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BEKNOPTE MOTIVERING

Naar aanleiding van een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak 
C-176/03, stelt de Commissie thans een richtlijn voor over strafrechtelijke maatregelen en 
intellectuele eigendomsrechten (IPR's) krachtens artikel 95 van het Verdrag.

Onverminderd de bevoegdheid van de Commissie juridische zaken moet erop worden 
gewezen dat er ernstige bezwaren zijn tegen de ruime interpretatie van het vonnis door de 
Europese Commissie, zoals geschetst in Mededeling COM(2005)0583, en bijgevolg tegen de 
rechtsgrondslag van het voorstel.

Voor wat betreft de kwesties die onder de bevoegdheid van de Commissie industrie, 
onderzoek en energie vallen, moet vooral op de volgende elementen worden gelet:
(a) reikwijdte van de richtlijn;
(b) definitie van "commerciële schaal";
(c) definitie van "opzettelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht";
(d) strafbaar stellen van "medeplichtigheid aan en aanzetten tot een dergelijke inbreuk";
(e) gemeenschappelijke onderzoeksteams;
(f) grondrechten.

Reikwijdte

De reikwijdte van deze wet moet ervoor zorgen dat namaak en piraterij, met name in de 
muzieksector en de sectoren luxe goederen, kledingindustrie en aanverwante sectoren worden 
aangepakt. Toch zijn er ernstige bezwaren met betrekking tot de mogelijke gevolgen van deze 
richtlijn wanneer maatregelen ter bestrijding van namaak en piraterij in zijn algemeenheid van 
toepassing worden verklaard op alle vormen van intellectuele eigendomsrechten (IPR's). Er 
moet op worden gewezen dat inbreuken op bepaalde IPR's in aard en wijze kunnen 
verschillen, hetgeen betekent dat maatregelen ter bestrijding van inbreuken op deze IPR's 
verschillend moeten zijn. Er is een verschil tussen inbreuken op octrooien in het normale 
verloop van commerciële activiteiten, zoals de legitieme ontwikkeling van producten, en 
namaak en piraterij met frauduleuze en opzettelijke bedoelingen. Er bestaan civiele middelen 
voor inbreuken op octrooien en vermeende octrooischenders moeten niet worden gelijkgesteld 
aan misdadigers zoals personen die zich bezondigen aan piraterij en namaak. Een 
onderneming kan in bepaalde gevallen een octrooi met opzet schenden om aan te tonen dat 
het desbetreffende octrooi in dit geval niet geldig is, en dit draagt bij aan innovatie. In dit 
verband moet de overtreding een civiele zaak blijven zoals thans het geval is, tenzij de 
inbreuk een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid of de veiligheid vormt.

Commerciële schaal

De verwijzing naar een commerciële schaal is ingevoerd maar niet gedefinieerd door de 
TRIPS-overeenkomst. De woordkeus van de TRIPS-overeenkomst, het gebruik van deze term 
in de hele overeenkomst en de context is echter nuttig voor de interpretatie van het concept. 
Zij verwijst alleen maar naar een inbreuk met winstoogmerk die leidt tot significante
onmiddellijke verliezen voor de houder van een IPR; de uitwisseling van legaal verkregen
inhouden tussen individuele personen zonder winstoogmerk moet worden uitgesloten van het 
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toepassingsgebied van de richtlijn.

Omdat met het wetgevingsvoorstel beoogd wordt alleen een inbreuk op commerciële schaal te 
bestraffen is het van essentieel belang om dit duidelijk te definiëren om rechtsonzekerheid te 
voorkomen. We kunnen niet vertrouwen op de praktijk van lidstaten op dat gebied omdat die
van lidstaat tot lidstaat verschilt.

Opzettelijke inbreuk op IPR's

Alleen op bewezen opzettelijke inbreuken kunnen strafrechtelijke sancties staan. Dus alleen in 
die gevallen waarin de overtreder weet dat hij IPR's schendt en dat met opzet en met 
kwaadwillende gedachten doet. Er moet een onderscheid worden gemaakt omdat een inbreuk 
niet mag worden beschouwd als opzettelijk met als enige reden dat deze deel uitmaakt van 
een opzettelijke activiteit zoals het luisteren naar muziek of het kijken naar films.

Medeplichtigheid aan en het aanzetten tot inbreuken

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen schendingen van octrooien in het 
normale verloop van commerciële activiteiten (legitieme ontwikkeling van producten) en 
namaak en piraterij met frauduleuze en opzettelijke bedoelingen, waaraan criminele 
organisaties zich vaak bezondigen. Strafrechtelijke sancties voor medeplichtigheid aan en het 
aanzetten tot criminele handelingen moeten voorbehouden blijven aan de meest ernstige 
misdrijven; het bestraffen van medeplichtigheid aan en het aanzetten tot inbreuken is 
onevenredig wanneer het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het 
Handvest van de grondrechten moet volledig worden nageleefd, met name lid 3 van artikel 49 
waarin wordt verklaard dat "de zwaarte van de straf niet onevenredig mag zijn aan het 
strafbare feit".

