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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih ukrepih za 
zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine
(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0168)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0233/2005),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 5

(5) Direktiva 2004/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine 
določa civilne in upravne ukrepe, postopke 
in pravna sredstva. Določbe te direktive je 
treba dopolniti z dovolj odvračilnimi 
kazenskimi določbami, ki bi se uporabljale 
na celotnem ozemlju Skupnosti. 
Približevanje nekaterih kazenskih določb je 
nujno potrebno za uspešen boj proti 
ponarejanju in piratstvu na notranjem trgu. 
Zakonodajalec Skupnosti je pristojen za 

(5) Direktiva 2004/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine 
določa civilne in upravne ukrepe, postopke 
in pravna sredstva. Določbe te direktive je 
treba dopolniti z dovolj odvračilnimi 
kazenskimi določbami, ki bi se uporabljale 
na celotnem ozemlju Skupnosti. 
Približevanje nekaterih kazenskih določb je 
nujno potrebno za uspešen boj proti 
ponarejanju in piratstvu na notranjem trgu. 
Zakonodajalec Skupnosti je pristojen za 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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sprejetje kazenskih ukrepov, potrebnih za 
zagotovitev popolne učinkovitosti 
standardov, ki jih sprejme na področju 
varstva intelektualne lastnine.

sprejetje kazenskih ukrepov, potrebnih za 
zagotovitev popolne učinkovitosti 
standardov, ki jih sprejme na področju 
varstva intelektualne lastnine, kakor je 
opredeljena s to direktivo, razen patentov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se zagotovi doslednost s predlogi sprememb, ki sledijo, 
in da se od samega začetka opredeli področje delovanja direktive.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 12 a (novo)

(12a) Treba je zagotoviti ustrezno zaščito 
pravic intelektualne lastnine na audio-
vizualnem področju, na kar napotuje 
direktiva 98/84/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o pravnem varstvu 
storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu 
ali ga vključujejo, z dne 20. novembra 
19981.
_________________________
1UL L 320, 28.11.1998, str. 54.

Obrazložitev

Direktiva 98/84/ES je trenutno edina zaščita, ki je vzpostavljena na evropski ravni za 
varovanje audio-vizualnih pravic pred rastočo nevarnostjo piratstva in ponarejanja. Tako 
zaščito nudi zlasti pogojni dostop, ali drugače, s tehnični ukrepi za nadzorovanje uporabe 
audio-vizualnih vsebin, ki so predvajane v kodirani obliki. Prenos kršitev pogojnega dostopa 
v področje uporabe te direktive (z vključitvijo sklicevanja na direktivo 98/84/ES), bil imelo 
pomembne odvračilne učinke za kriminalne združbe, ki se trenutno zanašajo na razlike med 
predpisi, ki veljajo v različnih državah članicah, in ki jim omogočajo, da nekaznovano kršijo 
audio-vizualne pravice.

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 zagotavljanje uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine kot so 
opredeljene v nadaljevanju.
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je natančneje določiti področje uporabe direktive, s 
sklicevanjem na opredelitve v prihodnjem predlogu spremembe.

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.

Ti ukrepi se uporabljajo za pravice 
intelektualne lastnine, predvidene v pravu 
Skupnosti.

Obrazložitev

Da se zagotovi, da so določbe te direktive skladno prenesene v zakonodaje različnih držav 
članic in da so kar se da učinkovite, bi moralo biti področje uporabe direktive omejeno na 
pravice intelektualne lastnine, ki so že urejene na ravni skupnosti.

Predlog spremembe 5
Člen 2

Opredelitev Opredelitve
V tej direktivi:
(a) "pravica intelektualne lastnine" 
pomeni eno ali več od naslednjih pravic:
- avtorska pravica,
- avtorski sorodne pravice,
- pravica sui generis ustvarjalca 
podatkovne baze,
- pravice ustvarjalca topografije 
polprevodnega proizvoda,
- pravice blagovne znamke,
- pravice modela,
- trgovska imena, v kolikor jih zadevna 
nacionalna zakonodaja ščiti kot izključne 
pravice lastnine,
- v vsakem primeru pravice, če so 
določene na ravni Skupnosti, ki zadevajo 
dobrine iz člena 2(1)(a) in (b) uredbe 
Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 
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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 pravice1;
(b) "kršitve v trgovinsko pomembnem 
obsegu" pomeni vsako kršitev pravice 
intelektualne lastnine, storjeno za 
pridobitev neposredne ali posredne 
ekonomske ali komercialne koristi; to bi 
običajno izključevalo dejanja, ki jih 
storijo zasebni uporabniki za osebne in 
nekomercialne namene;
(c) "namerne kršitve pravice intelektualne 
lastnine" pomeni premišljeno in namerno 
kršenje zadevne pravice za pridobitev 
ekonomske koristi v trgovinsko 
pomembnem obsegu.

