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Ændringsforslag af Dorette Corbey og Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 13

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at forkaste Kommissionens forslag.

Begrundelse

The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of 
the internal market (Article 95 EC Treaty) and derives the inclusion of criminal sanctions 
from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental policy. 
Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in the 
judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad 
applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the 
judgement, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be 
fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious 
violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law 
measures must be considered essential in the battle against these violations. That the 
European Commission also includes minimum maximum penalties in the amended proposal 
must also be regarded as not expedient. This House should therefore consider, as has 
happened on the national level, to question whether the subsidiarity and proportionality 
principles are respected by this proposed Directive.
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Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Vladimír Remek

Ændringsforslag 14

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at forkaste Kommissionens forslag.

Begrundelse

Som forklaret i en skrivelse af 3. juli 2006 til kommissær Frattini fra Y.E.M.A. Timmerman-
Buck, formand for det nederlandske Førstekammer, og F.W. Weisglas, formand for det 
nederlandske Andetkammer, har "begge kamre i det nederlandske parlament konkluderet, at 
Fællesskabet ikke har nogen beføjelser, for så vidt angår formålet med den foreslåede 
foranstaltning. Begge kamre har imidlertid - for en god ordens skyld - undersøgt forslaget i 
forhold til subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne og konkluderet, at forslaget ikke er
i overensstemmelse med disse principper."

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Vladimír Remek

Ændringsforslag 15
Betragtning 1 a (ny)

(1a) I juli 2006 understregede den 
nederlandske regering, at der allerede 
findes retsinstrumenter til bekæmpelse af 
piratkopiering, hvorfor den forkastede dette 
direktiv, som den anså for overflødigt, og 
desuden anførte den, at Kommissionen ikke 
har nogen kompetence til at foreslå et 
direktiv, som gør overtrædelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder strafbart.

Or. it

Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Vladimír Remek

Ændringsforslag 16
Betragtning 1 b (ny)
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(1b) Er enig med det nederlandske 
parlament, som har påpeget, at der ikke er 
noget indlysende behov for dette direktiv, 
og at Kommissionen tager fejl i sin 
fortolkning af Domstolens dom i sag C-
176/03, når den udvider sin 
lovgivningskompetence til et område, som 
den ikke har beføjelser inden for.

Or. it

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 17
Betragtning 8

(8) Der bør indføres bestemmelser, der letter 
gennemførelsen af strafferetlige 
efterforskninger. Medlemsstaterne bør sikre, 
at rettighedshaverne eller deres 
repræsentanter og eksperter får mulighed for 
at deltage i de efterforskninger, der ledes af 
de fælles efterforskningshold.

(8) Der bør indføres bestemmelser, der letter 
gennemførelsen af strafferetlige 
efterforskninger. Medlemsstaterne bør sikre, 
at rettighedshaverne eller deres 
repræsentanter får mulighed for at deltage i 
de efterforskninger, der ledes af de fælles 
efterforskningshold.

Or. fr

Begrundelse

Betegnelsen eksperter uden yderligere præciseringer er for vag. Da deres deltagelse i 
efterforskninger heller ikke er præciseret, vil den kunne forsinke gennemførelsen heraf og 
bilæggelsen af tvister. Det er derfor bedst at lade henvisningen til eksperter udgå. 

Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Patrizia Toia

Ændringsforslag 18
Betragtning 9

(9) For at lette gennemførelsen af 
undersøgelser og strafferetlige 
efterforskninger af overtrædelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør disse 
ikke afhænge af, om et offer for den 
strafbare handling indgiver anmeldelse 
eller fremsætter anklage.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Strafferetlige efterforskningsmyndigheder bør ikke kunne indlede undersøgelser på eget 
initiativ, inden rettighedshaver har indgivet anmeldelse. Eftersom licensaftaler ikke 
offentliggøres, har rettighedshaveren en grundlæggende ret til at anvende sine rettigheder, 
som han finder for godt. 

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 19
Betragtning 9

(9) For at lette gennemførelsen af 
undersøgelser og strafferetlige 
efterforskninger af overtrædelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør disse 
ikke afhænge af, om et offer for den 
strafbare handling indgiver anmeldelse 
eller fremsætter anklage.

(9) Det bør være muligt for 
medlemsstaterne at indføre eller bevare en 
offentlig eller en privat klageordning. I 
tilfælde af en privat ordning bør 
rettighedshavere imidlertid oplyses om 
formodede overtrædelser af 
myndighederne, og foreligger der en 
tilstrækkelig begrundet mistanke, bør de 
krænkede goder midlertidigt kunne stilles i 
sikkerhed.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen foreslår en offentlig ordning. I medlemsstaterne findes der imidlertid også 
private klageordninger. Disse giver mulighed for en vis strafferetlig forfølgelse, når de 
civilretlige foranstaltninger ikke rækker. Det bør være muligt fortsat at opretholde disse 
ordninger. Når myndighederne bliver underrettet om piratkopieringer, er det vigtigt, at 
rettighedshaverne underrettes om den formodede overtrædelse, og at de krænkede goder kan
stilles i sikkerhed midlertidigt.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 20
Betragtning 9

