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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Gospodarska blaginja EU je odvisna od stalne ustvarjalnosti, kulturne raznolikosti in 
inovativnosti, ki so gonilne sile družbe znanja v razvoju. Varstvo pravic intelektualne lastnine 
tako enako služi podjetjem, inovatorjem, potrošnikom in vsem, ki se ukvarjajo s kulturno 
ustvarjalnostjo. Vseeno pa v zadnjih desetih letih naraščajo kršitve pravic intelektualne 
lastnine ter trgovanje s ponarejenim in piratskim blagom. Razvoj digitalnega gospodarstva je 
povzročil povečano število kršitev pravic intelektualne lastnine v spletu, ki so povezane s 
ponarejanjem, nepooblaščenim prepisovanjem in piratstvom, kar znatno škoduje evropskemu 
gospodarstvu ter kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju.

Evropska komisija je zato, da bi spodbudila države članice k boljšemu sodelovanju pri 
varovanju pravic intelektualne lastnine, ustanovila Evropski opazovalni urad za ponarejanje in 
piratstvo, ki ga upravlja GD Komisije za notranji trg in storitve. Opazovalni urad deluje kot 
forum, kjer javni organi in zasebne zainteresirane strani izmenjujejo informacije in izkušnje 
ter primere najboljše prakse pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Poleg tega je tudi 
osrednja platforma za zbiranje, spremljanje in poročanje pomembni informacij o tehničnih 
orodjih za preprečevanje ponarejanja, nepooblaščenega prepisovanja in piratstva. 

Vendar se Opazovalni urad pri opravljanju nalog in dejavnosti, ki so mu bile zaupane, sooča s 
pomembnimi izzivi, saj infrastrukturno ni ustrezno opremljen za učinkovito delovanje. Za 
vzpostavitev ustreznega pravnega okvira in ukrepov za uveljavljanje pravic intelektualne 
lastnine je potrebno boljše razumevanje narave kršitev, pa tudi njihovih gospodarskih in 
kulturnih posledic. Zato je treba Opazovalni urad, njegove naraščajoče dejavnosti in naloge 
vključiti v operativno in stroškovno učinkovito institucionalno strukturo, ki bo omogočala 
učinkovito opravljanje njegovih nalog in podpirala boj proti kršitvam pravic intelektualne 
lastnine.

Pripravljavka mnenja podpira predlog Komisije za uredbo, se katero bo Uradu za usklajevanje 
na notranjem trgu (UUNT) zaupano upravljanje Evropskega opazovalnega urada za 
ponarejanje in piratstvo. S to združitvijo bo Opazovalnem uradu omogočen dostop do nujnega 
financiranja in infrastrukture, ki sta potrebna za opravljanje nalog in dejavnosti, pa tudi da 
izkoristi strokovno znanje in izkušnje UUNT. Pripravljavka mnenja nadalje meni, da bo z 
ustvarjanjem sinergije med nalogami Opazovalnega urada in nalogami, ki jih že izvaja 
UUNT, omogočena učinkovita raba finančnih in človeških virov, in to brez dodatnih stroškov 
za proračun Evropske unije. Po ocenah bi ta združitev proračunu EU omogočila prihranek 
okoli 40,000 evrov, saj bi se stroški Opazovalnega urada v prihodnje pokrivali iz proračuna 
UUNT. 

Vseeno pa pripravljavka mnenja meni, da predlog ne omenja dovolj kulturne razsežnosti 
pravic intelektualne lastnine in torej tudi ne povezanih dejavnosti in nalog Opazovalnega 
urada, ki spodbujajo kulturno raznolikost in trajnostno ohranjanje kulturne dediščine v 
Evropi. Zato je bistvenega pomena, da se sestankov Opazovalnega urada poleg zainteresiranih 
strani iz javne uprave in gospodarskega sektorja udeleži tudi ustrezno število predstavnikov 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, se pravi tisti, ki se udejstvujejo v kulturnem ustvarjanju.

Pripravljavka mnenja tudi meni, da bi bilo koristno za evropske državljane, podjetja in javno 
upravo, če bi Opazovalni urad razvil javno dostopno spletni platformo, kjer bi se zagotavljalo 
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informacije, primere najboljše prakse, orodja za ozaveščanje, ki jih je mogoče prenesti 
brezplačno in pobude za izgradnjo zmogljivosti v zvezi s številnimi zakonodajnimi in 
nezakonodajnimi sredstvi za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine.

