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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po nedavni sodbi Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi C-176/03 Komisija v skladu s členom 
95 Pogodbe predlaga direktivo o kazenskih ukrepih in pravicah intelektualne lastnine (PIL). 

Brez poseganja v pristojnost Odbora za pravne zadeve je treba pripomniti, da obstajajo resni 
dvomi v široko razlago sodbe s strani Komisije, kakor je bila predstavljena v sporočilu KOM 
(2005)583; posledično pa tudi v pravni temelj predloga.

Glede vprašanj, ki so v pristojnosti Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, pa je treba 
upoštevati naslednje poglavitne dejavnike:
a) namen direktive;
b) opredelitev "trgovinsko pomembnega obsega";
c) opredelitev "namerne kršitve PIL";
d) kaznivost pomoči in napeljevanja;
e) skupne preiskovalne enote;
f) temeljne pravice.

Namen

Namen tega zakonodajnega akta je boj proti ponarejanju in piratstvu, zlasti na področju 
glasbe, luksuznih dobrin, tekstilne industrije in povezanih področjih. Obstajajo pa resne 
težave v zvezi z možnimi učinki te direktive, če so ukrepi za boj proti ponarejanju in piratstvu 
posplošeni in jih je možno uporabiti za vse oblike PIL. Treba je poudariti, da se kršitve 
nekaterih PIL razlikujejo po naravi in vrsti, kar pomeni, da se morajo razlikovati tudi ukrepi 
za boj proti kršitvam teh PIL. Razlika je med kršitvami patentov med običajno trgovsko 
dejavnostjo, kot je legitimno razvijanje izdelkov, in ponarejanjem ter piratstvom z goljufivim 
naklepom. Obstajajo ukrepi civilnega prava za kršitve patentov in domnevne kršitelje 
patentov se ne bi smelo enačiti z zločinci, kot so pirati in ponarejevalci. Včasih mora 
gospodarska družba namenoma prekršiti patentno pravico, da dokaže, da sporni patent ni 
veljaven, to pa prispeva k inovaciji. S tem v zvezi bi kršitev morala ostati stvar civilnega 
prava, kot je to sedaj, razen v primeru, da kršitev resno ogroža javno zdravje ali varnost.

Trgovinsko pomembni obseg

Sklicevanje na trgovinsko pomembni obseg je bilo uvedeno v sporazumu TRIPS, vendar tam 
ni bil opredeljen. Vseeno pa jezik sporazuma TRIPS, uporaba te besedne zveze v celotnem 
besedilu sporazuma in umeščenost v besedilo pomagajo pri razumevanju pojma. Nanaša se le 
na kršitve iz koristoljubja, ki imetniku PIL povzročijo znatno neposredno izgubo; neprofitna 
izmenjava zakonito pridobljenih vsebin med posamezniki mora biti izključena iz uporabe 
direktive.

Glede na to, da je namen zakonodajnega predloga kaznovanje le kršitev, ki je storjena v 
trgovinsko pomembnem obsegu, je nujno imeti jasno opredelitev tega pojma, da se izognemo 
pravni negotovosti. Ne moremo se zanašati na prakso držav članic na tem področju, saj je 
praksa od države do države razlikuje.

Namerne kršitve PIL
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Le zavestne kršitve, storjene z namenom, je možno kaznovati s kazenskimi sankcijami: to 
vključuje le primere, ko se storilec zaveda, da krši PIL, in to počne zavestno, s premišljenim 
naklepom. Treba je razlikovati med kršitvami, saj kršitve ni mogoče razumeti kot namerne 
izključno zato, ker je del druge zavestne dejavnosti, kot sta denimo. poslušanje glasbe ali 
gledanje filma. 

Pomoč in napeljevanje

Pomembno je ločevati med kršitvami patentov med običajno trgovsko dejavnostjo (legitimno 
razvijanje izdelkov), in ponarejanjem ter piratstvom z goljufivim naklepom, ki jih pogosto 
izvršujejo hudodelske združbe. Kazenske sankcije za napeljevanje h kaznivim dejanjem in za 
pomoč je treba hraniti za najhujša kazniva dejanja; kaznovati napeljevanje h kršitvi pravic 
intelektualne lastnine in pomoč pri tem je nesorazmerno. Treba je v celoti spoštovati Listino o 
človekovih pravicah, zlasti odstavek 3 člena 49, ki določa, da "kazen ne sme biti 
nesorazmerna s kaznivim dejanjem".

Skupne preiskovalne enote

Člen 7 predloga dovoljuje strokovnjakom in predstavnikom imetnika PIL, da sodeluje pri 
preiskavi. Kljub temu, da je imetnik PIL tisti, ki lahko nedvomno prepozna svoje blago in 
izdelke, je treba biti pri tem posebno previdni. 

Prvič, glede na to, da je imetnik PIL tisti, ki dovoli ali prepove uporabo svoje intelektualne 
lastnine, in tudi zaradi zaščite imetnika PIL, lahko pri preiskavi sodelujejo le predstavniki z 
ustreznim dovoljenjem in pooblastilom. Drugič, pomoč, ki jo nudita imetnik PIL ali njegov 
predstavnik, mora biti omejena, da se kazenski postopek ne "privatizira"; obsežnejša in 
aktivnejša vključitev imetnikov PIL bi lahko ogrozila poštenost in nepristranskost preiskave 
in kazenskega postopka.

