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Amendement ingediend door Dorette Corbey en Edith Mastenbroek

Amendement 13

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken de verwerping voor te stellen van het voorstel van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

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 
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principles are respected by this proposed Directive.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Vladimír Remek

Amendement 14

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken de verwerping voor te stellen van het voorstel van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Zoals aangegeven in de brief van 3 juli 2006 van Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, Voorzitter 
van de Eerste Kamer, en Mr. F.W. Weisglas, Voorzitter van de Tweede Kamer aan 
Commissaris Frattini concluderen "beide Kamers der Staten-Generaal [...] dat voor de na te 
streven doelstelling van het voorgenomen optreden geen bevoegdheid aan de Gemeenschap is 
toegekend. Niettemin hebben beide Kamers onderhavig voorstel – ten overvloede –
onderworpen aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit en geconcludeerd dat 
het voorstel daaraan niet voldoet."

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Vladimír Remek

Amendement 15
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) deelt de mening van de Nederlandse
regering, die in juli 2006 erop heeft 
gewezen dat de juridische instrumenten 
voor de bestrijding van piraterij al bestaan 
en de onderhavige richtlijn heeft 
verworpen, omdat zij deze overbodig achtte 
en voorts oordeelde dat de Commissie geen 
bevoegdheid had om een richtlijn voor te 
stellen die de schending van intellectuele-
eigendomsrechten tot misdrijf bestempelt.

Or. it
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Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Vladimír Remek

Amendement 16
Overweging 1 ter (nieuw)

(1 ter) deelt de mening van het Nederlands 
parlement dat er geen duidelijke noodzaak 
is voor dit soort richtlijn en dat de 
Commissie een onjuiste interpretatie geeft 
aan het vonnis van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen in Zaak 
176/03, en zo haar terrein voor interventie 
uitbreidt tot een domein dat niet onder haar 
bevoegdheid valt.

Or. it

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 17
Overweging 8

(8) Er moet worden voorzien in maatregelen 
om strafrechtelijke onderzoeken te 
vergemakkelijken. De lidstaten dienen te 
bepalen dat de betrokken houders van de 
intellectuele eigendomsrechten of hun 
vertegenwoordigers, alsmede deskundigen 
hun medewerking kunnen verlenen aan de 
onderzoeken die door gemeenschappelijke 
onderzoeksteams worden uitgevoerd.

(8) Er moet worden voorzien in maatregelen 
om strafrechtelijke onderzoeken te 
vergemakkelijken. De lidstaten dienen te 
bepalen dat de betrokken houders van de 
intellectuele eigendomsrechten of hun 
vertegenwoordigers hun medewerking 
kunnen verlenen aan de onderzoeken die 
door gemeenschappelijke onderzoeksteams 
worden uitgevoerd.

Or. fr

Motivering

De term 'deskundigen' zonder verdere toelichting is zeer vaag. Ook hun rol in het verloop van 
onderzoeken is niet erg duidelijk en kan het onderzoek en daarmee de oplossing van 
geschillen vertragen. Derhalve kan deze term beter worden geschrapt.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Patrizia Toia

Amendement 18
Overweging 9
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(9) Ter vergemakkelijking van 
strafonderzoeken of vervolgingen moet het 
mogelijk worden gemaakt strafonderzoeken 
of vervolgingen ter zake van inbreuken op 
de intellectuele-eigendomsrechten in te 
stellen zonder dat een slachtoffer van de 
inbreuk een klacht indient of aangifte doet.

schrappen

Or. en

Motivering

Instanties voor strafrechtelijk onderzoek moeten niet de mogelijkheid krijgen op eigen 
initiatief van start te gaan voordat een klacht is ingediend door een houder van rechten. 
Aangezien licentiebepalingen niet worden gepubliceerd heeft de houder van de rechten het 
grondrecht naar eigen goeddunken over zijn rechten te beschikken.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 19
Overweging 9

(9) Ter vergemakkelijking van 
strafonderzoeken of vervolgingen moet het 
mogelijk worden gemaakt strafonderzoeken 
of vervolgingen ter zake van inbreuken op 
de intellectuele eigendomsrechten in te 
stellen zonder dat een slachtoffer van de 
inbreuk een klacht indient of aangifte doet.

(9) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
hebben een systeem van ambtshalve 
vervolging of een systeem van vervolging 
op klacht in te stellen of aan te houden. In 
geval van een systeem van vervolging op 
klacht dient de houder van het recht door 
de instanties in kennis gesteld te worden 
van de vermoedelijke overtredingen, en 
ingeval van voldoende gemotiveerde 
verdenking moet het mogelijk zijn tijdelijk 
beslag te leggen op de betreffende 
goederen.

Or. de

Motivering

De Commissie stelt een systeem van ambtshalve vervolging voor. In een aantal lidstaten 
bestaat echter ook systemen van vervolging op klacht die strafrechtelijke vervolging mogelijk 
maken wanneer civiele acties onvoldoende zijn. Het moet mogelijk zijn dit soort systemen aan 
te houden. Wanneer de instanties gevallen van piraterij vernemen moeten de houders van 
rechten in kennis worden gesteld van de vermoedelijke overtreding en moet er tijdelijk beslag 
gelegd kunnen worden op de betreffende goederen.
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Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 20
Overweging 9

(9) Ter vergemakkelijking van 
strafonderzoeken of vervolgingen moet het 
mogelijk worden gemaakt strafonderzoeken 
of vervolgingen ter zake van inbreuken op 
de intellectuele eigendomsrechten in te 
stellen zonder dat een slachtoffer van de 
inbreuk een klacht indient of aangifte doet.

