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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 29. seji, 29. 1. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj
ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno
pridobitvijo, uporabo in razkritjem

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 29. seji 29. 1. 2014
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter
poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo,
uporabo in razkritjem, ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena
Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v
zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) posredovala
Vlada Republike Slovenije.
Uvodno obrazloţitev k predlogu stališča je podal mag. Dušan Pšeničnik, predstavnik
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predstavil je tako predlog uredbe kot
tudi predlog stališča RS. Povedal je, da Slovenija načelno podpira prizadevanja in
cilje, da se vzpostavijo enotna pravila glede varovanja nerazkritega strokovnega
znanja in izkušenj ter poslovnih informacij pred njihovo neupravičeno pridobitvijo,
uporabo in razkritjem v vseh drţavah EU. Predlog direktive uvaja skupno opredelitev
poslovne skrivnosti ter sredstva, s katerimi lahko ţrtve protipravne prilastitve
poslovne skrivnosti pridobijo nadomestilo. S pomočjo teh pravil bodo nacionalna
sodišča laţje obravnavala protipravno prilastitev zaupnih poslovnih informacij, s trga
odstranila proizvode, ki kršijo zaupnost poslovne skrivnosti in ţrtvam omogočila, da
sprejmejo odškodnino za škodo zaradi nezakonitih dejanj. Zakonodaja na področju
varovanja pred protipravno prilastitvijo poslovnih skrivnosti se med drţavami
članicami EU po vsebini med seboj precej razlikuje, kar negativno vpliva na
čezmejno sodelovanje med gospodarskimi druţbami in ovira uporabo enotnega trga.
Člani komisije opozarjajo, da v primeru, ko poslovna skrivnost ni pravilno zaščitena,
pride do njenih zlorab, le te pa predstavljajo škodo tako za podjetja kot drţavo. Pri
tem so še posebej izpostavljena manjša in manj uveljavljena podjetja. Globalizacija
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poslovanja zahteva ustrezne postopke harmonizacije in unifikacije. Harmonizacija je
na področju varstva poslovnih skrivnosti zelo pomembna za čezmejne transakcije ter
za razvoj sodelovanja na področju novih inovacij in raziskav. Zato je nujen pristop k
poenotenju pravnih sredstev za boj proti kršitvam poslovnih skrivnosti.
Člani komisije sprejemajo pravno ureditev obravnavanega področja kot dodano
vrednost varstva imetnikov poslovnih skrivnosti. Pri tem pa izpostavljajo pomen
razlage definicije poslovne skrivnosti, ki sledi definiciji po Sporazumu o trgovinskih
vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS). Splošno
sprejeta mednarodna definicija pojma poslovna skrivnost namreč ne obstaja.
Sporazum TRIPS obravnava poslovne skrivnosti pod pojmom nerazkrite informacije.
Podpisnica sporazuma TRIPS je tudi EU. Kljub sprejetju omenjenega sporazuma, pa
so nacionalne zakonodaje ureditve poslovne skrivnosti neusklajene. Zato člani
komisije izrekajo podporo obravnavani direktivi, saj naj bi harmonizacija pozitivno
vplivala na mednarodni pretok blaga in storitev, bilo pa naj bi tudi manj konfliktov in
negotovosti glede sodne zaščite.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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