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BEKNOPTE MOTIVERING

De economische voorspoed van de EU berust op duurzame creativiteit, culturele diversiteit en 
innovatie, aangezien dit de drijvende krachten zijn in de snel veranderende 
kennismaatschappij. Daarom is de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van 
even groot belang voor bedrijven, innovatoren, consumenten en personen die betrokken zijn 
bij cultureel scheppend werk. De laatste tien jaar echter worden intellectuele-
eigendomsrechten in stijgende mate geschonden en is de handel in nagemaakte en door 
piraterij verkregen goederen toegenomen.  Met name de snel veranderende digitale economie 
heeft aanleiding gegeven tot een groeiend aantal onlineschendingen van intellectuele-
eigendomsrechten met betrekking tot namaak, onrechtmatig kopiëren en piraterij, die 
aanzienlijke schade toebrengen aan de Europese economie en de culturele en creatieve 
sectoren.

Met het oog op meer samenwerking tussen de lidstaten inzake de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten heeft de Commissie het Europees Waarnemingscentrum voor 
namaak en piraterij opgericht, dat beheerd wordt door het directoraat-generaal Interne markt 
en diensten van de Commissie (MARKT).  Het Waarnemingscentrum doet dienst als een 
forum voor de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen overheden en particuliere 
belanghebbenden en voor de bevordering van beste praktijken op het gebied van handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten. Bovendien functioneert het als een centraal platform voor 
het verzamelen en controleren van en het rapporteren over cruciale informatie inzake 
technische instrumenten om namaak, onrechtmatig kopiëren en piraterij te voorkomen.

Het Waarnemingscentrum staat echter voor enorme moeilijkheden om de aan deze dienst 
toegewezen taken en activiteiten uit te voeren, aangezien het niet beschikt over de passende 
infrastructuur om efficiënt te werken. Om een passend wetgevingskader en maatregelen voor 
de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten vast te leggen is een beter begrip van de 
aard van de schendingen, alsook van hun economische en culturele impact noodzakelijk . 
Daarom moeten het Waarnemingscentrum en zijn toenemende activiteiten en taken verankerd 
worden in een operationele en kostenefficiënte institutionele structuur, waarmee deze dienst 
zijn taken efficiënt kan uitvoeren en de strijd tegen schendingen van intellectuele 
eigendomsrechten kan steunen.

De rapporteur voor advies steunt het voorstel van de Commissie voor een verordening  op 
grond waarvan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt  zal worden belast met 
de werking van het Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij. Door deze fusie 
kan het waarnemingscentrum toegang krijgen tot de noodzakelijke financiering en de 
infrastructuur die vereist is om de taken en activiteiten uit te voeren, en kan het ook voordeel 
halen uit de deskundigheid van het Bureau. Bovendien meent de rapporteur voor advies dat 
door het creëren van synergieën tussen de taken van het Waarnemingscentrum en die welke al 
worden uitgevoerd door het Bureau efficiënt gebruik kan worden gemaakt van financiële en 
menselijke hulpbronnen zonder dat dit extra kosten meebrengt voor de EU-begroting. Met 
deze fusie zou naar schatting 40.000 euro kunnen worden bespaard in de EU-begroting 
aangezien de kosten van het Waarnemingscentrum in de toekomst zouden worden gedragen 
door de begroting van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt.
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Toch vindt de rapporteur voor advies dat er in het voorstel niet voldoende wordt verwezen 
naar de culturele dimensie van intellectuele-eigendomsrechten en dus ook niet naar de 
daarmee samenhangende activiteiten en taken van het Waarnemingscentrum die de culturele 
diversiteit en het duurzaam behoud van het cultureel erfgoed in Europa bevorderen. Het is dan 
ook essentieel dat niet alleen belanghebbenden uit de overheidsadministratie en de 
economische sector deelnemen aan de vergaderingen van het Waarnemingscentrum, maar ook 
een voldoende aantal vertegenwoordigers uit de culturele en creatieve sectoren, met name de 
personen die betrokken zijn bij cultureel scheppend werk.

Bovendien meent de rapporteur voor advies dat het nuttig zou zijn voor de Europese burgers, 
de bedrijven en de overheidsadministratie als het Waarnemingscentrum een voor het publiek 
toegankelijk onlineplatform zou ontwikkelen, waar informatie wordt verschaft, beste 
praktijken, gratis downloadbare bewustmakingsinstrumenten en initiatieven voor 
capaciteitsopbouw met betrekking tot het grote aantal wetgevende en niet-wetgevende 
middelen om schendingen van de intellectuele-eigendomsrechten te bestrijden.

Tot slot is de rapporteur voor advies ervan overtuigd dat het Waarnemingscentrum zich in de 
context van zijn activiteiten niet dient bezig te houden met georganiseerde misdaad en 
terrorisme aangezien het Bureau niet over de infrastructuur beschikt om gevoelige 
veiligheidsgegevens te behandelen. Bovendien is het niet nodig om de bevoegdheden van het 
Bureau in dit gebied te verruimen, aangezien er reeds andere Europese diensten zijn die zich 
met deze kwesties bezighouden.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De snel veranderende digitale 
economie heeft aanleiding gegeven tot een 
toename van onlineschendingen van 
intellectuele-eigendomsrechten in 
verband met namaak, onrechtmatig 
kopiëren en piraterij, die aanzienlijke 
schade toebrengen aan de Europese 
economie en de culturele en creatieve 
sectoren. Er moet dan ook voor worden 
gezorgd dat het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij beschikt over de nodige 
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infrastructuur en financiering om zijn 
taken efficiënt uit te voeren en om te 
helpen schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten te bestrijden. 