Temeljne pravice

Pri opredeljevanju kaznivih dejanj in sankcij ter tekom preiskave in sodnega postopka je treba 
v celoti spoštovati Listino o temeljnih pravicah. Zlasti je treba biti pozorni na naslednje člene 
Listine: člen 8 o varovanju podatkov; člen 47 o poštenem sojenju; in člen 49 o zakonitosti in 
sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 9

  
1 Še neobjavljeno v UL.



AD\641965SL.doc 5/13 PE 378.715v02-00

SL

(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

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 2
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Pri opredeljevanju kaznivih dejanj in 
sankcij ter tekom preiskave in sodnega 
postopka je treba v celoti spoštovati pravice, 
določene v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

Predlog spremembe 3
Člen 1, odstavek 1

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

Ta direktiva določa kazenske ukrepe, 
potrebne za boj proti namernim kršitvam
pravic intelektualne lastnine v trgovinsko 
pomembnem obsegu in za njihovo 
preprečevanje.

Obrazložitev

Ta predlog sprememb ponovno vzpostavlja jezik, ki ga uporablja sporazum TRIPS (člen 61), 
na katerem temelji predlog. 

Predlog spremembe 4
Člen 1, odstavek 2

Ti ukrepi se uporabljajo za pravice 
intelektualne lastnine, predvidene v pravu 
Skupnosti in/ali nacionalnem pravu držav 
članic.

Harmonizira te kazenske ukrepe na ravni 
EU, ko je to potrebno za boj proti namerni 
kršitvi pravic intelektualne lastnine, storjeni 
v okviru hudodelske združbe ali ko kršitev 
ogroža zdravje in varnost.

Obrazložitev

Ta predlog sprememb ponovno vzpostavlja jezik, ki ga uporablja sporazum TRIPS (člen 61), 
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na katerem temelji predlog. 

Predlog spremembe 5
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

Brez poseganja v ukrepe, ki že obstajajo v 
državah članicah, se ukrepi iz te direktive 
uporabljajo le za naklepne kršitve blagovne 
znamke, vključno s ponarejanjem, ali za 
piratstvo avtorskih pravic.

Obrazložitev

Razlika je med kršitvami patentov med običajno trgovsko dejavnostjo, kot je legitimno 
razvijanje izdelkov, in ponarejanjem ter piratstvom z goljufivim naklepom. Obstajajo ukrepi 
civilnega prava za kršitve patentov in domnevne kršitelje patentov se ne bi smelo enačiti z 
zločinci, kot so pirati in ponarejevalci. V primerih kršitev patentov bi to posegalo v 
civilnopravne sisteme držav članic.

Predlog spremembe 6
Člen 1, odstavek 2 b (novo)

Neprofitna izmenjava zakonito pridobljenih 
vsebin med posamezniki je izključena iz 
področja uporabe te direktive.

Obrazložitev

Namen predloga je kaznovanje le kršitev, ki so storjene v trgovinsko pomembnem obsegu (čl. 
3).

Predlog spremembe 7
Člen 2, naslov

Opredelitev Opredelitve

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 8
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

Za namene te direktive pomeni "kršitev v 
trgovinsko pomembnem obsegu"kršitev 
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pravice intelektualne lastnine iz 
koristoljubja, ki povzroči imetniku te 
pravice znatno neposredno izgubo. 

Obrazložitev

Kljub temu, da je namen predloga je kaznovanje le kršitev, ki so storjene v trgovinsko 
pomembnem obsegu (čl. 3), ta pojem ni opredeljen; uvesti je treba jasno opredelitev, da se 
prepreči pravna negotovost. Kljub temu, da sporazum TRIPS ne opredeljuje "trgovinsko 
pomembnega obsega", umeščenost v besedilo TRIPS-a, uporaba tega izraza čez celotno 
besedilo in analiza pogajalskega procesa sporazuma povsem pojasnijo opredelitev.

Predlog spremembe 9
Člen 2, odstavek 1 b (novo)

Za namene te direktive pomeni "namerna 
kršitev pravice intelektualne lastnine" 
premišljeno in zavestno kršitev te pravice.

Predlog spremembe 10
Člen 2, odstavek 1 c (novo)

Za namene te direktive "ponarejanje" 
vključuje:
(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 proizvodov ali 
nudenje storitev, ki imajo drugačno 
blagovno znamko od tistih proizvodov in 
storitev, ki so bile zahtevane.

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 
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vsebovati vse oblike kršitev prava intelektualne lastnine, vključno s posedovanjem 
ponarejenega blaga.

Predlog spremembe 11
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 namerno kršitev pravice 
intelektualne lastnine, storjeno v trgovinsko 
pomembnem obsegu.

