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KORTFATTAD MOTIVERING

Mot bakgrund av EG-domstolens dom i mål C-176/03 nyligen, lägger kommissionen fram ett 
förslag till direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter enligt 
artikel 95 i EG-fördraget. 

Utan att det påverkar befogenhetsområdet för utskottet för rättsliga frågor bör det påpekas att 
det finns allvarliga betänkligheter när det gäller den fria tolkning av domen som 
kommissionen gör i sitt meddelande KOM(2005)0583 och följaktligen också när det gäller 
förslagets rättsliga grund.

Bland de frågor som utskottet för industrifrågor, forskning och energi ansvarar för är det 
främst följande aspekter som bör uppmärksammas:
a) direktivets tillämpningsområde,
b) definitionen av ”kommersiell omfattning”,
c) definitionen av ”uppsåtligt intrång i en immateriell rättighet”,
d) kriminalisering av medhjälp och anstiftan,
e) gemensamma utredningsgrupper,
f) grundläggande rättigheter.

Tillämpningsområde

Denna rättsakt syftar till att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning, i 
synnerhet i sektorerna för musik, lyxprodukter, kläder och liknande. Direktivet riskerar dock 
att få oroande konsekvenser om åtgärderna mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning 
utan vidare tillämpas på alla former av immateriella rättigheter. Det är viktigt att poängtera att 
intrång i vissa immateriella rättigheter kan se olika ut och att åtgärderna för att förhindra 
intrång i dessa därför också bör skilja sig åt. Det är skillnad på patentintrång som begås inom 
ramen för affärsverksamhet, till exempel laglig produktutveckling, och 
varumärkesförfalskning eller pirattillverkning som begås med bedrägligt uppsåt. Det finns 
civilrättsliga förfaranden för att hantera patentintrång, och personer som misstänks för detta 
bör inte likställas med brottslingar som pirattillverkare och varumärkesförfalskare. Ett företag 
kan behöva göra sig skyldigt till avsiktligt patentintrång för att visa att patentet i fråga saknar 
giltighet, och detta bidrar till innovation. Intrång av denna typ bör även fortsättningsvis 
behandlas som civilrättsliga ärenden, utom när intrånget innebär ett allvarligt hot mot 
människors hälsa och säkerhet.

Kommersiell omfattning

Begreppet ”kommersiell omfattning” används i Tripsavtalet, men utan att definieras. 
Tolkningen underlättas dock av formuleringarna i Tripsavtalet, av att begreppet används i hela 
avtalet samt av sammanhanget. Kommersiell omfattning innebär att intrånget måste ske i 
vinstsyfte och åsamka innehavaren av en immateriell rättighet direkt förlust. Utbyte av 
lagligen förvärvat innehåll som sker mellan privatpersoner utan vinstsyfte skall inte omfattas 
av direktivet.
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Eftersom förslaget till direktiv bara syftar till att bestraffa intrång med kommersiell 
omfattning är det viktigt att ha en tydlig definition av begreppet för att undvika rättsosäkerhet. 
Skillnader mellan de olika medlemsstaterna gör att det inte fungerar att hänvisa till gällande 
praxis.

Uppsåtligt intrång i immateriella rättigheter

Straffrättsliga åtgärder bör bara tillämpas när intrånget varit medvetet och uppsåtligt, dvs. 
endast i de fall då brottet begås uppsåtligt och med berått mod i full vetskap om att det rör sig 
om intrång i en immateriell rättighet. Distinktionen är viktig eftersom intrång inte bör anses 
vara uppsåtligt bara för att det sker genom en medveten handling såsom att lyssna på musik 
eller titta på film. 

Medhjälp och anstiftan

Det är viktigt att skilja mellan patentintrång som begås inom ramen för normal 
affärsverksamhet (laglig produktutveckling) och varumärkesförfalskning eller 
pirattillverkning som begås med bedrägligt uppsåt, ofta inom kriminella organisationer. 
Straffrättsliga påföljder för medhjälp och anstiftan till brott måste förbehållas de allvarligaste 
brotten. Det är oproportionerligt att bestraffa medverkan och anstiftan i fråga om intrång i 
immateriella rättigheter. Samtliga bestämmelser i stadgan om de grundläggande rättigheterna 
måste respekteras, i synnerhet artikel 49.3, där det står att: ”Straffets stränghet bör inte vara 
oproportionerlig i förhållande till lagöverträdelsen”.