(9) For at lette gennemførelsen af 
undersøgelser og strafferetlige 
efterforskninger af overtrædelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør disse 

(9) For at lette gennemførelsen af 
undersøgelser og strafferetlige 
efterforskninger af overtrædelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder kan disse 
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ikke afhænge af, om et offer for den 
strafbare handling indgiver anmeldelse eller 
fremsætter anklage.

indledes uafhængigt af, om et offer for den 
strafbare handling indgiver anmeldelse eller 
fremsætter anklage.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer betingelserne for indledning af en strafferetlig 
efterforskning og bevarer samtidig den foreslåede bestemmelses smidighed. Navnlig i tilfælde 
af trusler mod folkesundheden, hvor der ikke er nogen bestemt rettighedshaver, er det meget 
vigtigt, at der kan indledes en strafferetlig efterforskning, selv om der ikke foreligger en 
anmeldelse fra et offer for den strafbare handling.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Patrizia Toia

Ændringsforslag 21
Artikel 1, afsnit 1

Dette direktiv indfører de nødvendige 
strafferetlige foranstaltninger til 
håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Dette direktiv indfører de nødvendige 
strafferetlige foranstaltninger til at forbyde 
piratkopiering af ophavsretligt beskyttet 
materiale og varemærkeforfalskning i 
kommercielt omfang.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens begrundelse nævner kun piratkopiering af ophavsretligt beskyttet materiale 
og varemærkeforfalskning. Anvendelsesområdet bør begrænses til disse to områder. Dette er i 
overensstemmelse med TRIPs-aftalen, som ligeledes anvender begreberne "piratkopiering af 
ophavsretligt beskyttet materiale" og "varemærkeforfalskning".

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 22
Artikel 1, afsnit 1

Dette direktiv indfører de nødvendige 
strafferetlige foranstaltninger til 
håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Dette direktiv indfører de nødvendige 
strafferetlige foranstaltninger til 
håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, dvs. ophavsret og 
beslægtede rettigheder, "sui generis"-
rettigheder til databaser samt 
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varemærkerettigheder med undtagelse af 
overtrædelser af patentrettigheder, af 
afledte rettigheder til supplerende 
beskyttelsescertifikater og af rettigheder 
vedrørende brugsmodelbeskyttelse.

Or. pl

Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Patrizia Toia

Ændringsforslag 23
Artikel 1, afsnit 2

Disse foranstaltninger finder anvendelse på 
de intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
er fastsat i fællesskabslovgivningen og/eller 
medlemsstaternes nationale lovgivning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens begrundelse nævner kun piratkopiering af ophavsretligt beskyttet materiale 
og varemærkeforfalskning. Anvendelsesområdet bør begrænses til disse to områder. Dette er i 
overensstemmelse med TRIPs-aftalen, som ligeledes anvender begreberne "piratkopiering af 
ophavsretligt beskyttet materiale" og "varemærkeforfalskning".

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 24
Artikel 1, afsnit 2 a (nyt)

Patenter, brugsmodeller og supplerende 
beskyttelsescertifikater er kun omfattet af 
anvendelsesområdet for dette direktiv i 
tilfælde, hvor det kan påvises, at 
krænkelsen af disse rettigheder udgør en 
alvorlig trussel mod folkesundheden eller 
offentlig sikkerhed. 

Or. it
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Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Patrizia Toia og Vladimír Remek

Ændringsforslag 25
Artikel 1, afsnit 2 a (nyt)

Ifølge Europarådets konvention om 
internetkriminalitet af 23. november 2001, 
som EU har undertegnet, skal begrebet 
piratkopiering af intellektuel ejendom 
begrænses til strafferetlige overtrædelser af 
kommerciel karakter, som indebærer 
betydelige objektive krænkelser i henseende 
til varemærkeforfalskning (serieproduktion 
af ulovligt indhold, der er efterligninger 
eller reproduktioner af et originalt 
indhold).

Or. it

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 26
Artikel 2, overskrift

Definition Definitioner

Or. fr

Begrundelse

Begrebet varemærkeforfalskning, der er centralt for anvendelsen af dette forslag til direktiv, 
bør defineres. Det vil kun være muligt at gøre brug af sanktionerne, hvis der findes en klar 
definition af begrebet varemærkeforfalskning, som bør dække alle former for overtrædelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder besiddelse af forfalskede varer. 

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 27
Artikel 2, afsnit 1 a (nyt)

Ved varemærkeforfalskning forstås i dette 
direktiv det forhold, at en person:
a) uden lovlig grund besidder, importerer -
uanset under hvilken toldordning - eller 
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eksporterer varer under et forfalsket 
varemærke,
b) tilbyder at sælge eller købe varer, der 
præsenteres under et forfalsket varemærke,
c) reproducerer, efterligner, udnytter, 
påsætter, fjerner eller ændrer et 
varemærke, et fælles varemærke eller et 
fælles certificeringsmærke i strid med de 
rettigheder, der er tildelt i forbindelse med 
mærkeregistreringen, og de forbud, der 
følger heraf,
d) bevidst leverer et andet produkt eller en 
anden tjeneste end den, der er bestilt, under
et registreret mærke. 