Obrazložitev

Kazenske sankcije za pomoč in napeljevanje k kaznivim dejanjem je treba hraniti za najhujša 
kazniva dejanja; kaznovati pomoč in napeljevanje h kršitvi pravic intelektualne lastnine bi 
lahko bilo nesorazmerno.

Predlog spremembe 12
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

Nadalje države članice zagotovijo, da se 
poskus, pomoč, napeljevanje in 
spodbujanje storitve takih kršitev 
obravnavajo kot kazniva dejanja, če 
poskus, pomoč, napeljevanje in 
spodbujanje:
(a) nudijo pomoč organizirani kriminaliteti, 
ali
b) povzročijo resno grožnjo zdravju ali 
varnosti.

Obrazložitev

Pomembno je ločevati med kršitvami patentov med običajno trgovsko dejavnostjo (legitimno 
razvijanje izdelkov), kar lahko privede do kršitve neveljavnih patentov, in ponarejanjem ter 
piratstvom z goljufivim naklepom, ki jih pogosto izvršujejo hudodelske združbe. Kazenske 
sankcije za pomoč in napeljevanje k kaznivim dejanjem je treba hraniti za najhujša kazniva 
dejanja; kaznovati pomoč in napeljevanje h kršitvi pravic intelektualne lastnine bi lahko bilo 
nesorazmerno.

Predlog spremembe 13
Člen 3, odstavek 1 b (new)

Kazenskih sankcij se ne sme uporabiti v 



AD\641965SL.doc 9/13 PE 378.715v02-00

SL

primerih vzporednega uvoza izvirnega 
blaga, ki se trži s privolitvijo imetnika 
pravice intelektualne lastnine v tretji državi.

Predlog spremembe 14
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 javnem interesu:

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 15
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

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

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

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 16
Člen 4, odstavek 2, točka (f a) (novo)

(fa) nalog, s katerim se od kršitelja se 
zahteva plačilo stroškov za hrambo 
zaplenjenega blaga.

Obrazložitev

Treba je poskrbeti tudi za dodatno sankcijo in sicer, da je ponarejevalec lahko obsojen na 
povračilo stroškov skladiščenja blaga 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 17
Člen 5, odstavek 2, točki (a) in (b)
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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 določijo 
znesek kazni, upoštevajoč povzročeno 
škodo, vrednost blaga, ki povzroča kršitev, 
ali pridobljeno korist, v vseh primerih pa je 
kot glavni kriterij upoštevano finančno 
stanje kršitelja, ki ga lahko ugotovimo 
glede na njegovo premoženje, dohodke, 
družinske obveznosti in bremena ter druge 
osebne okoliščine. 

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 18
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, ne da bi kršile temeljne 
pravice, 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.

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 
v zvezi z organiziranim kriminalom. V členu 6 predloga okvirne direktive bi bilo zato treba 
črtati omembo „organiziranega kriminala“ in jo nadomestiti z izrazom „huda kazniva 
dejanja“.

Predlog spremembe 19
Člen 7

Države članice zagotovijo, da lahko zadevni 
imetniki pravic intelektualne lastnine ali 
njihovi predstavniki ter strokovnjaki 

Države članice zagotovijo, da zadevni 
imetniki pravic intelektualne lastnine ali 
njihovi ustrezno pooblaščeni predstavniki 



AD\641965SL.doc 11/13 PE 378.715v02-00

SL

prispevajo k preiskavam, ki jih opravljajo 
skupne preiskovalne enote v zvezi s 
kaznivimi dejanji iz člena 3.

ter strokovnjaki nudijo informacije skupnim 
preiskovalnim enotam, ki preiskujejo 
kazniva dejanja iz člena 3.

Obrazložitev

Besedilo tega člena je premalo jasno: da sodišče dovoli vsaki stranki, da ima svoje 
strokovnjake, je legitimno. Vseeno pa je treba omejiti neposredno vključevanje imetnikov PIL 
v preiskavo; sicer bi lahko imetniki pravic ogrozili kazenski postopek tako, da bi ogrozili 
nepristransko in pravično preiskavo. Besedilo, ki ga predlaga Komisija, ni sorazmerno; saj bi 
morala o tem odločati sodišča.

Predlog spremembe 20
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

Med preiskavo in sodnim postopkom se v 
celoti spoštuje člen 8 Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah, ki zadeva varovanje 
osebnih podatkov, in direktivo 95/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in prostem 
pretoku takšnih podatkov1.
_______________________

UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

Obrazložitev

Člen 8 listine določa, da ima "vsakdo [ima] pravico do varstva osebnih podatkov, ki se 
nanašajo nanj" in da se morajo "osebni podatki [se morajo] obdelovati pošteno, za natančno 
določene namene in na podlagi privolitve prizadete osebe ali na drugi legitimni podlagi, 
določeni z zakonom. Vsakdo ima pravico dostopa do podatkov, zbranih o njem, in pravico 
zahtevati, da se ti podatki popravijo." Namen direktive je zaščititi pravice in svoboščine ljudi, 
kar zadeva obdelavo osebnih podatkov, tako, da postavi smernice, ki bodo določale, kdaj je 
taka obdelava zakonita.

Predlog spremembe 21
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
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Obrazložitev

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