(9) Ter vergemakkelijking van 
strafonderzoeken of vervolgingen kunnen 
strafonderzoeken of vervolgingen ter zake 
van inbreuken op de intellectuele 
eigendomsrechten worden ingesteld, ook
zonder dat een slachtoffer van de inbreuk 
een klacht indient of aangifte doet.

Or. fr

Motivering

Dit amendement laat de flexibiliteit van de voorgestelde bepaling intact, terwijl tevens de 
voorwaarden voor het initiëren van strafrechtelijke vervolging wordt verhelderd.  Vooral als 
de volksgezondheid op het spel staat en onduidelijk is wie de houder van de rechten is, is het 
van groot belang dat er stappen kunnen worden genomen zonder een verklaring van het 
slachtoffer van de inbreuk.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Patrizia Toia

Amendement 21
Artikel 1, alinea 1

Bij deze richtlijn worden de strafrechtelijke 
maatregelen vastgesteld die noodzakelijk 
zijn om de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
waarborgen.

Bij deze richtlijn worden de strafrechtelijke 
maatregelen vastgesteld die noodzakelijk 
zijn om het verbod op inbreuk op
auteursrechten en namaak van 
handelsmerken op commerciële schaal te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

De motivering van de Commissie spreekt alleen van inbreuk op auteursrechten en namaak 
van handelsmerken. Het toepassingsgebied van de richtlijn moet worden beperkt tot deze twee 
punten. Dit stemt overeen met het TRIPs-verdrag, dat eveneens inbreuk op auteursrechten en 
namaak van handelsmerken gebruikt.
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Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 22
Artikel 1, alinea 1

Bij deze richtlijn worden de strafrechtelijke 
maatregelen vastgesteld die noodzakelijk 
zijn om de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
waarborgen.

Bij deze richtlijn worden de strafrechtelijke 
maatregelen vastgesteld die noodzakelijk 
zijn om de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, die bestaan
uit het auteursrecht en aanverwante 
rechten, het sui generis recht voor
databanken en het merkenrecht, met 
uitsluiting van schendingen van 
octrooirechten, afgeleide rechten van 
aanvullende beschermingscertificaten of 
van rechten in verband met de bescherming 
via gebruiksmodellen te waarborgen.

Or. pl

Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Patrizia Toia

Amendement 23
Artikel 1, alinea 2

Deze maatregelen hebben betrekking op de 
intellectuele-eigendomsrechten die zijn 
neergelegd in de Gemeenschapswetgeving 
en/of in de nationale wetgevingen van de 
lidstaten.

schrappen

Or. en

Motivering

De motivering van de Commissie spreekt alleen van inbreuken op het auteursrecht en namaak 
van handelsmerken. Het toepassingsgebied van de richtlijn moet worden beperkt tot deze twee 
punten. Dit stemt overeen met het TRIPs-verdrag, dat ook inbreuken op het auteursrecht en 
namaak van handelsmerken gebruikt.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 24
Artikel 1, alinea 2 bis (nieuw)
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Octrooien, gebruiksmodellen en 
aanvullende beschermingscertificaten 
vallen niet onder het toepassingsgebied van 
deze richtlijn, behalve in gevallen waarin 
kan worden bewezen dat de schending van 
deze rechten een ernstige bedreiging vormt 
van de openbare orde of van de veiligheid.

Or. it

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Patrizia Toia en Vladimír Remek

Amendement 25
Artikel 1, alinea 2 bis (nieuw)

Overeenkomstig het Verdrag inzake 
cybercriminaliteit van de Raad van Europa 
van 23 november 2001, ondertekend door 
de Europese Unie, beperkt het begrip 
"intellectuele piraterij" zich tot 
strafrechtelijke overtredingen van 
commerciële aard die belangrijke en 
objectieve schendingen met betrekking tot 
namaak betekenen (serieproductie van 
illegale inhoud die imitatie of reproductie 
van een origineel product inhoudt).

Or. it

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 26
Artikel 2, titel

Definities Definities

Or. fr

Motivering

Het begrip namaak is van centraal belang in de toepassing van het huidige voorstel voor een 
richtlijn, en moet derhalve worden gedefinieerd. De toepassing van sancties is slechts 
mogelijk wanneer er een duidelijke definitie van het begrip namaak bestaat, die alle vormen 
van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten dekt, met inbegrip van het in bezit hebben van 
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namaakgoederen.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 27
Artikel 2, alinea 1 bis (nieuw)

In deze richtlijn wordt verstaan onder 
"namaak", wanneer een persoon
a) zonder wettig motief goederen van een 
nagemaakt merk in bezit heeft, onder een
douaneregeling importeert of exporteert;
b) goederen van een nagemaakt merk te 
koop aanbiedt of verkoopt;
c) een merk, collectief merk of collectief
garantiemerk reproduceert, imiteert, 
gebruikt, aanbrengt, vernietigt of wijzigt, en 
daarmee de rechten die krachtens de 
registratie ervan zijn toegekend en 
verboden die daaruit voortvloeien schendt;
d) bewust een ander product levert of een 
andere dienst verleent dan gevraagd, onder 
een geregistreerd merk.