Or. fr

Begrundelse

Begrebet varemærkeforfalskning, der har central betydning for anvendelsen af dette 
direktivforslag, bør defineres. Det er ikke muligt at anvende sanktioner, hvis der ikke findes 
en klar definition af begrebet varemærkeforfalskning, som bør dække alle former for overgreb 
på intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder besiddelse af forfalskede varer.

Ændringsforslag af Dorette Corbey og Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 28
Artikel 2, afsnit 1 a (nyt)

Ved "krænkelse" forstås i dette direktiv 
enhver krænkelse, der vedrører et produkt, 
som overtager karakteristiske elementer fra 
et ophavsretligt beskyttet produkt eller 
varemærke på en målrettet måde og uden 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Patrizia Toia

Ændringsforslag 29
Artikel 2, afsnit 1 a (nyt)

Ved "krænkelse" forstås i dette direktiv 
enhver krænkelse, der vedrører et produkt, 
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som overtager karakteristiske elementer fra 
et ophavsretligt beskyttet produkt eller 
varemærke på en målrettet måde og uden 
ændringer.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at den kriminelle handling defineres præcist. Harmoniseringen af de 
strafferetlige sanktioner mod krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder bør begrænses 
til åbenlyse tilfælde af piratkopiering. I tvetydige tilfælde, navnlig spørgsmål vedrørende
rækkevidden af beskyttelsen i forbindelse med lighed, er civilretlige sanktioner tilstrækkelige.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Patrizia Toia og Vladimír Remek

Ændringsforslag 30
Artikel 2, afsnit 1 b (nyt)

Ved "krænkelse, der er handelsrelateret" 
forstås i dette direktiv enhver 
handelsaktivitet med gevinst for øje, som 
påfører rettighedshaveren betydelige 
direkte tab. Udveksling uden gevinst for øje 
af lovligt erhvervet indhold mellem 
enkeltpersoner er ikke omfattet af 
direktivets anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "handelsrelateret" blander forskellige aspekter sammen og definerer ikke 
elementerne i en kriminel handling tilstrækkeligt præcist. Her foreslås "handelsaktivitet med 
gevinst for øje". Ændringsforslaget er stort set identisk med ITREs ændringsforslag 6. 
"Krænkelse med gevinst for øje" ændres til "handelsaktivitet med gevinst for øje". Det er 
nødvendigt at medtage både "for øje" og "aktivitet", eftersom vi ikke kan være sikre på 
hensigten, hvis der ikke der er tale om en aktivitet.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Patrizia Toia

Ændringsforslag 31
Artikel 2, afsnit 1 c (nyt)
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Ved "piratkopiering af ophavsretligt 
beskyttet materiale" forstås i dette direktiv 
en handling, der opfylder samtlige 
nedenstående betingelser:
a) det drejer sig om en uændret kopi,
b) der er tale om en handelsrelateret 
aktivitet med gevinst for øje,
c) handlingen påfører rettighedshaveren 
betydelige direkte tab,
d) der er tale om en forsætlig og bevidst 
krænkelse af den pågældende ophavsret.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at den kriminelle handling defineres præcist. Den første betingelse er, at 
der er tale om en nøjagtig kopi. Hvis ikke dette er tilfældet, er krænkelsen ikke piratkopiering.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Patrizia Toia

Ændringsforslag 32
Artikel 2, afsnit 1 d (nyt)

Ved "varemærkeforfalskning" forstås i 
dette direktiv en handling, som opfylder 
samtlige følgende elementer:
a) det drejer sig om et mærke, der er 
identisk med et varemærke, og som 
anvendes for nogle varer eller tjenester, 
som er identiske med dem, som varemærket 
er registreret for,
b) der er tale om en handelsrelateret 
aktivitet med gevinst for øje,
c) handlingen påfører rettighedshaveren 
betydelige direkte tab,
d) der er tale om en forsætlig og bevidst
krænkelse af det berørte varemærke.

Or. en
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Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 33
Artikel 3

Enhver forsætlig krænkelse af en 
intellektuel ejendomsrettighed, der er 
handelsrelateret, samt forsøg på, medvirken 
og opfordring til en sådan krænkelse skal af 
medlemsstaterne betegnes som en 
strafferetlig overtrædelse.

Kun forsætlige krænkelser af en intellektuel 
ejendomsrettighed, der er handelsrelaterede, 
og som begås som led i organiseret 
kriminalitet og/eller som udgør en alvorlig 
trussel mod sundhed eller sikkerhed, samt 
forsøg på, medvirken og opfordring til en 
sådan krænkelse skal af medlemsstaterne 
betegnes som en strafferetlig overtrædelse.

