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Amendement 1
Róża Thun Und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf - 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
en de lidstaten om te zorgen dat de interne 
markt ook werkt op het gebied van 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
teneinde scheppers en uitvinders in staat 
te stellen volledig de vruchten te plukken 
van de interne markt in het digitale 
tijdperk, innovatie en werkgelegenheid in 
stand te houden, grensoverschrijdende 
georganiseerde misdaad te bestrijden en 
consumenten te beschermen tegen 
potentieel gevaarlijke namaakartikelen;

Or. en

Amendement 2
Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de initiatieven van de 
Commissie gericht op het verbeteren van 
de handhaving van de intellectuele-
eigendomsrechten, en dringt aan op de 
terbeschikkingstelling van 
langetermijnfinanciering aan het 
Europees Waarnemingscentrum voor 
namaak en piraterij;

1. benadrukt de noodzaak te voorkomen 
dat er nieuwe parallelle bureaucratische 
constructies worden gecreëerd voor taken 
die kunnen worden afgehandeld door 
bestaande instellingen, en dringt er bij de 
Commissie op aan een verslag op te 
stellen over manieren waarop Europol en 
bestaande structuren voor samenwerking 
tussen douaneautoriteiten het beste 
kunnen worden gebruikt om het 
verschijnsel van namaak te bestrijden en 
hierbij dubbel werk te vermijden;
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Or. en

Amendement 3
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de initiatieven van de 
Commissie gericht op het verbeteren van 
de handhaving van de intellectuele-
eigendomsrechten, en dringt aan op de 
terbeschikkingstelling van 
langetermijnfinanciering aan het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij;

1. is verheugd over de initiatieven van de 
Commissie gericht op het verbeteren van 
de handhaving van de intellectuele-
eigendomsrechten, en dringt aan op de 
terbeschikkingstelling van 
langetermijnfinanciering, te vinden binnen 
het bestaand budget, aan het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij, onder te brengen in een 
gerelateerd Agentschap; roept de 
Commissie op ervoor te zorgen dat kleine 
en middelgrote bedrijven actief kunnen 
participeren in het Waarnemingscentrum, 
niet alleen door te waarborgen dat er voor 
hen genoeg plaatsen beschikbaar zijn in 
adviserende en eventueel controlerende 
organen van het Waarnemingscentrum, 
maar ook door vergoeding van alle kosten 
die dergelijke bedrijven maken ten 
behoeve van hun activiteiten voor het 
Waarnemingscentrum;

Or. nl

Amendement 4
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de initiatieven van de 
Commissie gericht op het verbeteren van 
de handhaving van de intellectuele-

1. is verheugd over de initiatieven van de 
Commissie gericht op het verbeteren van 
de handhaving van intellectuele-
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eigendomsrechten, en dringt aan op de 
terbeschikkingstelling van
langetermijnfinanciering aan het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij; 

eigendomsrechten, en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de 
langetermijnfinanciering aan en 
governance van het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij onder de loep te nemen; 
benadrukt dat het Europees Parlement 
overzicht zou moeten hebben over
toekomstige governance en structurele 
veranderingen aan het 
Waarnemingscentrum;

Or. en

Amendement 5
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de initiatieven van de 
Commissie gericht op het verbeteren van 
de handhaving van de intellectuele-
eigendomsrechten, en dringt aan op de 
terbeschikkingstelling van 
langetermijnfinanciering aan het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij;

1. is verheugd over de initiatieven van de 
Commissie gericht op het verbeteren van 
de handhaving van de intellectuele-
eigendomsrechten, en dringt aan op de 
terbeschikkingstelling van 
langetermijnfinanciering aan het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak;

Or. es

Amendement 6
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de initiatieven van de 
Commissie gericht op het verbeteren van 
de handhaving van de intellectuele-
eigendomsrechten, en dringt aan op de 