Za namene te direktive „pravna oseba“ 
pomeni kateri koli pravni subjekt, ki ima 
tak status po veljavnem nacionalnem 
pravu, razen držav in drugih javnih 
organov, ki imajo javna pooblastila, ter 
javnih mednarodnih organizacij.

(d) „pravna oseba“ pomeni kateri koli 
pravni subjekt, ki ima tak status po 
veljavnem nacionalnem pravu, razen držav 
in drugih javnih organov, ki imajo javna 
pooblastila, ter javnih mednarodnih 
organizacij.

____________________________
1 UL L 196, 2.8.2003, str. 7.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uvedba opredelitev, ki so potrebne, da se podrobno opiše 
natančno področje uporabe direktive, in da se pojasni pojme "trgovinsko pomembnega 
obsega" ter "namenskih kršitev", ki sta merili za določitev kaznivega dejanja. Sprememba 
naslova člena 2 je nujna posledica uvedbe dodatnih opredelitev, ki dopolnjujejo edino 
opredelitev, vsebovano v izvornem besedilu Komisije.

Predlog spremembe 6
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 

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 gre za huda 
kazniva dejanja ali če so bila storjena v 
okviru kriminalne združbe v smislu 
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boju proti organiziranemu kriminalu, pa 
tudi če ta kazniva dejanja pomenijo 
tveganje za zdravje ali varnost ljudi.

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

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upravičuje dejstvo, da številni nacionalni pravni sistemu že sedaj 
uporabljajo precej stroga merila za zaščito pravic intelektualne lastnine, ne glede na to, ali so 
zadevna kazniva dejanja storjena v okviru kriminalne združbe. Vsiljevanje pogojevanja 
strožjih kazni z vključenostjo kriminalne združbe bi lahko preprečilo pravilno izvrševanje 
nacionalnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe 7
Člen 5, odstavek 2, točka a

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

(b) znaša najvišja najmanj 100 000 EUR za 
primere, ki niso tisti iz odstavka 1;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasnitev besedila brez spreminjanja njegovega 
pomena.

Predlog spremembe 8
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 gre za huda kazniva 
dejanja ali če so bila 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.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe upravičuje dejstvo, da številni nacionalni pravni sistemu že sedaj 
uporabljajo precej stroga merila za zaščito pravic intelektualne lastnine, ne glede na to, ali so 
zadevna kazniva dejanja storjena v okviru kriminalne združbe. Vsiljevanje pogojevanja 
strožjih kazni z vključenostjo kriminalne združbe bi lahko preprečilo pravilno izvrševanje 
nacionalnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe 9
Člen 7

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

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasnitev besedila.

OBRAZLOŽITEV

I. Uvod: predlog z dne 12. julija 2005

1. 12. julija 2005 je Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu posredovala predlog direktive 
o kazenskih ukrepih za zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine 
(2005/0127(COD)); istočasno je Svetu posredovala predlog okvirnega sklepa Sveta o 
okrepitvi kazenskega okvira za preprečevanje kršitev intelektualne lastnine 
(2005/0128(CNS)).

2. Predlog direktive je od držav članic zahteval, da 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. 
Predvidel je vrsto kazni, v razponu od zaplembe ponarejenega blaga do kazni odvzema 
prostosti za storilce. Predvidel je tudi različne dodatne kazni, vključno z zaprtjem obratov, ki 
so bili uporabljeni za ponarejanje, prepovedjo opravljanja komercialne dejavnosti in objavo 
sodbe sodišča. Predlog direktive je od držav članic le zahteval, da preganjajo in kaznujejo 
nekatera dejanja, ne da bi podrobneje določala stopnjo kazni, ki naj bo izrečena1.