Or. fr

Motivering

Het begrip namaak is van centraal belang in de toepassing van het huidige voorstel voor een 
richtlijn, en moet derhalve worden gedefinieerd. De toepassing van sancties is slechts 
mogelijk wanneer er een duidelijke definitie van het begrip namaak bestaat, die alle vormen 
van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten dekt, met inbegrip van het in bezit hebben van 
namaakgoederen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey en Edith Mastenbroek

Amendement 28
Artikel 2, alinea 1 bis (nieuw)

In deze richtlijn wordt verstaan onder
"inbreuk" een inbreuk met betrekking tot
een product dat kenmerkende elementen 
heeft van een beschermd product of label in 
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een gerichte en ongewijzigde vorm.

Or. en

Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Patrizia Toia

Amendement 29
Artikel 2, alinea 1 bis (nieuw)

In deze richtlijn wordt verstaan onder 
"inbreuk" een inbreuk met betrekking tot 
een product dat kenmerkende elementen 
heeft van een beschermd product of label in 
een gerichte en ongewijzigde vorm.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang het misdrijf duidelijk te omschrijven. De harmonisatie van 
strafrechtelijke sancties op het gebied van intellectuele eigendom moet beperkt worden tot 
gevallen van duidelijke piraterij. Voor twijfelachtige gevallen, in het bijzonder kwesties met 
betrekking tot de mate van bescherming op het gebied van overeenkomstigheid zijn civiele 
sancties afdoende.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Patrizia Toia en Vladimír Remek

Amendement 30
Artikel 2, alinea 1 ter (nieuw)

In deze richtlijn wordt onder "inbreuk op 
commerciële schaal" verstaan een 
commerciële activiteit met een 
winstoogmerk, waardoor een significant 
direct verlies voor de houder van dat recht 
wordt veroorzaakt. Niet op winst gerichte 
uitwisseling van legaal verkregen inhoud 
tussen individuen moet worden uitgesloten 
van de toepassing van deze richtlijn.

Or. en
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Motivering

In de uitdrukking "op commerciële schaal" worden verschillende aspecten door elkaar 
gehaald en de elementen van een misdrijf niet nauwkeurig genoeg gedefinieerd. Voorgesteld 
wordt "commerciële activiteit met een winstoogmerk". Dit amendement is nagenoeg identiek 
aan het ontwerpamendement 6 van ITRE. "op winst gerichte inbreuk" wordt veranderd in 
"commerciële activiteit met een winstoogmerk". Zowel het oogmerk als de activiteit moet
worden genoemd aangezien niets bekend is over het oogmerk als er geen activiteit is.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Patrizia Toia

Amendement 31
Artikel 2, alinea 1 quater (nieuw)

In deze richtlijn wordt verstaan onder 
"inbreuk op auteursrechten" een 
handeling waarbij het om alle volgende
elementen gaat:
a) een ongewijzigde kopie;
b) een commerciële activiteit met een 
winstoogmerk;
c) waardoor een belangrijk direct verlies 
voor de houder van dat recht wordt 
veroorzaakt; en 
d) een opzettelijke en bewuste inbreuk op 
het betrokken auteursrecht wordt gepleegd.

Or. en

Motivering

Het misdrijf moet nauwkeurig worden omschreven. De eerste voorwaarde moet zijn
'ongewijzigde kopie'. Zonder deze voorwaarde is een inbreuk geen piraterij.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Patrizia Toia

Amendement 32
Artikel 2, alinea 1 quinquies (nieuw)

In deze richtlijn wordt verstaan onder 
"namaak van een handelsmerk" een 
handeling waarbij het om alle volgende 
elementen gaat:
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a) een teken dat identiek is aan het 
handelsmerk met betrekking tot goederen 
of diensten die identiek zijn aan goederen 
of diensten waarvoor het handelsmerk is 
geregistreerd;
b) een commerciële activiteit met een 
winstoogmerk;
c) waardoor een belangrijk direct verlies 
voor de houder van dat recht wordt 
veroorzaakt; en 
d) een opzettelijke en bewuste inbreuk op 
het betrokken handelsmerk wordt gepleegd.

Or. en

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 33
Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op 
commerciële schaal gepleegde opzettelijke
inbreuk op een 
intellectueel-eigendomsrecht, alsmede de 
poging tot, de medeplichtigheid aan en het 
aanzetten tot een dergelijke inbreuk als 
strafbaar feit wordt gekwalificeerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat uitsluitend 
opzettelijke, op commerciële schaal 
gepleegde inbreuken op een 
intellectueel-eigendomsrecht, die tot doel 
hebben de georganiseerde criminaliteit te 
bevorderen en/of een ernstige bedreiging 
van de gezondheid of de veiligheid vormen, 
alsmede de poging tot, de medeplichtigheid 
aan en het aanzetten tot een dergelijke 
inbreuk als strafbaar feit wordt 
gekwalificeerd.