Gemeenschappelijke onderzoeksteams

In artikel 7 van het voorstel wordt deskundigen en vertegenwoordigers van de betrokken 
houders van de intellectuele eigendomsrechten toegestaan hun medewerking te verlenen aan 
de onderzoeken. Hoewel het de houder van de intellectuele eigendomrechten is die zijn 
goederen en producten glashelder kan identificeren, moet op dit punt voorzichtigheid worden 
betracht.

Ten eerste, omdat het aan de houder van IPR's is om het gebruik van zijn intellectuele product 
toe te staan of te verbieden, kunnen alleen vertegenwoordigers met een passende bevoegdheid 
en mandaat het onderzoeksteam ter zijde staan. Ten tweede, hulp die wordt gegeven door 
hetzij de houder van IPR's of zijn vertegenwoordiger, moet worden beperkt om "privatisering" 
van de strafprocedure te voorkomen; een uitgebreidere of actievere betrokkenheid van de 
houders van de IPR's zou een eerlijk en onpartijdig onderzoek en strafproces in gevaar kunnen 
brengen.

Grondrechten

Het Handvest van de grondrechten moet volledig worden nageleefd wanneer strafbare feiten 
en sancties worden gedefinieerd, zowel in de loop van het onderzoek als tijdens de 
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procesvoering. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de volgende artikelen van 
het Handvest: artikel 8 over de bescherming van gegevens; artikel 47 over een eerlijk proces 
en artikel 49 over het legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
straffen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis.) De rechten in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
moeten volledig worden nageleefd bij de 
definiëring van delicten en sancties, tijdens 
onderzoeken en in de loop van 
strafprocessen.

Amendement 2
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 opzettelijke schending van 
intellectuele eigendomsrechten op 
commerciële schaal te bestrijden en te 
ontmoedigen.

Motivering

Dit amendement herstelt het taalgebruik in de TRIPS-overeenkomst (artikel 61) waarop dit 
voorstel is gebaseerd.

Amendement 3
Artikel 1, alinea 2

Deze maatregelen hebben betrekking op de De richtlijn harmoniseert deze 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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intellectuele eigendomsrechten die zijn 
neergelegd in de Gemeenschapswetgeving 
en/of in de nationale wetgevingen van de 
lidstaten.

strafrechtelijke maatregelen op EU-niveaun 
wanneer dat noodzakelijk is ter bestrijding 
van een opzettelijke inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten, die wordt begaan onder 
de vleugels van een criminele organisatie,
of wanneer deze een gezondheids- of 
veiligheidsrisico vormt.

Motivering

Dit amendement herstelt het taalgebruik in de TRIPS-overeenkomst (artikel 61), waarop dit 
voorstel is gebaseerd. Er is een verschil tussen octrooischendingen in het normale verloop 
van commerciële activiteiten, zoals de legitieme ontwikkeling van producten, en namaak en 
piraterij met frauduleuze en opzettelijke bedoelingen.

Er bestaan civiele middelen voor octrooischendingen en vermeende schenders van een 
octrooi mogen niet worden gelijkgesteld aan criminelen zoals personen die zich bezondigen 
aan piraterij en namaak. In het geval van octrooischendingen zou dit in strijd zijn met de 
burgerlijke wetstelsels van de lidstaten.

Amendement 4
Artikel 1, alinea 2 bis (nieuw)

Onverminderd maatregelen die reeds in 
lidstaten bestaan, zijn de maatregelen in de 
onderhavige richtlijn uitsluitend van 
toepassing op een opzettelijke schending 
van een handelsmerk of op 
copyrightpiraterij.

Motivering

Er is een verschil tussen octrooischendingen in het normale verloop van commerciële 
activiteiten, zoals de legitieme ontwikkeling van producten, en namaak en piraterij met 
frauduleuze en opzettelijke bedoelingen. Er bestaan civiele middelen voor octrooischendingen 
en vermeende schenders van een octrooi mogen niet worden gelijkgesteld aan criminelen 
zoals personen die zich bezondigen aan piraterij en namaak. In het geval van 
octrooischendingen zou dit in strijd zijn met de burgerlijke wetstelsels van de lidstaten.

Amendement 5
Artikel 1, alinea 2 ter (nieuw)

De uitwisseling zonder winstoogmerk 
tussen individuele personen van legaal 
verworven inhouden wordt uitgesloten van 
de reikwijdte van deze richtlijn.
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Motivering

In het voorstel wordt alleen sanctionering van een inbreuk op commerciële schaal beoogd 
(artikel 3).