1. is verheugd over de initiatieven van de 
Commissie gericht op het verbeteren van 
de handhaving van de intellectuele-
eigendomsrechten, en dringt erop aan dat
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terbeschikkingstelling van 
langetermijnfinanciering aan het 
Europees Waarnemingscentrum voor 
namaak en piraterij;

het Europees Waarnemingscentrum voor 
namaak en piraterij, wat zijn structuren en 
menselijk potentieel betreft, voldoende 
wordt ontwikkeld om zich effectief te 
kunnen kwijten van zijn veelzijdige taken 
en de beschikking krijgt over 
langetermijnfinanciering;

Or. el

Amendement 7
Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de handel in 
namaakartikelen enerzijds en 
onlinepiraterij anderzijds twee 
verschillende verschijnselen zijn die elk 
afzonderlijk behandeld moeten worden;

Or. en

Amendement 8
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op de ernstige
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, en 
roept de Commissie in dit verband op tot 
verbetering (en, daar waar van toepassing, 
tot een grondige herziening van de 
doeltreffendheid) van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de 
bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van 

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, en 
roept de Commissie in dit verband op tot 
verbetering (en, daar waar van toepassing, 
tot een grondige herziening van de 
doeltreffendheid) van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de 
bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van 
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namaakartikelen die een gevaar vormen 
voor de gezondheid van (in het bijzonder 
de jonge) consument;

artikelen waarmee een inbreuk wordt 
gepleegd op handelsmerken en die een 
gevaar vormen voor de gezondheid van (in 
het bijzonder de jonge) consument;

(Dit amendement is overal in de tekst van 
toepassing. Als het wordt aangenomen,
moeten de desbetreffende wijzigingen 
overal worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 9
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, en 
roept de Commissie in dit verband op tot 
verbetering (en, daar waar van toepassing, 
tot een grondige herziening van de 
doeltreffendheid) van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de 
bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van 
namaakartikelen die een gevaar vormen 
voor de gezondheid van (in het bijzonder 
de jonge) consument;

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, en 
roept de Commissie in dit verband op tot 
verbetering (en, daar waar van toepassing, 
tot een grondige herziening van de 
doeltreffendheid) van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de 
bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van 
namaakartikelen die een gevaar vormen 
voor de gezondheid van (in het bijzonder 
de jonge) consument, waarbij tevens de 
oorzaak van deze toenames in 
ogenschouw dient te worden genomen;

Or. nl

Amendement 10
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, en 
roept de Commissie in dit verband op tot 
verbetering (en, daar waar van 
toepassing, tot een grondige herziening 
van de doeltreffendheid) van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de 
bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van 
namaakartikelen die een gevaar vormen 
voor de gezondheid van (in het bijzonder 
de jonge) consument;

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, en 
roept de Commissie in dit verband ertoe op 
om, daar waar van toepassing, de 
doeltreffendheid ervan grondig te herzien 
met eerbiediging van de mensenrechten, 
de bestaande wetgeving te verbeteren en 
de invoering te overwegen van 
strafrechtelijke sancties, met name indien 
mensenlevens in gevaar zijn; bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan 
de bestrijding van de toenemende import 
van namaakartikelen uit derde landen en 
van namaakartikelen die een gevaar 
vormen voor de gezondheid van (in het 
bijzonder de jonge) consument;

Or. el

Amendement 11
Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, en 
roept de Commissie in dit verband op tot
verbetering (en, daar waar van 
toepassing, tot een grondige herziening 
van de doeltreffendheid) van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de 
bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van 
namaakartikelen die een gevaar vormen 
voor de gezondheid van (in het bijzonder 
de jonge) consument;

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
uitwerking van het namaken van 
goederen op de interne markt, en roept de 
Commissie in dit verband op tot een 
grondige herziening van de 
doeltreffendheid van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de 
bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van 
namaakartikelen die een gevaar vormen 
voor de gezondheid van (in het bijzonder 
de jonge) consument;