Or. it

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 34
Artikel 3

Enhver forsætlig krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, der er handelsrelateret, 
samt forsøg på, medvirken og opfordring til 
en sådan krænkelse skal af medlemsstaterne 
betegnes som en strafferetlig overtrædelse.

Enhver forsætlig krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, der er handelsrelateret, 
forstået som besiddelse af immaterielle 
varer med fortjeneste for øje, samt forsøg 
på, medvirken og opfordring til en sådan 
krænkelse skal af medlemsstaterne betegnes 
som en strafferetlig overtrædelse.

Or. pl

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 35
Artikel 3

Enhver forsætlig krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, der er handelsrelateret,
samt forsøg på, medvirken og opfordring til 
en sådan krænkelse skal af medlemsstaterne 
betegnes som en strafferetlig overtrædelse.

Enhver forsætlig krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed samt forsøg på, 
medvirken og opfordring til en sådan 
krænkelse skal af medlemsstaterne betegnes 
som en strafferetlig overtrædelse.

Or. fr
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Begrundelse

Selv om TRIPs-aftalen indfører kriteriet "handelsrelateret", bør en forsætlig krænkelse af en 
intellektuel rettighed kunne retsforfølges uden hensyntagen til kvantitet, som bør kunne 
udgøre en skærpende omstændighed, men ikke nødvendigvis bør være bestemmende. Dette vil 
gøre det muligt at retsforfølge handel i meget lille målestok, som nogle gange kan have 
alvorlige konsekvenser uafhængigt af mængden (jf. eksempler med forfalsket medicin). 
Fællesskabsretten bør være strengere end international ret.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 36
Artikel 3

Enhver forsætlig krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, der er handelsrelateret, 
samt forsøg på, medvirken og opfordring til 
en sådan krænkelse skal af medlemsstaterne 
betegnes som en strafferetlig overtrædelse.

Enhver forsætlig krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, der er handelsrelateret, 
samt i alvorlige tilfælde forsøg på, 
medvirken og opfordring til en sådan 
krænkelse skal af medlemsstaterne betegnes 
som en strafferetlig overtrædelse.

Or. cs

Begrundelse

Overtager formuleringen i TRIPs-aftalen. Forsøg på, medvirken eller opfordring til krænkelse 
af en intellektuel rettighed bør kun kunne retsforfølges i alvorlige tilfælde. 

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Patrizia Toia og Vladimír Remek

Ændringsforslag 37
Artikel 4

1. For de krænkelser, der er nævnt i artikel 3, 
indfører medlemsstaterne følgende
sanktioner:

For de krænkelser, der er nævnt i artikel 3, 
indfører medlemsstaterne sanktioner, der er 
effektive, proportionale og afskrækkende.

a) for fysiske personers vedkommende: 
frihedsberøvende straffe
b) for fysiske og juridiske personers 
vedkommende:
i) bøder
ii) konfiskation af genstanden, og de 
redskaber og produkter, der stammer fra 
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overtrædelserne, eller de varer, hvis værdi 
svarer til disse produkter.
2. For de overtrædelser, der er nævnt i 
artikel 3, foreskriver medlemsstaterne, at 
følgende sanktioner også finder anvendelse 
i særlige tilfælde:
a) tilintetgørelse af de varer, der udgør en 
krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed
b) delvis eller fuldstændig, definitiv eller 
midlertidig lukning af den virksomhed eller 
den forretning, der hovedsagelig har været 
impliceret i krænkelsen
c) midlertidigt eller varigt forbud mod at 
drive virksomhed
d) anbringelse under retligt tilsyn
e) likvidation
f) udelukkelse fra at modtage offentlige 
tilskud eller støtte
g) offentliggørelse af retsafgørelserne.

Or. en

Begrundelse

En detaljeret beskrivelse af sanktionerne er problematisk på grund af forskellene mellem de 
nationale retsordener. Formulering i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 
1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes 
for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal 
træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder. I en skrivelse af 3.7.2006 til 
kommissær Frattini fra Y.E.M.A. Timmerman-Buck, formand for det nederlandske 
Førstekammer, og F.W. Weisglas, formand for det nederlandske Andetkammer, foreslår det 
nederlandske parlament denne formulering anvendt. 

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 38
Artikel 4, stk. 2, indledning

2. For de overtrædelser, der er nævnt i 
artikel 3, foreskriver medlemsstaterne, at 
følgende sanktioner også finder anvendelse i 

2. For de overtrædelser, der er nævnt i 
artikel 3, foreskriver medlemsstaterne, at 
følgende sanktioner også finder anvendelse i 
særlige tilfælde, såfremt det er i almen 
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særlige tilfælde: interesse:

Or. cs

Begrundelse

Da der er tale om væsentlige indgreb i de grundlæggende rettigheder, er det ønskeligt, at de 
begrundes i et alment hensyn. 