Ob koncu je pripravljavka mnenja prepričana, da Opazovalni urad ne bi smel v sklopu svojih 
dejavnosti obravnavati organiziranega kriminala in terorizma, saj UUNT nima infrastrukture 
za obdelovanje občutljivih varnostnih podatkov. Poleg tega tudi ni potrebno okrepiti 
pristojnosti UUNT, saj ta vprašanja že obravnavajo drugi evropski organi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Razvoj digitalnega gospodarstva je 
povzročil povečanje števila kršitev pravic 
intelektualne lastnine v spletu, vključno s 
ponarejanjem, nepooblaščenim 
prepisovanjem in piratstvom, ki znatno 
škodujejo evropskemu gospodarstvu ter 
kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju. 
Zato je treba zagotoviti, da ima Evropski 
opazovalni urada za ponarejanje in 
piratstvo potrebno infrastrukturo in 
financiranje za učinkovito opravljanje 
svojih nalog in pomoč v boju proti 
kršitvam pravic intelektualne lastnine. 

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Preudaren, usklajen in napreden pristop (3) Preudaren, usklajen in napreden pristop 
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k pravicam intelektualne lastnine je bistven 
pri prizadevanju za izpolnjevanje ciljev 
strategije Evropa 2020.

k pravicam intelektualne lastnine je bistven 
pri prizadevanju za izpolnjevanje ciljev 
strategije Evropa 2020 in Evropske 
digitalne agende1.
__________________
1 Sporočilo Komisije z dne 
26. avgusta 2010 naslovom: „Evropska 
digitalna agenda“ (KOM(2010) 0245/2).

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Stalno naraščanje števila kršitev pravic 
intelektualne lastnine pomeni resnično 
grožnjo za gospodarstvo Unije ter tudi za 
zdravje in varnost potrošnikov Unije. Zato 
so za uspešen boj proti temu pojavu 
potrebni učinkoviti, takojšnji in usklajeni 
ukrepi na evropski in svetovni ravni.

(4) Stalno naraščanje števila kršitev pravic 
intelektualne lastnine pomeni resnično 
grožnjo za gospodarstvo Unije ter tudi za 
zdravje in varnost potrošnikov Unije in 
trajnostno ohranjanje evropske kulturne 
raznolikosti in dediščine. Zato so za 
uspešen boj proti temu pojavu potrebni 
učinkoviti, takojšnji in usklajeni ukrepi na 
evropski in svetovni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) UUNT mora zagotavljati forum, ki 
povezuje javne organe in zasebni sektor, 
zagotavlja zbiranje, analizo in razširjanje 
ustreznih objektivnih, primerljivih in 
zanesljivih podatkov v zvezi z vrednostjo 
pravic intelektualne lastnine in kršitvami 
teh pravic, omogoča razvoj najboljših 
praks in strategij za varstvo pravic 
intelektualne lastnine ter ozavešča javnost 

(17) UUNT mora zagotavljati forum, ki 
povezuje javne organe in zasebni sektor, 
zagotavlja zbiranje, analizo in razširjanje 
ustreznih objektivnih, primerljivih in 
zanesljivih podatkov v zvezi z vrednostjo 
pravic intelektualne lastnine in kršitvami 
teh pravic, omogoča razvoj najboljših 
praks in strategij za varstvo pravic 
intelektualne lastnine ter ozavešča javnost 
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o učinkih kršitev pravic intelektualne 
lastnine. Poleg tega mora UUNT 
izpolnjevati dodatne naloge, kot so 
izboljšanje razumevanja vrednosti pravic 
intelektualne lastnine, izboljšanje 
strokovnega znanja in izkušenj oseb, 
vključenih v uveljavljanje pravic 
intelektualne lastnine, z ustreznimi ukrepi 
usposabljanja, povečati znanje o tehnikah 
za preprečevanje ponarejanja ter okrepiti 
sodelovanje s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami.

o učinkih kršitev pravic intelektualne 
lastnine. Poleg tega mora UUNT 
izpolnjevati dodatne naloge, kot so 
izboljšanje razumevanja vrednosti pravic 
intelektualne lastnine, izboljšanje 
strokovnega znanja in izkušenj oseb, 
vključenih v uveljavljanje pravic 
intelektualne lastnine, z ustreznimi ukrepi 
usposabljanja in povečati znanje o tehnikah 
za preprečevanje ponarejanja in 
nepooblaščenega prepisovanja.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Opazovalni urad mora izboljšati 
sodelovanje s tretjim državami in 
mednarodnimi organizacijami, da bo 
lahko zagotavljal celovite in posodobljene 
podatke o kršitvah pravic intelektualne 
lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ko UUNT v okviru svojih dejavnosti 
izbira predstavnike zasebnega sektorja za 
Opazovalni urad, mora vključiti 
reprezentativen izbor gospodarskih 
sektorjev, ki jih boj proti kršitvam pravic 
intelektualne lastnine najbolj zadeva in ki 
imajo z njim največ izkušenj, zlasti 
predstavnike imetnikov pravic in 
ponudnikov internetnih storitev. Zagotoviti 