Or. it

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 34
Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op 
commerciële schaal gepleegde opzettelijke 
inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, 
alsmede de poging tot, de medeplichtigheid 

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op 
commerciële schaal gepleegde opzettelijke 
inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, 
gedefinieerd als de levering van 
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aan en het aanzetten tot een dergelijke 
inbreuk als strafbaar feit wordt 
gekwalificeerd.

immateriële goederen voor 
winstdoeleinden, alsmede de poging tot, de 
medeplichtigheid aan en het aanzetten tot 
een dergelijke inbreuk als strafbaar feit 
wordt gekwalificeerd.

Or. pl

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 35
Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op 
commerciële schaal gepleegde opzettelijke 
inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, 
alsmede de poging tot, de medeplichtigheid 
aan en het aanzetten tot een dergelijke 
inbreuk als strafbaar feit wordt 
gekwalificeerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op 
commerciële schaal gepleegde opzettelijke 
inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, 
alsmede de poging tot, de medeplichtigheid 
aan en het aanzetten tot een dergelijke 
inbreuk als strafbaar feit wordt 
gekwalificeerd.

Or. fr

Motivering

Hoewel artikel 61 van het TRIPs-verdrag het criterium van de commerciële schaal invoert 
moet de ernst van een opzettelijke inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht kunnen 
worden bestraft zonder de hoeveelheid in aanmerking te nemen. Deze kan een verzwarende 
omstandigheid zijn zonder bepalend te hoeven zijn. Zo kunnen handeltjes worden bestraft, die 
bestaan uit het op kleine schaal op de markt brengen van namaakproducten, met soms 
ernstige gevolgen die losstaan van de kwantiteit (bijvoorbeeld nagemaakte geneesmiddelen). 
Het communautaire recht moet strikter zijn dan het internationale recht.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 36
Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op 
commerciële schaal gepleegde opzettelijke 
inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, 
alsmede de poging tot, de medeplichtigheid 
aan en het aanzetten tot een dergelijke 
inbreuk als strafbaar feit wordt 

De lidstaten zorgen ervoor dat elke op 
commerciële schaal gepleegde opzettelijke 
inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, 
alsmede, in ernstige gevallen, de poging tot, 
de medeplichtigheid aan en het aanzetten tot 
een dergelijke inbreuk als strafbaar feit 
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gekwalificeerd. wordt gekwalificeerd.

Or. cs

Motivering

Neemt de formulering van het TRIPs-verdrag over Als er sprake is van een poging tot, 
medeplichtigheid aan en aanzetten tot een inbreuk zijn alleen sancties mogelijk in ernstige 
gevallen.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Patrizia Toia en Vladimír Remek

Amendement 37
Artikel 4

1. De lidstaten leggen de volgende sancties 
op voor de in artikel 3 bedoelde inbreuken:

a) wat betreft natuurlijke personen, 
gevangenisstraffen;
b) wat betreft natuurlijke personen en 
rechtspersonen:
i) boetes;
ii) confiscatie van het goed, de werktuigen 
en de producten die afkomstig zijn van de 
inbreuken, of van goederen waarvan de 
waarde met deze producten overeenkomt.
2. De lidstaten bepalen dat de volgende 
sancties in passende gevallen ook van 
toepassing zijn op de in artikel 3 bedoelde 
inbreuken:
a) vernietiging van de goederen die inbreuk 
maken op een intellectueel eigendomsrecht;
b) gehele of gedeeltelijke, definitieve of 
tijdelijke sluiting van de vestiging die 
voornamelijk voor het plegen van de 
desbetreffende inbreuk is gebruikt;
c) een permanent of tijdelijk verbod op de 
uitoefening van commerciële activiteiten;
d) plaatsing onder gerechtelijk toezicht;
e) gerechtelijke ontbinding;
f) een verbod op toegang tot bijstand en 

De lidstaten leggen doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties op 
voor de in artikel 3 bedoelde inbreuken
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subsidies van de overheid;
g) openbaarmaking van de rechterlijke 
uitspraak.

Or. en

Motivering

Een uitvoerige beschrijving van de strafmaat schept problemen daar de nationale
rechtstelsels verschillend zijn. Formulering conform de Verordening van de Raad (EG) nr. 
1383/2003 van 22.7.2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van 
goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-
eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld 
dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten. In de brief van 3 juli 2006 van Mr. Y.E.M.A. 
Timmerman-Buck, Voorzitter van de Eerste Kamer, en Mr. F.W. Weisglas, Voorzitter van de 
Tweede Kamer aan Commissaris Frattini stelt het Nederlands parlement voor deze 
formulering te gebruiken.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 38
Artikel 4, lid 2, inleidende formule

2. De lidstaten bepalen dat de volgende 
sancties in passende gevallen ook van 
toepassing zijn op de in artikel 3 bedoelde 
inbreuken:

2. De lidstaten bepalen dat de volgende 
sancties in passende gevallen ook van 
toepassing zijn op de in artikel 3 bedoelde 
inbreuken, voor zover het algemeen belang
dit vereist:

Or. cs

Motivering

Het gaat om belangrijke schendingen van de grondrechten; derhalve is het wenselijk dat 
sancties gerechtvaardigd worden door het algemeen belang.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 39
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) vernietiging van de goederen die inbreuk 
maken op een intellectueel-eigendomsrecht;

a) snelle, totale vernietiging van de 
goederen die inbreuk maken op een 
intellectueel-eigendomsrecht, met bewaring 
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- zonder borg - van monsters als bewijsstuk;