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 39
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) tilintetgørelse af de varer, der udgør en 
krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed

a) hurtig og omgående tilintetgørelse af de 
varer, der udgør en krænkelse af en 
intellektuel ejendomsrettighed, idet der dog 
gemmes prøver som bevismateriale uden 
sikkerhedsstillelse

Or. fr

Begrundelse

Af sikkerhedsgrunde foreslås det, at varer, der udgør en krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, tilintetgøres hurtigt og omgående, idet der dog gemmes eksemplarer, der 
er nødvendige for efterforskningen. Denne foranstaltning vil gøre det muligt at undgå 
betydelige udgifter til bevogtning. Visualisering af varelagret kan sikres ved at lade det 
fotografere i forbindelse med afsløringen af det. Tilintetgørelse af lagret kan eventuelt gøres 
betinget af accept eller manglende modstand fra den mistænktes side, såfremt en sådan er 
identificeret - uden at der bliver tale om vedkendelse af skyld.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 40
Artikel 4, stk. 2, litra g a (nyt)

ga) betaling for forfalskerens regning af 
udgifterne til bevogtning.

Or. fr

Begrundelse

Som supplerende sanktion bør forfalskeren kunne dømmes til at betale udgifterne til 
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bevogtning af varer, der gemmes af hensyn til efterforskningen, eftersom disse udgifter kan 
være betydelige, hvis de produkter, der opbevares, uanset at der kun er tale om et lille 
kvantum, er omfangsrige og efterforskningen langvarig.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Patrizia Toia og Vladimír Remek

Ændringsforslag 41
Artikel 5

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske 
personer, der har begået en overtrædelse 
efter artikel 3, kan straffes med en 
maksimumsstraf på mindst fire års fængsel, 
når overtrædelsen er begået inden for 
rammerne af en kriminel organisation 
ifølge rammeafgørelse … om bekæmpelse 
af organiseret kriminalitet, og når 
overtrædelsen medfører en sundheds- eller 
sikkerhedsrisiko.

udgår

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske eller 
juridiske personer, der har begået en 
overtrædelse efter artikel 3, idømmes 
sanktioner, der er effektive, proportionale 
og afskrækkende. Disse sanktioner 
omfatter strafferetlige bøder og 
administrative bøder på:
a) et maksimumsbeløb på mindst 100 000 
EUR for overtrædelser, der ikke tilhører 
den groveste kategori
b) et maksimumsbeløb på mindst 300 000 
EUR for de tilfælde, der er nævnt i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Artikel 4 omhandler allerede sanktioner.
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Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 42
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske 
personer, der har begået en overtrædelse 
efter artikel 3, kan straffes med en 
maksimumsstraf på mindst fire års fængsel, 
når overtrædelsen er begået inden for 
rammerne af en kriminel organisation 
ifølge rammeafgørelse … om bekæmpelse 
af organiseret kriminalitet, og når 
overtrædelsen medfører en sundheds- eller 
sikkerhedsrisiko.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske 
personer, der har begået en overtrædelse 
efter artikel 3, kan straffes med en 
maksimumsstraf på mindst fire års fængsel, 
når overtrædelsen betragtes som en grov
strafbar handling, og når den medfører en 
sundheds- eller sikkerhedsrisiko.

Or. en

Begrundelse

Organiseret kriminalitet er et restriktivt kriterium, der kan hindre skabelsen af en virkelig 
effektiv europæisk ramme for strafferetlig håndhævelse. Det vil desuden være et nyt element, 
som hverken findes i medlemsstaternes love (med undtagelse af Frankrig) eller i WTO's 
TRIPs-aftale. Der er et presserende behov for retningslinjer for strafforfølgning af 
overtrædelser af intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder. Som de er udformet i dette 
forslag, vil retningslinjerne kun få betydning, hvis de gælder for alle overtrædelser, der 
indebærer alvorlig kommerciel skade for rettighedshaverne, uanset om overtrædelserne er 
begået som led i organiseret kriminalitet eller ej. 

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 43
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske 
personer, der har begået en overtrædelse 
efter artikel 3, kan straffes med en 
maksimumsstraf på mindst fire års fængsel, 
når overtrædelsen er begået inden for 
rammerne af en kriminel organisation ifølge 
rammeafgørelse … om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, og når 
overtrædelsen medfører en sundheds- eller 
sikkerhedsrisiko.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske 
personer, der har begået en overtrædelse 
efter artikel 3, kan straffes med en 
maksimumsstraf på mindst fire års fængsel, 
når overtrædelsen er begået inden for 
rammerne af en kriminel organisation ifølge 
rammeafgørelse … om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, eller når 
overtrædelsen medfører en sundheds- eller 
sikkerhedsrisiko.
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Or. fr

Begrundelse

Sundheds- eller sikkerhedsrisiko bør ikke være supplerende eller kumulative kriterier til 
tilknytningen til en kriminel organisation, men kriterier, der i sig selv er tilstrækkeligt 
alvorlige til, at en fysisk person, der er ansvarlig for en overtrædelse af denne art, kan 
straffes.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 44
Artikel 5, stk. 2