  
1 Sodišče Evropskih skupnosti (glej sodbo z dne 21. septembra 1989, zadeva C-68/88, Komisija proti Republiki 
Grčiji) običajno dovoli le t. im. metodo vključitve, v skladu s katero lahko zakonodaja Skupnosti določi, da bi se 
morale nacionalne kazenske določbe, katerih namen je zaščita nekaterih nacionalnih interesov, uporabljati tudi 
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3. Namen predloga okvirnega sklepa pa je bil okrepitev kazenskih ukrepov, da se približa 
nacionalne zakonodaje o kršenju pravic intelektualne lastnine in da se olajša sodelovanje med 
državami članicami za preprečitev teh kaznivih dejanj. Namen predloga okvirnega sklepa je 
bil zlasti določiti najnižje kazni za zadevna kazniva dejanja (da se tako dopolni spremljajoči 
predlog direktive): najvišja kazen najmanj štirih let zapora, če so kazniva dejanja storjena v 
okviru kriminalne združbe v smislu bodočega okvirnega sklepa o boju proti organiziranemu 
kriminalu (2005/0003(CNS)), ali če taka kazniva dejanja pomenijo tveganje za zdravje ali 
varnost ljudi, skupaj z globo do največ 330.000 EUR.

II. Sodba Sodišča Evropskih skupnosti z dne 13. septembra 2005 in stališče Komisije

1. Medtem, ko je potekal postopek za sprejetje zgoraj omenjenih predlogov, je Sodišče 
Evropskih skupnosti 12. septembra 2005 izdalo sodbo v zadevi C-176/03, Komisija proti 
Svetu, v kateri, ob temu, da ugotavlja, da kazenska zakonodaja sicer načeloma ne sodi v 
pristojnost Skupnosti, navaja, da „ta zadnja ugotovitev kljub temu ne bi smela ovirati 
zakonodajalca Skupnosti, če učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazenske sankcije, ki jih 
uporabljajo pristojni nacionalni organi, pomenijo potreben ukrep za boj proti hudim okoljskim 
kršitvam, da sprejme ukrepe v povezavi s kazenskim pravom držav članic, za katere meni, da 
so potrebni za zagotavljanje polne učinkovitosti norm, ki jih določa na področju varstva 
okolja“ (točka 49).

2. Nadalje je Sodišče ocenilo, da je treba za ugotavljanje, ali je bila izbrana prava pravna 
podlaga za akt Skupnosti, upoštevati cilj in vsebino samega akta. Posledično, glede na to, da 
je bilo varovanje okolja glavni cilj in vsebina okvirnega sklepa v obravnavani zadevi1, bi 
moral sklep temeljiti na členu 175 PES (prvi steber) in ne na naslovu VI PEU (tretji steber) 
(točka 51).

3. Komisija je zato sprejela sporočilo2, ki ugotovitve Sodišča privede do logičnega zaključka, 
in sicer, da ni omejitev pri sprejemanju predpisov v zvezi s kazenskimi zadevami v okviru 
prvega stebra, na katerem koli potencialno pomembnem področju, ki je v pristojnosti 
Skupnosti.

4. Po mnenju Komisije bi morale biti pristojnosti porazdeljene med prvim in tretjim stebrom, 
kot sledi: določbe kazenskega prava, ki so potrebne za učinkovito izvrševanje prava 
Skupnosti, spadajo v prvi steber, medtem ko horizontalne določbe kazenskega prava 
(policijsko in pravosodno sodelovanje, ukrepi v zvezi s harmonizacijo kazenskega prava v 
povezavi z območjem svobode, varnosti in pravice) pa spadajo v tretji steber.

5. Glede na to je Komisija začela s potrebnimi spremembami vseh zakonodajnih predlogov še 
v postopku.

    
za ustrezne interese Skupnosti, ter bi se tako kombiniralo dva sklopa določb v enem zakonodajnem aktu, ki bi 
opredeljeval kaznivo dejanje. To pomeni, da lahko pravo Skupnosti določa, da bi bilo treba nekatere vrste 
ravnanja obravnavati kot kazniva dejanja, vendar ne sme posegati v pristojnosti držav članic, da določajo in 
izvršujejo kazni v praksi.
1 Okvirni sklep Sveta 2003/80/PNZ z dne 27. januarja 2003 o kazenskopravnem varstvu okolja.
2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o posledicah sodbe sodišča z dne 13. septembra 2005, 
KOM(2005)0583.
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III. Predlog z dne 26. aprila 2006

1. Po razpravi o tej zadevi, in zlasti po sodbi Sodišča, se je Komisija odločila spremeniti 
predlog direktive in umakniti predlog okvirnega sklepa z dne 12. julija 20051. 

2. Posledično je 26. aprila 2006 Komisija posredovala nov predlog direktive o kazenskih 
ukrepih za zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, ki vključuje, posodablja 
in združuje določbe prejšnjih dveh pobud.