Or. en
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Amendement 12
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, en
roept de Commissie in dit verband op tot 
verbetering (en, daar waar van 
toepassing, tot een grondige herziening 
van de doeltreffendheid) van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de 
bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van 
namaakartikelen die een gevaar vormen 
voor de gezondheid van (in het bijzonder 
de jonge) consument;

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, 
maar benadrukt dat alvorens er 
voorstellen worden gedaan voor nieuwe 
maatregelen die voor de hele EU gelden 
inzake de handhaving van de 
intellectuele-eigendomsrechten er een 
grondige beoordeling moet worden 
uitgevoerd, in combinatie met een 
volledige effectbeoordeling, van de 
eventuele noodzaak voor dergelijke 
maatregelen; bevestigt nogmaals dat het 
subsidiariteitsbeginsel in een eventuele 
toekomstige herziening van de wetgeving 
op dit gebied gerespecteerd moet worden;

Or. en

Amendement 13
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, en 
roept de Commissie in dit verband op tot 
verbetering (en, daar waar van toepassing, 
tot een grondige herziening van de 
doeltreffendheid) van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de 
bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van 

2. vestigt de aandacht op de ernstige 
inbreuken op de intellectuele-
eigendomsrechten op de interne markt, en 
roept de Commissie in dit verband op tot 
verbetering (en, daar waar van toepassing, 
tot een grondige herziening van de 
doeltreffendheid) van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de 
bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van 
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namaakartikelen die een gevaar vormen 
voor de gezondheid van (in het bijzonder 
de jonge) consument;

namaakartikelen die een gevaar vormen 
voor de gezondheid van de consument;

Or. es

Amendement 14
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt de noodzaak van een 
consistent, efficiënt en evenwichtig 
systeem voor de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten dat 
rekening houdt met de rechten en plichten 
en fundamentele vrijheden van 
gebruikers, innovatie verhoogt, betere 
stimulansen tot stand brengt en juridische 
transparantie ondersteunt voor zowel de 
houders van rechten als consumenten op 
de interne markt;

Or. en

Amendement 15
Róża Thun Und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op het belang van bekendheid 
bij het publiek met het effect van namaak 
en piraterij op de maatschappij en op de 
economie, en met name het potentiële 
gevaar van namaakartikelen voor de 
gezondheid en de veiligheid evenals voor 
de Europese concurrentiepositie, 
creativiteit, innovatie en werkgelegenheid, 
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en moedigt de Commissie, de lidstaten en 
belanghebbenden aan om een analyse te 
maken van doeltreffende 
bewustwordingscampagnes en deze 
campagnes te ontwikkelen, waaronder een 
Europese dag tegen namaak en piraterij 
en campagnes die zich met name op jonge 
mensen richten;

Or. en

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3.verzoekt de Commissie een Europees 
keurmerketiketteringssysteem te 
ontwikkelen, teneinde Europese en 
nationale keurmerken een hoge mate van 
bescherming te bieden; 

Schrappen

Or. de

Amendement 17
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie een Europees 
keurmerketiketteringssysteem te 
ontwikkelen, teneinde Europese en 
nationale keurmerken een hoge mate van 
bescherming te bieden;

3. verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar de wenselijkheid van een 
Europees keurmerketiketteringssysteem, 
teneinde Europese en nationale 
keurmerken een hoge mate van 
bescherming te bieden;

Or. nl
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Amendement 18
Zuzana Roithová, Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie een Europees 
keurmerketiketteringssysteem te 
ontwikkelen, teneinde Europese en 
nationale keurmerken een hoge mate van 
bescherming te bieden;

3. verzoekt de Commissie een Europees 
keurmerksysteem te ontwikkelen, teneinde 
Europese en nationale keurmerken een 
hoge mate van bescherming te bieden, en 
gemeenschappelijke regels en een 
wettelijk kader voor keur-, garantie-, 
kwaliteits- en veiligheidsmerken te 
ontwikkelen en te voorzien in aanvullende 
doeltreffende hulpmiddelen tegen 
namaakartikelen die een inbreuk vormen 
op deze keurmerken;