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een gedegen, geharmoniseerde en 
progressieve aanpak van intellectuele-
eigendomsrechten is onmisbaar bij de 
inspanningen om de ambities van de 
Europa 2020-strategie te realiseren.

(3) Een gedegen, geharmoniseerde en 
progressieve aanpak van intellectuele-
eigendomsrechten is onmisbaar bij de 
inspanningen om de ambities van de 
Europa 2020-strategie en de digitale 
agenda voor Europa1 te realiseren.
__________________
1 Mededeling van de Commissie van 26 
augustus 2010: "Een digitale agenda voor 
Europa" (COM(2010)0245/2).

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
Unie. Daarom zijn effectieve, 
onmiddellijke en gecoördineerde acties 
nodig op Europees en mondiaal niveau om 
dit verschijnsel met succes te bestrijden.

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
Unie en voor het duurzaam behoud van de 
Europese culturele diversiteit en het 
Europees cultureel erfgoed.. Daarom zijn 
effectieve, onmiddellijke en 
gecoördineerde acties nodig op Europees 
en mondiaal niveau om dit verschijnsel met 
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succes te bestrijden.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en onrechtmatig kopiëren.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Teneinde volledige en actuele 
informatie over schendingen van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
verschaffen, moet het Bureau de 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties verbeteren.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en
aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en 
kleine en middelgrote ondernemingen.

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische en 
culturele sectoren die het meest betrokken 
zijn bij en de meeste deskundigheid 
bezitten op het gebied van de strijd tegen 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden,
aanbieders van internetdiensten en 
belanghebbende uit de culturele en 
creatieve sectoren. Ook dient te worden 
gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en 
kleine en middelgrote ondernemingen.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak en piraterij met 
inbegrip van tracking- en tracingsystemen;

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak, onrechtmatig 
kopiëren en piraterij met inbegrip van 
tracking- en tracingsystemen;

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het regelmatig bijeenroepen van het 
Waarnemingscentrum krachtens artikel 4;

a) het regelmatig bijeenroepen van het 
Waarnemingscentrum krachtens artikel 4, 
en dit ten minste één keer per jaar ;

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het voorzien in regelmatige 
beoordelingen en specifieke verslagen per 
economische sector, geografisch gebied en 
type intellectuele-eigendomsrecht waarop 
inbreuk is gemaakt, waarin onder meer een 
analyse wordt gemaakt van de gevolgen 
van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten op de maatschappij, de 
economie, de gezondheid, het milieu, de 
veiligheid en beveiliging, en de relatie van 
dergelijke inbreuken met georganiseerde 
misdaad en terrorisme;

e) het voorzien in regelmatige 
beoordelingen en specifieke verslagen per 
economische sector, geografisch gebied en 
type intellectuele-eigendomsrecht waarop 
inbreuk is gemaakt, waarin onder meer een 
analyse wordt gemaakt van de gevolgen 
van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten op de maatschappij, de 
economie, de gezondheid, het milieu, de 
veiligheid en beveiliging;

Or. en
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) het onderzoeken, evalueren en 
bevorderen van technische instrumenten 
voor professionals en 
benchmarktechnieken, met inbegrip van 
tracking- en tracingsystemen die bijdragen 
aan het onderscheiden van echte van 
namaakproducten;

j) het verzamelen van informatie, het 
onderzoeken, evalueren en bevorderen van 
technische instrumenten voor professionals 
en benchmarktechnieken, met inbegrip van 
tracking- en tracingsystemen die bijdragen 
aan het onderscheiden van echte van 
namaakproducten;

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) het ontwikkelen van een voor het 
publiek toegankelijk onlineplatform, waar 
informatie wordt verstrekt, beste 
praktijken, gratis downloadbare 
bewustmakingsinstrumenten en 
initiatieven voor capaciteitsopbouw met 
betrekking tot de talrijke wetgevende en 
niet-wetgevende middelen om 
schendingen van de intellectuele-
eigendomsrechten te bestrijden;

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot de uit de particuliere sector 
uitgenodigde vertegenwoordigers die als 
het Waarnemingscentrum bijeenkomen, 
behoren een brede en representatieve 

Tot de uit de particuliere sector 
uitgenodigde vertegenwoordigers die als 
het Waarnemingscentrum bijeenkomen, 
behoren een brede en representatieve 
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selectie van Unie- en nationale organen ter 
vertegenwoordiging van de verschillende 
economische sectoren die het meest 
betrokken zijn bij en de meeste 
deskundigheid bezitten op het gebied van 
de strijd tegen inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten.

selectie van Unie- en nationale organen ter 
vertegenwoordiging van de verschillende 
economische en culturele sectoren die het 
meest betrokken zijn bij en de meeste 
deskundigheid bezitten op het gebied van 
de strijd tegen inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd.

Consumentenorganisaties, 
belanghebbenden uit de culturele en 
creatieve sectoren en kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd.

Or. en