3. Zlasti predlogi, ki zadevajo stopnjo kazni in obširne možnosti za zaseg, ki jih je prej 
vseboval predlog okvirnega sklepa, so bili vključeni v nov predlog direktive (glej zlasti člene 
5 do 8). To je eden od prvih primerov, v katerem je Komisija uporabila svoj novi pristop h 
kazenskemu pravu.

4. Če na kratko povzamemo, člen 1 določa predmet-zadevo in področje uporabe direktive; 
člen 2 opredeljuje pojem pravne osebe za namene direktive; člen 3 države članice obvezuje, 
da določene vrste ravnanja obravnavajo kot kazniva dejanja; člena 4 in 5 določata vrsto in 
strogost kazenskih sankcij; člen 6 obravnava pristojnost za zaplembo; člen 7 predvideva 
ustanovitev skupnih preiskovalnih enot za boj proti ponarejanju; člen 8 obvezuje države 
članice, da zagotovijo, da ni treba, da subjekti, ki so jim bile kršene pravice, dajo pobudi za 
preiskavo in pregon kaznivih dejanj, določenih v direktivi; končno, člena 9 in 10 obravnavata 
prenos in začetek veljavnosti.

5. Če primerjamo nov predlog in oba prejšnja, je jasno, da v nov predlog niso bile vključene 
le določbe, ki zadevajo pristojnost in usklajevanje postopkov. Komisija dejansko namerava na 
tem področju uporabiti horizontalni pristop v okviru svoje Zelene knjige o navzkrižju 
pristojnosti in načelu ne bis in idem v kazenskih postopkih, ki je bila sprejeta 23. decembra 
20052. Komisiji se ne zdi nujno, da bi za varstvo intelektualne lastnine določila poseben 
sistem.

VI. Sporna vprašanja in stališče poročevalca

1. Iskanje podlage za predloge, ki zadevajo kazenske zadeve, v prvem stebru, je povsem 
skladno s široko razlago posledic sodbe Sodišča z dne 13. septembra 2005 s strani Komisije. 
Iz tega sledi, da če je ta široka razlaga sprejeta, je pristop Komisije brezhiben. Vseeno pa je še 
nekaj težavnih točk, ki jih spremenjeni predlog Komisije ni uspel rešiti.

2. To zadeva zlasti področje uporabe direktive. Obrazložitveni memorandum navaja, da se 
predlog direktive, tako kot direktivo 2004/48/ES o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, 
uporablja za katero koli kršitev pravic intelektualne lastnine, predvideno v pravu Skupnosti 
in/ali nacionalnem pravu držav članic.

  
1 Glej člen 250(2) Pogodbe EGS: "Dokler Svet ne ukrepa, lahko Komisija svoj predlog spremeni kadar koli med 
postopkom za sprejetje akta Skupnosti." Menimo, da pooblastilo spremeniti predlog vključuje tudi možnost 
umika predloga; glej poročilo Odbora za pravne zadeve z dne 22. marca 2006 o „rezultatih pregleda 
zakonodajnih predlogov v obravnavi pred zakonodajnim telesom“ (2005/ 2214(INI)).
2 KOM(2005) 0696.
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3. Izjava Komisije (2005/292/ES) o členu 2 direktive 2004/48/ES določa seznam zadevnih 
pravic, da se bolj natančno določi natančno področje uporabe direktive. Ta seznam vključuje 
"patentne pravice, vključno s pravicami, ki izhajajo iz dodatnih varstvenih certifikatov".

4. Vseeno pa se uporaba kazenskih sankcij, določenih na ravni Skupnosti, za kršitve patentnih 
pravic, ne zdi posebno primerna ali skladna s pristopom, ki ga je zadnja leta imel 
zakonodajalec Skupnosti.

5. Ni dokazov o kakšni nujni potrebi po posredovanju z vsiljevanjem kazenskih sankcij, saj 
številne države članice že zagotavljajo spoštovanje patentov s pomočjo kazenskih sankcij (to 
je z globami in s kaznimi odvzema prostosti). To velja denimo za nemško1, avstrijsko2, 
dansko3, špansko4, francosko5, madžarsko6, italijansko7, nizozemsko8 in portugalsko9

zakonodajo. Posledično, kljub temu, da je treba opozoriti na pomanjkanje vsake zaščite v 
kazenskem pravu v drugih pravnih sistemih (na primer v angleškem, belgijskem in grškem 
pravu), bi uvedba tovrstnih določb na ravni Skupnosti podvojila obstoječe določbe, kar bi 
povzročilo, da bi bil sistem še bolj okoren, razen v primeru, če domnevamo, da bi pravo 
Skupnosti, bodisi z uvedbo (s pomočjo ustreznega predloga spremembe) izrecne določbe v 
direktivi s tem namenom, ali kot rezultat "avtomatske prednosti" prava Skupnosti10, lahko 
popolnoma nadomestilo ustrezno nacionalno zakonodajo.