Or. en

Amendement 19
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie een Europees 
keurmerketiketteringssysteem te 
ontwikkelen, teneinde Europese en 
nationale keurmerken een hoge mate van 
bescherming te bieden;

3. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of de ontwikkeling van een Europees 
keurmerketiketteringssysteem Europese en 
nationale keurmerken een hogere mate van 
bescherming zou bieden, overwegende dat 
met het gebruik van keurmerken als ´EC´ 
de gewenste mate van bescherming van de 
Europese consumenten niet wordt 
gewaarborgd;

Or. el
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Amendement 20
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat voortdurende 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten zullen leiden tot 
minder innovatie en creativiteit in de EU 
en tot banenverlies in de EU;

Or. en

Amendement 21
Zuzana Roithová, Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat het Europese 
keurmerksysteem zou moeten voorzien in 
aanvullende bescherming die verder gaat 
dan wat geboden wordt door de collectieve 
Gemeenschapsmerken en beheerd zou 
moeten worden door het Bureau voor 
harmonisatie binnen de interne markt;

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op nauwere administratieve 
samenwerking en betere uitwisseling van 
informatie tussen de toezichthoudende 

4. dringt aan op nauwere administratieve 
samenwerking en betere uitwisseling van 
informatie tussen de toezichthoudende 
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autoriteiten met betrekking tot inbreuken op 
de intellectuele-eigendomsrechten;

autoriteiten evenals verbetering van de 
samenwerking tussen de 
douaneautoriteiten en de autoriteiten voor 
markttoezicht met betrekking tot inbreuken 
op de intellectuele-eigendomsrechten; 
verzoekt de Commissie in deze context een 
krachtiger toezicht uit te oefenen op de 
tenuitvoerlegging van de verordeningen 
voor markttoezicht, met name 
Verordening (EG) nr. 765/2008, door de 
lidstaten en zo nodig direct 
inbreukprocedures in te leiden;

Or. de

Amendement 23
Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op nauwere administratieve 
samenwerking en betere uitwisseling van 
informatie tussen de toezichthoudende 
autoriteiten met betrekking tot inbreuken 
op de intellectuele-eigendomsrechten;

4. dringt aan op nauwere administratieve 
samenwerking en betere uitwisseling van 
informatie tussen de toezichthoudende 
autoriteiten met betrekking tot het 
namaken van artikelen;

Or. en

Amendement 24
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op nauwere administratieve
samenwerking en betere uitwisseling van 
informatie tussen de toezichthoudende 
autoriteiten met betrekking tot inbreuken 
op de intellectuele-eigendomsrechten;

4. dringt aan op sterkere 
grensoverschrijdende samenwerking en 
betere uitwisseling van informatie tussen 
de toezichthoudende autoriteiten met 
betrekking tot inbreuken op de 
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intellectuele-eigendomsrechten;

Or. es

Amendement 25
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over de mededeling van 
de Commissie van 11 september 2009 met 
betrekking tot aanvullende niet-
wetgevende maatregelen; betreurt echter 
dat er in de mededeling geen 
wetsontwerpen waren opgenomen die 
ingingen op inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 26
Róża Thun Und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie de 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen de Commissie en de lidstaten, 
evenals binnen en tussen lidstaten, met 
betrekking tot alles wat de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten 
betreft te stroomlijnen, consolideren en 
versterken door het realiseren van één 
flexibel en efficiënt coördinatieplatform; 
is van mening dat het Europees 
Parlement regelmatig op de hoogte moet 
worden gesteld van de resultaten van deze 
samenwerking;
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Or. en

Amendement 27
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie om in het 
kader van haar voorgenomen onderzoek 
en op te stellen verslagen ook het 
vraagstuk te behandelen van de inning en 
correcte verdeling van de rechten van 
scheppende kunstenaars door de 
instanties voor het collectieve beheer van 
intellectuele-eigendomsrechten; 