Or. fr

Motivering

Voor de zekerheid wordt voorgesteld goederen die inbreuk maken op een intellectueel-
eigendomsrecht snel en volledig te vernietigen, met uitzondering van elementen die bewaard 
moeten worden voor het onderzoek. Met deze dergelijke maatregel worden tevens grote 
kosten voor bewaking vermeden. Een zichtbaar bewijs van de voorraad kan verzekerd worden 
door foto's te maken op het moment van ontdekking. Eventueel kan de vernietiging van de 
voorraad worden onderworpen aan de instemming of verklaring van geen bezwaar van de 
betrokkene, zonder dat het om een erkenning van schuld gaat.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 40
Artikel 4, lid 2, letter g bis) (nieuw)

g bis) de betaling door namaker van de 
bewakingskosten.

Or. fr

Motivering

Als aanvullende sanctie kan de namaker worden veroordeeld tot betaling van de kosten van 
de bewaking van de goederen die worden bewaard ten behoeve van het onderzoek, wanneer 
het om hoge kosten gaat als de bewaarde producten zelfs in kleine hoeveelheid omvangrijk 
zijn, en het onderzoek langdurig.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Patrizia Toia en Vladimír Remek

Amendement 41
Artikel 5

1. De lidstaten doen het nodige opdat 
natuurlijke personen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan de in artikel 3 
bedoelde strafbare feiten, worden gestraft 
met een maximumstraf van minstens vier 
jaar gevangenisstraf wanneer deze feiten in 
het kader van een criminele organisatie in 
de zin van Kaderbesluit […] ter bestrijding 
van de georganiseerde criminaliteit zijn 

schrappen
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gepleegd of een risico voor de gezondheid 
of de veiligheid van personen inhouden.
2. De lidstaten doen het nodige opdat de 
natuurlijke personen of rechtspersonen die 
verantwoordelijk zijn voor de in artikel 3 
bedoelde strafbare feiten met effectieve, 
evenredige en afschrikwekkende sancties 
worden bestraft. De sancties omvatten 
strafrechtelijke of niet strafrechtelijke 
boetes:
a) met een maximum van minstens 100 000 
euro voor de andere dan de zwaarste 
gevallen;
b) met een maximum van minstens 300 000 
euro voor de in lid 1 vermelde gevallen.

Or. en

Motivering

Artikel 4 noemt reeds de sancties.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 42
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten doen het nodige opdat 
natuurlijke personen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan de in artikel 3 bedoelde 
strafbare feiten, worden gestraft met een 
maximumstraf van minstens vier jaar 
gevangenisstraf wanneer deze feiten in het 
kader van een criminele organisatie in de 
zin van Kaderbesluit […] ter bestrijding 
van de georganiseerde criminaliteit zijn 
gepleegd of een risico voor de gezondheid of 
de veiligheid van personen inhouden.

1. De lidstaten doen het nodige opdat 
natuurlijke personen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan de in artikel 3 bedoelde 
strafbare feiten, worden gestraft met een 
maximumstraf van minstens vier jaar 
gevangenisstraf wanneer deze feiten worden 
beschouwd als een ernstig misdrijf of een 
risico voor de gezondheid of de veiligheid 
van personen inhouden.

Or. en

Motivering

Het beperkende criterium van "georganiseerde criminaliteit" kan het opzetten van een 
werkelijk effectief Europees kader voor rechtshandhaving belemmeren. Bovendien is dit een 
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nieuw element, dat noch een plaats heeft in het nationaal recht (met uitzondering van 
Frankrijk) noch in de TRIPs-akkoord van de WTO. Verbeterde richtsnoeren voor de 
strafmaat voor criminele schending van de intellectuele-eigendomsrechten zijn bitter hard 
nodig. Die richtsnoeren als voorgesteld in de richtlijn, zijn alleen nuttig als zij toepasbaar 
zijn op alle inbreuken die ernstige commerciële schade toebrengen aan de houders van 
rechten, ongeacht of deze inbreuken gepleegd zijn in het kader van de georganiseerde 
criminaliteit.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 43
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten doen het nodige opdat 
natuurlijke personen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan de in artikel 3 bedoelde 
strafbare feiten, worden gestraft met een 
maximumstraf van minstens vier jaar 
gevangenisstraf wanneer deze feiten in het 
kader van een criminele organisatie in de zin 
van Kaderbesluit […] ter bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit zijn gepleegd of 
een risico voor de gezondheid of de 
veiligheid van personen inhouden.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. fr

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 44
Artikel 5, lid 2

2. De lidstaten doen het nodige opdat de 
natuurlijke personen of rechtspersonen die 
verantwoordelijk zijn voor de in artikel 3 
bedoelde strafbare feiten met effectieve, 
evenredige en afschrikwekkende sancties 
worden bestraft. De sancties omvatten 
strafrechtelijke of niet strafrechtelijke 
boetes:

2. De lidstaten doen het nodige opdat de 
natuurlijke personen of rechtspersonen die 
verantwoordelijk zijn voor de in artikel 3 
bedoelde strafbare feiten met effectieve, 
evenredige en afschrikwekkende sancties 
worden bestraft. De sancties omvatten 
strafrechtelijke of niet strafrechtelijke 
boetes:
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a) met een maximum van minstens 100 000 
euro voor de andere dan de zwaarste 
gevallen;
b) met een maximum van minstens 300 000 
euro voor de in lid 1 vermelde gevallen.