6. Poleg tega pa si prizadevati, da se uporabijo kazenske sankcije na področju patentnega 
prava, očitno krši stališče, ki ga je zavzel Evropski parlament, ko je na plenarnem zasedanju 
6. julija 2005 zavrnil predlog direktive o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov 
(2002/0047(COD)), ki ga je vložila Komisija. Glede na to, da je velika večina v Evropskem 
parlamentu11 tedaj menila, da je zelo neprimerno, da se sprejme zakonodaja o tej zadevi, bi bil 
vsak poskus, da se za zaščito patentov (ki sedaj niso urejeni) predvidi kazenske sankcije, 
omejen in nevaren vdor na zelo zapleteno področje, ki ravno iz tega razloga zahteva 
ureditveni okvir, ki bo kar se da sistematičen in ki bo imel čim večjo podporo.

7. Ob upoštevanju zgoraj omenjenega poročevalec predlaga spremembe k členom 1 in 2 
predloga direktive, da se omeji njeno področje uporabe in da se določi ustrezne opredelitve. V 
praksi je učinek tak, da se s področja uporabe direktive izključi patente tako, da se določi, da 

  
1 glej člen 142 Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) z dne 16. decembra 1980
2 glej člena 147 in 149 Patentgesetz 1970, kakor je bil spremenjen z zveznim zakonom št. I 143
3 glej razdelek 57 danskega zakona o patentih št. 479 z dne 20. decembra 1967
4 glej člen 273 kazenskega zakonika, kakor je bil spremenjen s sistemskim zakonom z dne 23. novembra 1995
5 glej člen L 615-14 zakonika o intelektualni lastnini z dne 26. januarja 1990, kakor je bil pozneje spremenjen
6 glej člen 329/D kazenskega zakonika
7 glej člena 473 in 474 kazenskega zakonika, ki kaznujeta dejanja ponarejanja, spreminjanja ali uporabe 
razločevalne znake ustvarjalnega dela ali industrijskega proizvoda, in uvoz v državo in trženje izdelkov s 
ponarejenimi znaki, ter člen 475, ki predvideva dodatno sankcijo objave sodbe ali sodne odločbe
8 glej člen 45 nizozemskega zakona o patentih (Rijksoctrooiwet) iz leta 1910 in člen 79(1) nizozemskega zakona 
o patentih (Rijksoctrooiwet) iz leta 1995
9 glej člen 261 in 262 zakonika o industrijski lastnini (uredba z zakonsko močjo št. 16/95 z dne 24. januarja 
1995, kakor je bil pozneje spremenjen)
10 Ta prednost seveda izhaja iz zahteve, da nacionalni sodniki v celoti uporabljajo pravo Skupnosti, in posledično 
spregledajo vsak nacionalni zakon, ki mu nasprotuje, ne glede na to, ali je bil sprejet pred ali po zadevnem aktu 
Skupnosti (glej Sodišče Evropskih skupnosti, sodba z dne 9. marca 1978, zadeva 106/77, Simmenthal, v 
Zborniku 1978, 629, točka 24).
11 648 glasov proti 14, 18 vzdržanih
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do sprejetja izčrpnejših predpisov o patentih na ravni Skupnosti v prihodnosti (v obliki 
ustrezne direktive), se določbe te direktive ne uporabljajo za patente. To bi preprečilo, da se 
poseže v vsebino (vključno s kazenskimi vidiki) vsake bodoče zakonodaje o patentih. Poleg 
tega bi omejilo področje uporabe direktive na tiste pravice intelektualne lastnine, ki jih 
predpisuje zakonodaja Skupnosti.

8. Končno, zaradi notranje doslednosti, poročevalec predlaga manjše spremembe k uvodni 
izjavi 5 in besedilu člena 2, ter jasnejšo in bolj racionalno ubeseditev členov 5, 6 in 7.

VI. Bodoči razvoj

1. Poročevalec upa, da bo zakonodajalec Skupnosti, ko bo v prihodnje načrtoval strategije za 
boj proti piratstvu in ponarejanju, in glede na to, da se začenja čas večje harmonizacije na tem 
področju, preučil možnost, da najde način in sredstva, da se kaznuje tudi tiste, ki kupijo 
dobrine nekzakonitega izvora.