Or. el

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie maatregelen te 
ontwikkelen voor samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten voor 
consumentenbescherming in de EU en in 
derde landen (overeenkomstig artikel 18 
van de verordening inzake samenwerking 
op het gebied van de 
consumentenbescherming), teneinde de 
internationale distributeurs van 
namaakartikelen gemakkelijker te kunnen 
beboeten;

5. verzoekt de Commissie maatregelen te 
ontwikkelen voor samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten voor 
consumentenbescherming in de EU en in 
derde landen (overeenkomstig artikel 18 
van de verordening inzake samenwerking 
op het gebied van de 
consumentenbescherming), evenals 
internationale samenwerking met de 
douaneautoriteiten en de autoriteiten voor 
markttoezicht aldaar, teneinde de 
internationale distributeurs van 
namaakartikelen gemakkelijker te kunnen 
beboeten; 
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Or. de

Amendement 29
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat in het Europese 
rechtskader de mogelijkheid gecreëerd 
moet worden op te treden tegen personen 
die inbreuk plegen op auteursrechten, 
overeenkomstig internationale verdragen;

Or. en

Amendement 30
Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat, om daadwerkelijk iets 
te doen aan de grote aantallen 
namaakartikelen die vanuit derde landen de 
EU binnenkomen, het Parlement, 
overeenkomstig artikel 218, lid 10, van het 
Verdrag over de werking van de Europese 
Unie, onmiddellijk en volledig moet 
worden geïnformeerd over alle 
ontwikkelingen in de onderhandelingen 
over de handelsovereenkomst ter 
bestrijding van namaak (ACTA); 

6. is van oordeel dat, om daadwerkelijk iets 
te doen aan de grote aantallen 
namaakartikelen die vanuit derde landen de 
EU binnenkomen, het Parlement, 
overeenkomstig artikel 218, lid 10, van het 
Verdrag over de werking van de Europese 
Unie, onmiddellijk en volledig moet 
worden geïnformeerd over alle 
ontwikkelingen in de onderhandelingen 
over de handelsovereenkomst ter 
bestrijding van namaak (ACTA); 
brengt in dit opzicht de eerdere 
beslissingen van het Parlement inzake het 
aanpakken van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten in 
herinnering, zoals onlangs besloten is in 
de gewijzigde Kaderrichtlijn inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor elektronische-
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communicatienetwerken en -diensten 
(2002/21/EG1);

Or. en

Amendement 31
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat, om daadwerkelijk iets 
te doen aan de grote aantallen 
namaakartikelen die vanuit derde landen de 
EU binnenkomen, het Parlement, 
overeenkomstig artikel 218, lid 10, van het 
Verdrag over de werking van de Europese 
Unie, onmiddellijk en volledig moet 
worden geïnformeerd over alle 
ontwikkelingen in de onderhandelingen 
over de handelsovereenkomst ter 
bestrijding van namaak (ACTA);

6. is van oordeel dat, om daadwerkelijk iets 
te doen aan de grote aantallen 
namaakartikelen die vanuit derde landen de 
EU binnenkomen, zonder in tegenspraak 
te handelen met Europese 
privacyregelgeving, het Parlement, 
overeenkomstig artikel 218, lid 10, van het 
Verdrag over de werking van de Europese 
Unie, onmiddellijk en volledig moet 
worden geïnformeerd over alle 
ontwikkelingen in de onderhandelingen 
over de handelsovereenkomst ter 
bestrijding van namaak (ACTA), met 
inbegrip van een volledige impact 
assessment van de verhouding van een 
dergelijke overeenkomst tot de 
grondrechten en tot de Europese 
privacyregelgeving;

Or. nl

Amendement 32
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

                                               
1 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 37.
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie daarom om
dringend, vóór het einde van 2010, een 
voorstel te doen voor een uitgebreide 
wetgevingsstrategie die ingaat op alle 
aspecten van intellectuele-
eigendomsrechten teneinde de 
handhaving daarvan te verbeteren;