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske eller 
juridiske personer, der har begået en 
overtrædelse efter artikel 3, idømmes 
sanktioner, der er effektive, proportionale og 
afskrækkende. Disse sanktioner omfatter 
strafferetlige bøder og administrative bøder 
på:

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske eller 
juridiske personer, der har begået en 
overtrædelse efter artikel 3, idømmes 
sanktioner, der er effektive, proportionale og 
afskrækkende. Disse sanktioner omfatter 
strafferetlige bøder og administrative bøder 
på:

a) et maksimumsbeløb på mindst 100 000 
EUR for overtrædelser, der ikke tilhører 
den groveste kategori
b) et maksimumsbeløb på mindst 300 000 
EUR for de tilfælde, der er nævnt i stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Nogle medlemsstater opererer ikke med maksimumbeløb for strafferetlige bøder for 
overtrædelser af intellektuelle rettigheder. Bødernes størrelse bør ikke begrænses. I visse 
tilfælde af handelsrelateret piratkopiering eller forfalskning vil en bøde på 100.000 EUR 
være utilstrækkelig. I betragtning af at en juridisk person ikke kan fængsles, og at pengebøder 
i bund og grund er den eneste mulige strafferetlige sanktion, bør der ikke være nogen grænser 
for bødernes størrelse. Hvis forslaget skal indeholde øvre grænser for bødernes størrelse, bør 
der i øvrigt indføjes en mekanisme, som kan sikre, at Fællesskabet eller medlemsstaterne
regelmæssigt reviderer bødernes størrelse.
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Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 45
Artikel 5, stk. 2

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske eller 
juridiske personer, der har begået en 
overtrædelse efter artikel 3, idømmes 
sanktioner, der er effektive, proportionale og 
afskrækkende. Disse sanktioner omfatter 
strafferetlige bøder og administrative bøder 
på:

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske eller 
juridiske personer, der har begået en 
overtrædelse efter artikel 3, idømmes 
sanktioner, der er effektive, proportionale og 
afskrækkende. Disse sanktioner omfatter 
strafferetlige bøder og administrative bøder 
på:

a) et maksimumsbeløb på mindst 100 000 
EUR for overtrædelser, der ikke tilhører 
den groveste kategori

I tilfælde af sanktioner i form af bøder 
fastsætter dommerne eller domstolene i 
hver enkelt medlemsstat i dommen 
størrelsen af disse bøder under 
hensyntagen til den skade, der er 
forårsaget, og værdien af genstanden for 
overtrædelsen eller af den fortjeneste, den 
har givet, samtidig med at der under alle 
omstændigheder som det vigtigste element 
tages højde for den skyldiges økonomiske 
situation, dvs. dennes formue, indtægter, 
familiære rettigheder og pligter samt øvrige 
personlige forhold.

b) et maksimumsbeløb på mindst 300 000 
EUR for de tilfælde, der er nævnt i stk. 1.

Or. es

Begrundelse

At ville fastsætte maksimumbeløb for bøder for overtrædelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, sådan som det er tilfældet i denne artikel, forekommer alt for usmidigt 
og lader sig vanskeligt forene med nærhedsprincippet. Ændringsforslaget respekterer dette
princip, samtidig med at det fastholder den målsætning om harmonisering, der tilstræbes i 
forslaget. 

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 46
Artikel 5, stk. 2, litra a

a) et maksimumsbeløb på mindst 
100 000 EUR for overtrædelser, der ikke 

a) et maksimumsbeløb på mindst 
300 000 EUR for overtrædelser, der ikke 
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tilhører den groveste kategori tilhører den groveste kategori, og som kan 
beløbe sig til fem gange så meget som den 
fortjeneste, forfalskeren har opnået

Or. fr

Begrundelse

Bøderne bør virke mere afskrækkende og afspejle de økonomiske og finansielle dimensioner, 
der er på spil. Det kunne derfor være interessant, om bødernes størrelse kunne udmåles i 
forhold til den fortjeneste, forfalskeren har opnået, ligesom myndigheden for 
finansmarkederne bør kunne idømme bøder, der beløber sig til op til det tidobbelte af de 
opnåede fortjenester. Dette forekommer tilstrækkeligt afskrækkende til at kunne tjene som 
reference.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 47
Artikel 5, stk. 2, litra b

b) et maksimumsbeløb på mindst 
300 000 EUR for de tilfælde, der er nævnt i 
stk. 1.

b) et maksimumsbeløb på mindst 
600 000 EUR for de tilfælde, der er nævnt i 
stk. 1, og som kan beløbe sig til det 
tidobbelte af den fortjeneste, forfalskeren 
har opnået.