Or. fr

Motivering

Een aantal lidstaten kent geen maximale boetes voor inbreuken op het auteursrecht. De 
boetes moeten niet aan maxima worden gebonden. In bepaalde gevallen van commerciële
piraterij of namaak is een boete van 100.000 Euro onvoldoende. Aangezien een rechtspersoon 
niet kan worden gedetineerd en financiële sancties eigenlijk de enige remedie zijn moet een 
eventuele boete onbeperkt zijn. Indien het voorstel maximale boetes zou bepalen, moet
bovendien voorzien worden in een mechanisme voor periodieke herziening van de hoogte van 
de boetes.

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 45
Artikel 5, lid 2

2. De lidstaten doen het nodige opdat de 
natuurlijke personen of rechtspersonen die 
verantwoordelijk zijn voor de in artikel 3 
bedoelde strafbare feiten met effectieve, 
evenredige en afschrikwekkende sancties 
worden bestraft. De sancties omvatten 
strafrechtelijke of niet strafrechtelijke 
boetes:

2. De lidstaten doen het nodige opdat de 
natuurlijke personen of rechtspersonen die 
verantwoordelijk zijn voor de in artikel 3 
bedoelde strafbare feiten met effectieve, 
evenredige en afschrikwekkende sancties 
worden bestraft. De sancties omvatten 
strafrechtelijke of niet strafrechtelijke 
boetes:

a) met een maximum van minstens 100 000 
euro voor de andere dan de zwaarste 
gevallen;
b) met een maximum van minstens 300 000 
euro voor de in lid 1 vermelde gevallen.

In geval van geldboetes bepaalt de rechter 
van elke lidstaat in zijn vonnis het bedrag 
van de boete op grond van de veroorzaakte 
schade, de waarde van het object van het
misdrijf of de daaruit voortvloeiende winst, 
waarbij het belangrijkste element is de 
economische situatie van de schuldige, 
vastgesteld op basis van zijn bezit, zijn 
inkomsten, zijn gezinsverplichtingen en 
andere persoonlijke omstandigheden.

Or. es



AM\635907NL.doc 19/26 PE 380.688v01-00

NL

Motivering

De vaststelling van vaste bedragen voor de boetes die kunnen worden opgelegd voor 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in dit artikel, lijkt veel te rigide 
en staat waarschijnlijk haaks op het subsidiariteitsbeginsel. Het amendement houdt rekening 
met dit beginsel zonder evenwel afbreuk te doen aan het door het voorstel beoogde doel van 
harmonisatie.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 46
Artikel 5, lid 2, letter a)

a) met een maximum van minstens 100 000 
euro voor de andere dan de zwaarste 
gevallen;

a) met een maximum van minstens 300 000 
euro voor de andere dan de zwaarste 
gevallen en tot het vijfvoudige van het 
bedrag van de gemaakte winst door de 
namaker;

Or. fr

Motivering

De boetes moeten een meer afschrikwekkend karakter krijgen en afgestemd worden op de 
betrokken economische en financiële belangen. Daarom zou het interessant zijn de boetes 
vast te stellen in verhouding tot de gemaakte winst door de namaker. In de financiële sector 
kan de autoriteit van de financiële markten boetes opleggen die het tienvoudige bedragen van 
de gemaakte winsten. Dergelijke boetes zijn afschrikwekkend genoeg om als referentie te 
dienen.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 47
Artikel 5, lid 2, letter b)

b) met een maximum van minstens 300 000 
euro voor de in lid 1 vermelde gevallen.

b) met een maximum van minstens 600 000 
euro voor de in lid 1 vermelde gevallen en
tot het tienvoudige van het bedrag van de 
gemaakte winst door de namaker.

Or. fr

Motivering

De boetes moeten een meer afschrikwekkend karakter krijgen en afgestemd worden op de 
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betrokken economische en financiële belangen. Daarom zou het interessant zijn de boetes 
vast te stellen in verhouding tot de gemaakte winst door de namaker. In de financiële sector 
kan de autoriteit van de financiële markten boetes opleggen die het tienvoudige bedragen van 
de gemaakte winsten. Dergelijke boetes zijn afschrikwekkend genoeg om als referentie te 
dienen.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 48
Artikel 5, lid 2, letter b bis (nieuw)

b bis) evenredig aan de inkomsten van de 
persoon, in geval van een rechtspersoon.

Or. pl

Motivering

Hier zij verwezen naar de voorganger van artikel 6 van het voorstel voor een kaderbesluit ter 
versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van verontreiniging veroorzaakt 
door schepen (document UE 9810/05 van de Raad).

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 49
Artikel 6

De lidstaten doen het nodige opdat de 
bezittingen van een veroordeelde natuurlijke 
persoon of rechtspersoon overeenkomstig 
artikel 3 van Kaderbesluit 2005/212/JBZ van 
24 februari 2005 inzake de confiscatie van 
opbrengsten van misdrijven, alsmede van de 
daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door 
middel daarvan verkregen voorwerpen, 
verbeurd kunnen worden verklaard, in elk 
geval wanneer de feiten in het kader van 
een criminele organisatie in de zin van 
Kaderbesluit […] ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit zijn gepleegd
of een risico voor de gezondheid of de 
veiligheid van personen inhouden.