Or. en

Amendement 33
Christian Engström

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op passende maatregelen 
voor een effectieve en succesvolle 
bestrijding van de negatieve gevolgen van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten in de digitale omgeving 
(piraterij) op de interne markt, en verzoekt 
het Waarnemingscentrum met klem een 
analyse te maken van de effecten van 
alternatieve systemen van billijke 
compensatie (bijvoorbeeld vergunningen 
met een vast tarief);

7. verzoekt de Commissie het verslag op te 
stellen over de toepassing van Richtlijn 
2004/48/EG, met daarin een beoordeling 
van de doeltreffendheid van de 
maatregelen die genomen zijn en hun 
verenigbaarheid met grondrechten, 
evenals een evaluatie van het effect ervan 
op innovatie en op de ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij, conform artikel 
18, lid 1 van die richtlijn en zo nodig 
amendementen voor te stellen;

Or. en

Amendement 34
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op passende maatregelen voor 7. dringt aan op passende maatregelen voor 
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een effectieve en succesvolle bestrijding 
van de negatieve gevolgen van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten in de 
digitale omgeving (piraterij) op de interne 
markt, en verzoekt het 
Waarnemingscentrum met klem een 
analyse te maken van de effecten van 
alternatieve systemen van billijke 
compensatie (bijvoorbeeld vergunningen 
met een vast tarief);

een effectieve en succesvolle bestrijding 
van de negatieve gevolgen van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten in de 
digitale omgeving op de interne markt;

Or. es

Amendement 35
Róża Thun Und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op passende maatregelen voor 
een effectieve en succesvolle bestrijding 
van de negatieve gevolgen van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten in de 
digitale omgeving (piraterij) op de interne 
markt, en verzoekt het 
Waarnemingscentrum met klem een 
analyse te maken van de effecten van 
alternatieve systemen van billijke 
compensatie (bijvoorbeeld vergunningen 
met een vast tarief);

7. dringt aan op passende maatregelen voor 
een effectieve en succesvolle bestrijding 
van de negatieve gevolgen van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten in de 
digitale omgeving (piraterij) op de interne 
markt, en verzoekt het 
Waarnemingscentrum met klem een 
analyse te maken van de effecten van 
alternatieve systemen van billijke 
compensatie;

Or. en

Amendement 36
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op passende maatregelen voor 7. dringt aan op passende maatregelen voor 
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een effectieve en succesvolle bestrijding 
van de negatieve gevolgen van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten in de 
digitale omgeving (piraterij) op de interne 
markt, en verzoekt het 
Waarnemingscentrum met klem een 
analyse te maken van de effecten van 
alternatieve systemen van billijke 
compensatie (bijvoorbeeld vergunningen 
met een vast tarief);

een effectieve en succesvolle bestrijding 
van de negatieve gevolgen van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten in de 
digitale omgeving (inbreuk op 
auteursrechten) op de interne markt, en 
verzoekt het Waarnemingscentrum met 
klem een analyse te maken van de effecten 
van alternatieve systemen van billijke 
compensatie (bijvoorbeeld vergunningen
met een vast tarief);

(Dit amendement is overal in de tekst van 
toepassing. Als het wordt aangenomen,
moeten de desbetreffende wijzigingen 
overal worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 37
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. deelt niet in de vaste overtuiging van 
de Commissie dat het huidige civiele 
handhavingskader in de EU doeltreffend 
is en voldoende geharmoniseerd is voor de 
goede werking van de interne markt; is 
van mening dat de mogelijkheid op te 
treden tegen partijen die inbreuk plegen 
op intellectuele-eigendomsrechten 
gecreëerd moet worden in het Europese 
rechtskader en herinnert de Commissie 
eraan dat het verslag over de toepassing 
van Richtlijn 2004/48/EG van essentieel 
belang is om die beweringen te 
bevestigen;

