dejanji iz člena 3.

Države članice zagotovijo, da lahko zadevni 
imetniki pravic intelektualne lastnine ali 
njihovi predstavniki prispevajo k 
preiskavam, ki jih opravljajo skupne 
preiskovalne enote v zvezi s kaznivimi 
dejanji iz člena 3.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri predlogu spremembe za uvodno izjavo 8 o strokovnjakih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 55
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

Zato so nosilci pravic intelektualne lastnine 
seznanjeni s postopkom preiskave, zlasti:
- z okoliščinami, ki se nanašajo na dejanja 
in kraj zaplembe;
- s številom zaslišanih oseb;
- s številom zadevnih proizvodov ali dobrin.

Or. fr
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Obrazložitev

V preiskavah nosilci pravic intelektualne lastnine morajo dobiti vse osnovne informacije 
(dejanja, kraji, zaslišanja, količina), da bi njihov prispevek lahko bil učinkovit in podkovan.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Umberto Guidoni in Patrizia Toia

Predlog spremembe 56
Člen 8

Države članice zagotovijo, da vsaj v 
primeru storitve dejanj na ozemlju države 
članice možnost uvedbe kazenskih preiskav 
ali postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji iz 
člena 3 ne temelji na izjavi ali obtožbi 
osebe, ki je žrtev kaznivega dejanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Organi kazenskega pregona ne bi smeli imeti možnosti, da delujejo na lastno pobudo, brez 
predhodne pritožbe imetnika pravic, saj se licenčni sporazumi ne objavljajo, temeljna pravica 
imetnika pravic pa je, da z njimi razpolaga po lastni presoji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 57
Člen 8

Države članice zagotovijo, da vsaj v 
primeru storitve dejanj na ozemlju države 
članice možnost uvedbe kazenskih preiskav 
ali postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji iz 
člena 3 ne temelji na izjavi ali obtožbi 
osebe, ki je žrtev kaznivega dejanja.

Če država članica postopek v zvezi s 
kaznivimi dejanji iz člena 3 veže na prijavo 
ali zahtevo imetnika pravic, sprejme 
potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da 
organi in institucije, pristojni za kazenske 
preiskave, vsaj:
(a) pri sumu, da blago krši pravico 
intelektualne lastnine, obvestijo zadevnega 
imetnika pravice o domnevni kršitvi in,
(b) če obstaja dovolj razlogov za sum, 
zasežejo blago za tri delovne dni po tem, ko 
je imetnik pravice prejel obvestilo, ter mu 
tako omogočijo, da vloži prijavo ali zahteva 
preiskavo.

Or. de
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Obrazložitev

Komisija predlaga uradni sistem. V nekaterih državah članicah pa obstajajo tudi sistemi, ki 
temeljijo na postopkih, sproženih na zasebno pobudo. Ti omogočajo usmerjen kazenski 
pregon, kadar civilnopravni ukrepi ne zadoščajo. Treba je zagotoviti, da se ti sistemi lahko še 
naprej ohranijo. Kadar organi ugotovijo kršitev v zvezi s piratskimi izdelki, je pomembno, da 
so zadevni imetniki pravic obveščeni o domnevnem prestopku in da se lahko sporno blago 
začasno zaseže.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 58
Člen 8

Države članice zagotovijo, da vsaj v primeru 
storitve dejanj na ozemlju države članice 
možnost uvedbe kazenskih preiskav ali 
postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji iz 
člena 3 ne temelji na izjavi ali obtožbi
osebe, ki je žrtev kaznivega dejanja.

Države članice zagotovijo, da vsaj v primeru 
storitve dejanj na ozemlju države članice 
možnost uvedbe kazenskih preiskav ali 
postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji iz 
člena 3 je možno le-te sprožiti tudi brez 
izjave ali obtožbe osebe, ki je žrtev 
kaznivega 

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti. Glej obrazložitev pri predlogu spremembe za uvodno izjavo 9.