Or. fr

Begrundelse

Bøderne bør virke mere afskrækkende og afspejle de økonomiske og finansielle dimensioner, 
der er på spil. Det kunne derfor være interessant, om bødernes størrelse kunne udmåles i 
forhold til den fortjeneste, forfalskeren har opnået, ligesom myndigheden for 
finansmarkederne bør kunne idømme bøder, der beløber sig til op til det tidobbelte af de 
opnåede fortjenester. Dette forekommer tilstrækkeligt afskrækkende til at kunne tjene som 
reference.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 48
Artikel 5, stk. 2, litra b a) (nyt)
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ba) en størrelse, der står i et rimeligt 
forhold til personens indkomst i tilfælde, 
hvor der er tale om juridiske personer

Or. pl

Begrundelse

Der henvises til artikel 6 i forslaget til rammeafgørelse om skærpelse af de strafferetlige 
rammer med henblik på håndhævelse af lovgivningen til bekæmpelse af forurening fra skibe 
(Rådets dokument EU 98120/95).

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 49
Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 
fysisk eller juridisk person, der er dømt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 
24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, 
redskaber og formuegoder fra strafbart 
forhold, i hvert fald når disse 
lovovertrædelser begås inden for rammerne 
af en kriminel organisation, jf. 
rammeafgørelse … om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, og når 
lovovertrædelserne medfører en sundheds-
og sikkerhedsrisiko.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 
fysisk eller juridisk person, der er dømt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 
24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, 
redskaber og formuegoder fra strafbart 
forhold, i hvert fald når disse 
lovovertrædelser udgør en grov strafbar 
handling, og når de medfører en sundheds-
og sikkerhedsrisiko.

Or. en

Begrundelse

Det er bekymrende, at artikel 6 er begrænset til lovovertrædelser, der begås som led i 
organiseret kriminalitet. Denne artikel vil kun få betydning, hvis den finder anvendelse på 
alle lovovertrædelser, der påfører rettighedshaverne alvorlig kommerciel skade, uanset om 
disse overtrædelser begås som led i organiseret kriminalitet eller ej. Henvisningen til 
organiseret kriminalitet bør derfor udgå og erstattes af "strafbar handling".
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Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 50
Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 
fysisk eller juridisk person, der er dømt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 
24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, 
redskaber og formuegoder fra strafbart 
forhold, i hvert fald når disse 
lovovertrædelser begås inden for rammerne 
af en kriminel organisation, jf. 
rammeafgørelse … om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, og når 
lovovertrædelserne medfører en sundheds-
og sikkerhedsrisiko.

Under hensyntagen til de grundlæggende 
rettigheder træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger for at muliggøre 
hel eller delvis konfiskation af goder, der 
tilhører en fysisk eller juridisk person, der er 
dømt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 3 i rammeafgørelse 
2005/212/RIA af 24. februar 2005 om 
konfiskation af udbytte, redskaber og 
formuegoder fra strafbart forhold, i hvert 
fald når disse lovovertrædelser begås inden 
for rammerne af en kriminel organisation, jf. 
rammeafgørelse … om bekæmpelse af
organiseret kriminalitet, og når de medfører 
en sundheds- og sikkerhedsrisiko.

Or. cs

Begrundelse

Der er tale om alvorlige indgreb i de grundlæggende rettigheder, og det er derfor nødvendigt, 
at medlemsstaterne respekterer de grundlæggende rettigheder i disse tilfælde.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Patrizia Toia

Ændringsforslag 51
Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 
fysisk eller juridisk person, der er dømt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 
24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, 
redskaber og formuegoder fra strafbart 
forhold, i hvert fald når disse 
lovovertrædelser begås inden for rammerne 
af en kriminel organisation, jf. 
rammeafgørelse … om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, og når 
lovovertrædelserne medfører en sundheds-

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 
fysisk eller juridisk person, der er dømt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 
24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, 
redskaber og formuegoder fra strafbart 
forhold, når disse lovovertrædelser begås 
inden for rammerne af en kriminel 
organisation, jf. rammeafgørelse … om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og 
når de medfører en sundheds- og 
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og sikkerhedsrisiko. sikkerhedsrisiko.

Or. en

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 52
Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 
fysisk eller juridisk person, der er dømt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 
24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, 
redskaber og formuegoder fra strafbart 
forhold, i hvert fald når disse 
lovovertrædelser begås inden for rammerne 
af en kriminel organisation, jf. 
rammeafgørelse … om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, og når 
lovovertrædelserne medfører en sundheds-
og sikkerhedsrisiko.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 
fysisk eller juridisk person, der er dømt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 
24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, 
redskaber og formuegoder fra strafbart 
forhold, i hvert fald når disse 
lovovertrædelser begås inden for rammerne 
af en kriminel organisation, jf. 
rammeafgørelse … om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, eller når de
medfører en sundheds- og sikkerhedsrisiko.

Or. fr

Begrundelse

De tilfælde, hvor goder, der tilhører en fysisk eller juridisk person, kan konfiskeres, bør 
udvides, og der bør derfor anvendes en formulering, der rummer et alternativt i stedet for et 
supplerende krav til rammerne omkring de begåede lovovertrædelser.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Patrizia Toia og Vladimír Remek

Ændringsforslag 53
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
Ved hjælp af strafferetlige, civilretlige og 
proceduremæssige foranstaltninger sørger 
medlemsstaterne for, at misbrug af trusler 
om strafferetlige sanktioner kan forbydes 
og retsforfølges.
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Medlemsstaterne forbyder misbrug af 
procedurer, navnlig hvis strafferetlige 
foranstaltninger anvendes til at håndhæve 
civilretlige bestemmelser. 