Gemensamma utredningsgrupper

Enligt artikel 7 i förslaget har experter eller personer som företräder innehavare av 
immateriella rättigheter rätt att delta i utredningsarbetet. Även om innehavaren av de 
immateriella rättigheterna med säkerhet skulle kunna identifiera sina varor och produkter 
behövs viss försiktighet på denna punkt. 

Eftersom det bara är innehavaren av en immateriell rättighet som kan tillåta eller förbjuda 
användning av den immateriella produkten, och för att skydda rättighetsinnehavaren, måste 
företrädare som deltar i utredningsgruppens arbete ha vederbörligt bemyndigande och mandat. 
För det andra måste medverkan från rättighetsinnehavaren eller dennes företrädare begränsas 
för att undvika att det rättsliga förfarandet ”privatiseras”. Mer omfattande eller aktiv 
medverkan från innehavarna av immateriella rättigheter skulle utgöra ett hot mot kravet på att 
utredningar och rättegångar skall vara rättvisa och opartiska.

Grundläggande rättigheter

Alla bestämmelser i stadgan om de grundläggande rättigheterna måste respekteras när brott 
och påföljder definieras liksom vid utredningar och rättsliga förfaranden. Framför allt bör 
följande artiklar i stadgan uppmärksammas: artikel 8 om skydd av personuppgifter, artikel 47 
om rättvis rättegång och artikel 49 om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och 
straff.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 9a (nytt)

(9a) Alla rättigheter i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
bör respekteras när brottsrekvisit och 
påföljder definieras, under 
brottsutredningar och vid rättsliga 
förfaranden.

Ändringsförslag 2
Artikel 1, stycke 1

I detta direktiv fastställs de straffrättsliga 
åtgärder som krävs för att säkerställa 
skyddet för immateriella rättigheter.

I detta direktiv fastställs straffrättsliga 
åtgärder som krävs för att bekämpa och 
förhindra uppsåtliga intrång i immateriella 
rättigheter som begås i kommersiell 
omfattning.

Motivering

Genom ändringen återställs formuleringen i Tripsavtalet (artikel 61), som ligger till grund för 
detta förslag.

Ändringsförslag 3
Artikel 1, stycke 2

Dessa åtgärder skall tillämpas på de
immateriella rättigheter som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftning och i 
medlemsstaternas nationella lagstiftningar.

Genom direktivet harmoniseras dessa
straffrättsliga åtgärder på EU-nivå där så 
krävs för att bekämpa uppsåtliga intrång i 
immateriella rättigheter som begås inom 
ramen för en kriminell organisation eller 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE 378.715v01-00 6/9 PA\631184SV.doc

SV

som medför risk för människors hälsa eller 
säkerhet.

Motivering

Genom ändringen återställs formuleringen i Tripsavtalet (artikel 61), som ligger till grund för 
detta förslag. Det är skillnad mellan patentintrång som begås inom ramen för vanlig
affärsverksamhet, till exempel laglig produktutveckling, och varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning som begås med bedrägligt uppsåt. Det finns civilrättsliga förfaranden för att 
hantera patentintrång, och personer som misstänks för detta bör inte likställas med 
brottslingar som varumärkesförfalskare och pirattillverkare. I fråga om patentintrång skulle 
detta innebära konflikt med medlemsstaternas civilrättsliga system.

Ändringsförslag 4
Artikel 1, stycke 2a (nytt)

Utan att det påverkar redan befintliga 
åtgärder i medlemsstaterna skall 
åtgärderna i detta direktiv endast tillämpas 
på uppsåtlig varumärkesförfalskning eller 
piratkopiering som kränker upphovsrätten.

Motivering

Det är skillnad på patentintrång som begås inom ramen för affärsverksamhet, till exempel 
laglig produktutveckling, och varumärkesförfalskning och pirattillverkning som begås med 
bedrägligt uppsåt. Det finns civilrättsliga förfaranden för att hantera patentintrång, och 
personer som misstänks för detta bör inte likställas med brottslingar som pirattillverkare och 
varumärkesförfalskare. I fråga om patentintrång skulle detta innebära konflikt med 
medlemsstaternas civilrättsliga system.

Ändringsförslag 5
Artikel 1, stycke 2b (nytt)

Detta direktiv omfattar inte utbyte av 
lagligen förvärvat innehåll som sker mellan 
privatpersoner utan vinstsyfte.