(18) Ko UUNT v okviru svojih dejavnosti 
izbira predstavnike zasebnega sektorja za 
Opazovalni urad, mora vključiti 
reprezentativen izbor gospodarskih in 
kulturnih sektorjev, ki jih boj proti 
kršitvam pravic intelektualne lastnine 
najbolj zadeva in ki imajo z njim največ 
izkušenj, zlasti predstavnike imetnikov 
pravic in ponudnikov internetnih storitev in 
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je treba tudi ustrezno zastopanost 
potrošnikov ter malih in srednjih podjetij.

zainteresiranih strani iz kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja. Zagotoviti je treba 
tudi ustrezno zastopanost potrošnikov ter 
malih in srednjih podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) izboljšanje znanja o tehničnih orodjih za 
preprečevanje ponarejanja in piratstva ter 
boj proti njima, vključno s sistemi 
prepoznavanja in sledenja;

(f) izboljšanje znanja o tehničnih orodjih za 
preprečevanje ponarejanja, 
nepooblaščenega prepisovanja in piratstva 
ter boj proti njima, vključno s sistemi 
prepoznavanja in sledenja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) redno sestajanje Opazovalnega urada v 
skladu s členom 4;

(a) vsaj enkrat letno redno sestajanje 
Opazovalnega urada v skladu s členom 4 ;

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotavljanje rednih ocen in posebnih 
poročil glede na gospodarski sektor, 
geografsko območje in vrsto kršene pravice 
intelektualne lastnine, v katerih se med 
drugim ocenita učinek kršitev pravic 

(e) zagotavljanje rednih ocen in posebnih 
poročil glede na gospodarski sektor, 
geografsko območje in vrsto kršene pravice 
intelektualne lastnine, v katerih se med 
drugim ocenita učinek kršitev pravic 
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intelektualne lastnine na družbo, 
gospodarstvo, zdravje, okolje, varnost in 
zaščito ter povezava takšnih kršitev z 
organiziranim kriminalom in terorizmom;

intelektualne lastnine na družbo, 
gospodarstvo, zdravje, okolje, varnost;

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) raziskovanje, ocenjevanje in 
spodbujanje tehničnih orodij za 
strokovnjake in primerjalnih tehnik, 
vključno s sistemi prepoznavanja in 
sledenja, ki pomagajo pri ločevanju 
originalnih in ponarejenih izdelkov;

(j) zbiranje informacij, raziskovanje, 
ocenjevanje in spodbujanje tehničnih 
orodij za strokovnjake in primerjalnih 
tehnik, vključno s sistemi prepoznavanja in 
sledenja, ki pomagajo pri ločevanju 
originalnih in ponarejenih izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) razvije javno dostopno spletno 
platformo, ki bo zagotavljala informacije, 
primere najboljše prakse, orodja za 
ozaveščanje, ki jih je mogoče prenesti 
brezplačno in pobude za izgradnjo 
zmogljivosti v zvezi s številnimi 
zakonodajnimi in nezakonodajnimi 
sredstvi za boj proti kršitvam pravic 
intelektualne lastnine;

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predstavniki zasebnega sektorja, ki se 
srečujejo v okviru Opazovalnega urada, 
vključujejo različne in reprezentativne 
nacionalne organe in organe Unije iz 
različnih gospodarskih sektorjev, ki jih boj 
proti kršitvam pravic intelektualne lastnine 
najbolj zadeva in ki imajo z njim največ 
izkušenj.

Predstavniki zasebnega sektorja, ki se 
srečujejo v okviru Opazovalnega urada, 
vključujejo različne in reprezentativne 
nacionalne organe in organe Unije iz 
različnih gospodarskih in kulturnih
sektorjev, ki jih boj proti kršitvam pravic 
intelektualne lastnine najbolj zadeva in ki 
imajo z njim največ izkušenj.

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organizacije potrošnikov ter mala in 
srednja podjetja so ustrezno zastopana.

Organizacije potrošnikov, zainteresirane 
strani iz kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja ter mala in srednja podjetja so 
ustrezno zastopana.

Or. en