Or. en

Begrundelse

Rettighedshavernes muligheder for at kunne undgå overtrædelser af deres rettigheder øges 
betragteligt, hvis der kan trues med strafferetlige sanktioner. Der bør imidlertid tages højde 
for et eventuelt misbrug af strafferetsprocedurer. Samtidig med at de strafferetlige sanktioner 
i forbindelse med ophavsret harmoniseres, er det derfor nødvendigt med modforanstaltninger. 
Både international og europæisk lovgivning stiller krav om forebyggelse af misbrug af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 54
Artikel 7

Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaverne eller deres repræsentanter 
og eksperter får mulighed for at deltage i 
efterforskninger af lovovertrædelser som 
omhandlet i artikel 3, der ledes af de fælles 
efterforskningshold.

Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaverne eller deres repræsentanter 
får mulighed for at deltage i efterforskninger 
af lovovertrædelser som omhandlet i artikel 
3, der ledes af de fælles efterforskningshold.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til betragtning 8 vedrørende eksperter.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 55
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

Rettighedshaverne modtager med henblik 
herpå oplysninger i tilknytning til 
efterforskningen og navnlig vedrørende:
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- de nærmere omstændighederne ved 
beslaglæggelsen, herunder stedet, 
- antallet af mistænkte,
- antallet af berørte produkter eller goder.

Or. fr

Begrundelse

I forbindelse med efterforskninger er det normalt, at rettighedshaverne modtager basale 
faktuelle oplysninger (omstændigheder, sted, mistænkte, mængder) for at kunne yde et 
effektivt og oplyst bidrag til efterforskningen.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni og Patrizia Toia

Ændringsforslag 56
Artikel 8

Medlemsstaterne sikrer, at undersøgelser 
eller retsforfølgning i forbindelse med 
lovovertrædelser, der er omfattet af artikel 
3, ikke afhænger af, om et offer for 
lovovertrædelsen indgiver anmeldelse eller 
fremsætter anklage, i det mindste hvis 
handlingerne er begået på medlemsstatens 
område.

udgår

Or. en

Begrundelse

Strafferetlige efterforskningsmyndigheder bør ikke kunne indlede undersøgelser på eget 
initiativ, inden rettighedshaver har indgivet anmeldelse. Eftersom licensaftaler ikke 
offentliggøres, har rettighedshaveren en grundlæggende ret til at anvende sine rettigheder, 
som han finder for godt. 

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 57
Artikel 8

Medlemsstaterne sikrer, at undersøgelser Hvis en medlemsstat gør retsforfølgning af 
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eller retsforfølgning i forbindelse med
lovovertrædelser, der er omfattet af artikel 3, 
ikke afhænger af, om et offer for 
lovovertrædelsen indgiver anmeldelse eller 
fremsætter anklage, i det mindste hvis 
handlingerne er begået på medlemsstatens 
område.

lovovertrædelser, der er omfattet af artikel 3, 
afhængig af, om en rettighedshaver
indgiver anmeldelse eller fremsætter 
anklage, træffer den de fornødne 
foranstaltninger til at sikre, at de organer 
og myndigheder, der er ansvarlige for 
efterforskningen:
a) ved mistanke om krænkelse af en 
intellektuel rettighed oplyser den berørte 
rettighedshaver om den formodede 
overtrædelse,
b) ved tilstrækkeligt begrundet mistanke 
stiller varerne i sikkerhed i tre hverdage 
efter orientering af rettighedshaveren, 
således at denne kan indgive anmeldelse 
eller fremsætte anklage.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen foreslår en offentlig ordning. I nogle medlemsstater findes imidlertid også 
over private klageordninger. Disse giver mulighed for en vis strafferetlig forfølgelse, når 
civilretlige foranstaltninger ikke er tilstrækkeligt. Det bør være muligt fortsat at opretholde 
disse ordninger. Når myndighederne bliver underrettet om piratkopieringer, er det vigtigt, at 
rettighedshaverne underrettes om den formodede overtrædelse, og at de krænkede goder 
stilles i sikkerhed midlertidigt.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 58
Artikel 8

Medlemsstaterne sikrer, at undersøgelser 
eller retsforfølgning i forbindelse med 
lovovertrædelser, der er omfattet af artikel 3, 
ikke afhænger af, om et offer for 
lovovertrædelsen indgiver anmeldelse eller 
fremsætter anklage, i det mindste hvis 
handlingerne er begået på medlemsstatens 
område.

Medlemsstaterne sikrer, at undersøgelser 
eller retsforfølgning i forbindelse med 
lovovertrædelser, der er omfattet af artikel 3, 
kan indledes, også selv om der ikke 
indgives anmeldelse eller fremsættes 
anklage af et offer for lovovertrædelsen, i 
det mindste hvis handlingerne er begået på 
medlemsstatens område.

Or. fr
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Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til betragtning 9.
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