Amendement 6
Artikel 2, alinea bis (nieuw)

Voor deze richtlijn wordt onder "inbreuk 
op en commerciële schaal" verstaan een 
inbreuk op een intellectueel 
eigendomsrecht met winstoogmerk 
waardoor een significant rechtstreeks 
verlies voor de houder van dat recht wordt 
veroorzaakt.

Motivering

Hoewel met het voorstel uitsluitend sanctionering van een schending op commerciële schaal
wordt beoogd (artikel 3), is dit niet gedefinieerd; een duidelijke definitie moet worden 
vastgesteld om rechtsonzekerheid te voorkomen. Hoewel in de TRIPS-overeenkomst niet 
wordt omschreven wat bedoeld wordt met "commerciële schaal", maken de context van 
TRIPS, het gebruik van deze uitdrukking in de hele tekst en de analyse van het 
onderhandelingsproces van TRIPS de definitie duidelijk.

Amendement 7
Artikel 2, alinea ter (nieuw)

Voor deze richtlijn wordt onder 
"opzettelijke inbreuk op een intellectueel 
eigendomsrecht" verstaan een opzettelijke 
en bewuste schending van dat recht.

Amendement 8
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 de op 
commerciële schaal gepleegde opzettelijke 
inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht 
als strafbaar feit wordt gekwalificeerd.
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Motivering

Strafrechtelijke sancties voor medeplichtigheid aan en het aanzetten tot een delict moeten
voorbehouden blijven aan de ernstigste misdrijven. Het bestraffen van een poging tot, de 
medeplichtigheid aan en het aanzetten tot een delict zou onevenredig kunnen zijn in het geval 
van een schending van intellectuele eigendomsrechten.

Amendement 9
Artikel 3, alinea bis (nieuw)

Voorts zorgen de lidstaten ervoor dat de 
poging tot, de medeplichtigheid aan en het 
aanzetten tot dergelijke inbreuken worden 
behandeld als strafbare feiten wanneer de 
poging tot, de medeplichtigheid aan en het 
aanzetten tot:
(a) geschiedt ten behoeve van de 
georganiseerde misdaad, of
(b) een ernstige bedreiging voor de 
gezondheid of de veiligheid vormt.

Motivering

Het is belangrijk dat een onderscheid wordt gemaakt tussen octrooi-inbreuken in de gewone 
gang van zaken van een commerciële activiteit (legitieme ontwikkeling van producten) die 
kunnen leiden tot opheffing van een ongeldig octrooi en namaak en piraterij met een 
frauduleuze en opzettelijke bedoeling, waaraan criminele organisaties zich vaak bezondigen. 
Strafrechtelijke sancties wegens medeplichtigheid aan en het aanzetten tot een delict moeten 
voorbehouden blijven aan de meest ernstige misdrijven. Het bestraffen van medeplichtigheid 
en het aanzetten tot een strafbaar feit kan onevenredig zijn in het geval van een schending van 
intellectuele eigendomsrechten.

Amendement 10
Artikel 3, alinea ter (nieuw)

Strafrechtelijke sancties worden niet 
opgelegd in het geval van een parallelle 
invoer in een derde land van originele 
goederen die in de handel zijn gebracht met 
de toestemming van de houder van het 
recht.

Amendement 11
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Artikel 7

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 die een passend 
mandaat hebben, informatie verstrekken 
aan de gemeenschappelijke 
onderzoeksteams die onderzoek doen naar
de in artikel 3 bedoelde strafbare feiten.

Motivering

De formulering van dit artikel is te vaag: het is legitiem dat het Hof elk van de partijen 
toestaat om hun deskundigen te hebben. Toch moet rechtstreekse betrokkenheid van de 
vertegenwoordigers van de houder van de IPR's in het onderzoek worden beperkt; anders 
zouden de houders van het recht de strafprocedures kunnen schaden door een onpartijdig en 
eerlijk onderzoek in gevaar te brengen. De door de Commissie voorgestelde tekst is 
onevenredig omdat het aan de gerechtelijke instanties moet worden overgelaten deze te 
interpreteren.

Amendement 12
Artikel 7, alinea bis (nieuw)

Artikel 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
betreffende de bescherming van de 
persoonlijke gegevens en Richtlijn 
95/46/EG1 van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens moeten in de loop 
van het onderzoek en de procesgang 
volledig worden nageleefd.
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Motivering

In artikel 8 van het Handvest wordt verklaard dat "een ieder het recht heeft op bescherming 
van zijn persoonsgegevens" en "deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor 
bepaalde doeleinden en met toestemming van de betrokkene op basis van een andere 
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet. Een ieder heeft recht van inzage in de 
over hem verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan". De richtlijn is bedoeld voor de 
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bescherming van de rechten en vrijheden van personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonlijke gegevens door richtsnoeren neer te leggen waarin wordt bepaald wanneer deze 
verwerking rechtmatig is.