De lidstaten doen het nodige opdat de 
bezittingen van een veroordeelde natuurlijke 
persoon of rechtspersoon overeenkomstig 
artikel 3 van Kaderbesluit 2005/212/JBZ van 
24 februari 2005 inzake de confiscatie van 
opbrengsten van misdrijven, alsmede van de 
daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door 
middel daarvan verkregen voorwerpen, 
verbeurd kunnen worden verklaard, in elk 
geval wanneer de feiten een ernstig misdrijf 
zijn of een risico voor de gezondheid of de 
veiligheid van personen inhouden.

Or. en
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Motivering

Het is zorgwekkend als artikel 6 beperkt wordt tot strafbare feiten gepleegd in de context van 
georganiseerde criminaliteit. Dit artikel is slechts nuttig als het van toepassing is op alle 
strafbare feiten die ernstige commerciële schade veroorzaken voor houders van rechten, 
ongeacht of deze inbreuken gepleegd zijn in het kader van de georganiseerde criminaliteit. 
Artikel 6 van het voorstel voor de richtlijn moet daarom de verwijzing naar "georganiseerde 
criminaliteit" vervangen door de term "ernstig misdrijf".

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 50
Artikel 6

De lidstaten doen het nodige opdat de 
bezittingen van een veroordeelde natuurlijke 
persoon of rechtspersoon overeenkomstig 
artikel 3 van Kaderbesluit 2005/212/JBZ van 
24 februari 2005 inzake de confiscatie van 
opbrengsten van misdrijven, alsmede van de 
daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door 
middel daarvan verkregen voorwerpen, 
verbeurd kunnen worden verklaard, in elk 
geval wanneer de feiten in het kader van een 
criminele organisatie in de zin van 
Kaderbesluit […] ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit zijn gepleegd of 
een risico voor de gezondheid of de 
veiligheid van personen inhouden.

De lidstaten doen, met eerbiediging van de 
grondrechten, het nodige opdat de 
bezittingen van een veroordeelde natuurlijke 
persoon of rechtspersoon overeenkomstig 
artikel 3 van Kaderbesluit 2005/212/JBZ van 
24 februari 2005 inzake de confiscatie van 
opbrengsten van misdrijven, alsmede van de 
daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door 
middel daarvan verkregen voorwerpen, 
verbeurd kunnen worden verklaard, in elk 
geval wanneer de feiten in het kader van een 
criminele organisatie in de zin van 
Kaderbesluit […] ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit zijn gepleegd of 
een risico voor de gezondheid of de 
veiligheid van personen inhouden.

Or. cs

Motivering

Het gaat om belangrijke inbreuken op de grondrechten; daarom moeten de lidstaten ook de 
grondrechten eerbiedigen.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Patrizia Toia

Amendement 51
Artikel 6

De lidstaten doen het nodige opdat de 
bezittingen van een veroordeelde natuurlijke 

De lidstaten doen het nodige opdat de 
bezittingen van een veroordeelde natuurlijke 
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persoon of rechtspersoon overeenkomstig 
artikel 3 van Kaderbesluit 2005/212/JBZ van 
24 februari 2005 inzake de confiscatie van 
opbrengsten van misdrijven, alsmede van de 
daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door 
middel daarvan verkregen voorwerpen, 
verbeurd kunnen worden verklaard, in elk 
geval wanneer de feiten in het kader van een 
criminele organisatie in de zin van 
Kaderbesluit […] ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit zijn gepleegd of 
een risico voor de gezondheid of de 
veiligheid van personen inhouden.

persoon of rechtspersoon overeenkomstig 
artikel 3 van Kaderbesluit 2005/212/JBZ van 
24 februari 2005 inzake de confiscatie van 
opbrengsten van misdrijven, alsmede van de 
daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door 
middel daarvan verkregen voorwerpen, 
verbeurd kunnen worden verklaard,  
wanneer de feiten in het kader van een 
criminele organisatie in de zin van 
Kaderbesluit […] ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit zijn gepleegd of 
een risico voor de gezondheid of de 
veiligheid van personen inhouden.

Or. en

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 52
Artikel 6

De lidstaten doen het nodige opdat de 
bezittingen van een veroordeelde natuurlijke 
persoon of rechtspersoon overeenkomstig 
artikel 3 van Kaderbesluit 2005/212/JBZ van 
24 februari 2005 inzake de confiscatie van 
opbrengsten van misdrijven, alsmede van de 
daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door 
middel daarvan verkregen voorwerpen, 
verbeurd kunnen worden verklaard, in elk 
geval wanneer de feiten in het kader van een 
criminele organisatie in de zin van 
Kaderbesluit […] ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit zijn gepleegd of 
een risico voor de gezondheid of de 
veiligheid van personen inhouden.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. fr

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.
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Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Patrizia Toia en Vladimír Remek