Motivering

Förslaget till direktiv omfattar bara påföljder för intrång som begås i kommersiell omfattning 
(artikel 3).
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Ändringsförslag 6
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Med intrång i kommersiell omfattning 
avses i detta direktiv intrång i en 
immateriell rättighet som begås i vinstsyfte 
och som innebär att rättighetsinnehavaren 
åsamkas en betydande direkt förlust.

Motivering

Trots att förslagets syfte är att enbart bestraffa intrång i kommersiell omfattning (artikel 3) 
ges ingen definition av detta begrepp. En tydlig definition är nödvändig för att undvika 
rättsosäkerhet. Även om Tripsavtalet inte innehåller någon definition av vad som avses med 
”kommersiell omfattning” gör Tripsavtalets sammanhang, användningen av uttrycket i hela 
texten och analysen av förhandlingarna om avtalet att innebörden blir tydlig.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, stycke 1b (nytt)

Med uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet avses i detta direktiv avsiktligt och 
medvetet intrång i denna rättighet.

Ändringsförslag 8
Artikel 3

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning, liksom försök och medverkan 
till och anstiftan av ett sådant intrång.

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning.

Motivering

Straffrättsliga påföljder för medverkan till och anstiftan av brott måste förbehållas de 
allvarligaste brotten. Påföljder för medverkan och anstiftan skulle kunna bli 
oproportionerliga i fråga om intrång i immateriella rättigheter.
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Ändringsförslag 9
Artikel 3, stycke 1a (nytt)

Medlemsstaterna skall också se till att 
försök, medverkan och anstiftan till intrång 
betecknas som brott när försöket, 
medverkan eller anstiftan
a) sker inom ramen för organiserad 
brottslighet,
b) medför en allvarlig risk för människors 
hälsa eller säkerhet.

Motivering

Det är viktigt att skilja mellan patentintrång som begås inom ramen för normal 
affärsverksamhet (laglig produktutveckling), som kan leda till att ogiltiga patent upphävs, och 
varumärkesförfalskning och pirattillverkning som begås med bedrägligt uppsåt, ofta av 
kriminella organisationer. Straffrättsliga påföljder för medhjälp och anstiftan till brott måste 
förbehållas de allvarligaste brotten. Det är oproportionerligt att bestraffa medverkan och 
anstiftan i fråga om intrång i immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 10
Artikel 3, stycke 1b (nytt)

Straffrättsliga påföljder skall inte tillämpas 
vid parallellimport av originalprodukter 
som har marknadsförts i ett tredjeland med 
rättighetsinnehavarens tillstånd.

Ändringsförslag 11
Artikel 7

Medlemsstaterna skall se till att berörda 
innehavare av immateriella rättigheter eller 
deras företrädare liksom experter kan bidra 
till arbetet inom gemensamma 
utredningsgrupper som utreder sådana brott 
som avses i artikel 3.

Medlemsstaterna skall se till att berörda 
innehavare av immateriella rättigheter eller 
deras vederbörligen utsedda företrädare 
liksom experter tillhandahåller information 
till gemensamma utredningsgrupper som 
utreder sådana brott som avses i artikel 3.

Motivering

Artikeln är för vagt formulerad. Det är befogat att domstolen låter båda parterna ha experter 
närvarande. Direkt inblandning från rättighetsinnehavarnas företrädare måste dock 
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begränsas. Annars kan innehavare av immateriella rättigheter skada det rättsliga förfarandet 
genom att försvåra en opartisk och rättvis utredning. Kommissionens förslag innebär att 
proportionalitetsprincipen frångås, eftersom tolkningen bör överlåtas på domstolarna.

Ändringsförslag 12
Artikel 7, stycke 1a (nytt)

Alla utredningar skall vara fullt förenliga 
med artikel 8 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, som 
gäller skydd av personuppgifter, och med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 1.
____________
EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Motivering
I artikel 8 i stadgan anges att ”(v)ar och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör 
honom eller henne” och att ”(d)essa uppgifter skall behandlas lagenligt för bestämda 
ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och 
lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom 
eller henne och att få rättelse av dem.” Direktivet syftar till att skydda människors rättigheter 
och frihet i samband med behandling av personuppgifter genom att ange riktlinjer för när 
sådan behandling är lagenlig.