Amendement 53
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
De lidstaten zorgen met behulp van
strafrechtelijke, civielrechtelijke en 
procedurele maatregelen ervoor dat 
misbruik van dreiging met strafrechtelijke 
sancties verboden en bestraft kan worden. 
De lidstaten verbieden misbruik van 
procedures, in het bijzonder daar
strafrechtelijke maatregelen worden ingezet
voor de handhaving van civielrechtelijke 
bepalingen.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid voor de houder van een recht om inbreuken te ontmoedigen wordt des te 
groter wanneer er strafrechtelijke sancties dreigen. Het is echter mogelijk dat misbruik wordt 
gemaakt van procedures. De harmonisatie van strafrechtelijke sancties op het gebied van het 
auteursrecht vereist derhalve tegenmaatregelen. Het internationaal recht en het Europees 
recht vereisen preventie van misbruik van intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 54
Artikel 7, alinea 1

De lidstaten zien erop toe dat de betrokken 
houders van de intellectuele 
eigendomsrechten of hun 
vertegenwoordigers, alsmede deskundigen
hun medewerking kunnen verlenen aan de 
onderzoeken die door gemeenschappelijke 
onderzoeksteams worden uitgevoerd met 
betrekking tot de in artikel 3 van bedoelde 
strafbare feiten.

De lidstaten zien erop toe dat de betrokken 
houders van de intellectuele 
eigendomsrechten of hun 
vertegenwoordigers hun medewerking 
kunnen verlenen aan de onderzoeken die 
door gemeenschappelijke onderzoeksteams 
worden uitgevoerd met betrekking tot de in 
artikel 3 van bedoelde strafbare feiten.

Or. fr
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Motivering

Zie de motivering bij het amendement op overweging 8.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 55
Artikel 7, alinea 1 bis (nieuw)

Met het oog hierop ontvangen houders van 
intellectuele-eigendomsrechten informatie 
over het onderzoek, en met name over:
- de omstandigheden van de feiten en de 
plaats van inbeslagname;
- het aantal aangehouden personen;
- het aantal betrokken producten of 
goederen.

Or. fr

Motivering

Het is normaal dat houders van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot 
onderzoeken feitelijke basis informatie (feiten, plaats, arrestaties, hoeveelheden) ontvangen 
om een doeltreffende bijdrage, op basis van kennis van deze feiten, tot het onderzoek te 
kunnen leveren.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni en Patrizia Toia

Amendement 56
Artikel 8

De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien 
van de in artikel 3 bedoelde strafbare feiten 
ook een strafonderzoek of -vervolging kan 
worden ingesteld zonder dat een slachtoffer 
van die feiten een klacht indient of aangifte 
doet, in ieder geval indien de feiten op het 
grondgebied van de lidstaat zijn begaan.

schrappen

Or. en
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Motivering

Instanties voor strafrechtelijk onderzoek moeten niet de mogelijkheid krijgen op eigen 
initiatief van start te gaan voordat een klacht is ingediend door een houder van rechten. 
Aangezien licentiebepalingen niet worden gepubliceerd heeft de houder van de rechten het 
grondrecht naar eigen goeddunken over zijn rechten te beschikken.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 57
Artikel 8

De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien 
van de in artikel 3 bedoelde strafbare feiten 
ook een strafonderzoek of -vervolging kan 
worden ingesteld zonder dat een slachtoffer 
van die feiten een klacht indient of aangifte 
doet, in ieder geval indien de feiten op het 
grondgebied van de lidstaat zijn begaan.

Wanneer een lidstaat de vervolging van de 
in artikel 3 bedoelde strafbare feiten 
afhankelijk stelt van een aangifte of klacht 
van de houder van rechten, neemt zij de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat in elk geval de bevoegde instanties en 
organen die verantwoordelijk zijn voor het 
strafonderzoek 
a) de betreffende houder van rechten in
kennis stellen van de mogelijke inbreuk in 
geval van een vermoedelijke inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht, en
b) in geval van voldoende gegronde 
verdenking, de goederen gedurende drie 
dagen na inkennisstelling van de houder 
van de rechten veilig kunnen stellen zodat 
deze een klacht kan indienen of klacht kan 
indienen of aangifte doen.

Or. de

Motivering

De Commissie stelt een systeem van ambtshalve vervolging voor. In een aantal lidstaten 
bestaat echter ook systemen van vervolging op klacht, die strafrechtelijke vervolging mogelijk 
maken wanneer civiele acties onvoldoende zijn. Het moet mogelijk zijn dit soort systemen aan 
te houden. Wanneer de instanties worden geïnformeerd over gevallen van piraterij moeten de 
houders van rechten in kennis worden gesteld van de vermoedelijke overtreding en moet er 
tijdelijk beslag gelegd kunnen worden op de betreffende goederen.
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Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 58
Artikel 8

De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien 
van de in artikel 3 bedoelde strafbare feiten 
ook een strafonderzoek of -vervolging kan 
worden ingesteld zonder dat een slachtoffer 
van die feiten een klacht indient of aangifte 
doet, in ieder geval indien de feiten op het 
grondgebied van de lidstaat zijn begaan.

De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien 
van de in artikel 3 bedoelde strafbare feiten 
een strafonderzoek of -vervolging kan 
worden ingesteld, ook zonder dat een 
slachtoffer van die feiten een klacht indient 
of aangifte doet, in ieder geval indien de 
feiten op het grondgebied van de lidstaat zijn 
begaan.

Or. fr

Motivering

Omwille van de samenhang. Zie motivering van amendement op overweging 9.