Or. en
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Amendement 38
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. acht het gezien de noodzakelijke 
effectieve bestrijding van de massale 
invoer van namaakartikelen in de interne 
markt dringend noodzakelijk dat deze op 
basis van de Europese douaneverordening 
overal aan de buitengrenzen van de EU in 
beslag genomen en aan het verkeer 
onttrokken kunnen worden, 
onafhankelijk van waar de invoer 
plaatsvindt; benadrukt dat daarom de 
invoering van een uniform Europees 
octrooi dat overal in de EU naadloze 
bescherming garandeert dringend 
noodzakelijk is; benadrukt bovendien dat 
het gebruik van een Gemeenschapsmerk 
een dergelijke naadloze bescherming 
overal in de EU garandeert en derhalve 
effectieve inbeslagname aan alle 
buitengrenzen van de EU mogelijk maakt; 
acht het derhalve dringend noodzakelijk 
dat het gebruik van 
Gemeenschapsmerken niet verzwaard 
wordt door de invoering van een nieuwe 
vereiste[van effectief gebruik van een 
Gemeenschapsmerk in meer lidstaten. 

Or. de

Amendement 39
Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wijst erop dat 
gegevensbescherming als een 
belemmering gezien kan worden voor de 
strijd tegen online inbreuk op 
auteursrechten en vragen kan oproepen 
over of de wetgeving inzake 
gegevensbescherming in overeenstemming 
is met de wetgeving inzake de handhaving 
van auteursrechten online en verzoekt de 
Commissie dit onderwerp te bespreken en 
een analyse te maken van hoe de rechten 
van individuele burgers het beste in 
evenwicht kunnen worden gebracht met 
de intellectuele-eigendomsrechten van 
scheppers en uitvinders; 

Or. en

Amendement 40
Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. is verheugd over de aanpak 
van de Commissie waarbij getracht wordt 
de dialoog tussen belanghebbenden te 
vergemakkelijken met als doel 
gezamenlijk overeenstemming te bereiken 
over vrijwillige maatregelen om namaak 
en piraterij tegen te gaan binnen het 
bestaande rechtskader; 

Or. en
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Amendement 41
Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. moedigt de Commissie en de 
desbetreffende belanghebbenden ertoe 
aan de lopende dialogen voort te zetten en 
resoluut te trachten vrijwillige praktische 
maatregelen overeen te komen die erop 
zijn gericht namaak en piraterij in de 
interne markt, zowel online als offline, te 
verminderen; 

Or. en

Amendement 42
Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 septies. verzoekt de Commissie om in 
gevallen waarin er via de dialoog tussen 
belanghebbenden geen oplossingen 
overeengekomen kunnen worden de 
situatie te bestuderen en een wetsontwerp 
voor te leggen; 

Or. en

Amendement 43
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt het Waarnemingscentrum een 
analyse te maken van de problemen in 
verband met de opslag en verwerking van 
grote hoeveelheden namaakartikelen, en 
voorwaarden te creëren voor hergebruik 
ervan ten behoeve van non-
profitorganisaties.

Schrappen

Or. el

Amendement 44
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt het Waarnemingscentrum een 
analyse te maken van de problemen in 
verband met de opslag en verwerking van 
grote hoeveelheden namaakartikelen, en 
voorwaarden te creëren voor hergebruik 
ervan ten behoeve van non-
profitorganisaties.

8. verzoekt het Waarnemingscentrum een 
analyse te maken van de problemen in 
verband met de opslag en verwerking van 
grote hoeveelheden namaakartikelen, en de 
bestaande regels te vereenvoudigen met 
het oog op hergebruik van de 
namaakartikelen met instemming van de 
houders van de rechten ten behoeve van 
non-profitorganisaties.

Or. en

Amendement 45
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt het Waarnemingscentrum een 
analyse te maken van de problemen in 
verband met de opslag en verwerking van 

8. verzoekt het Waarnemingscentrum een 
analyse te maken van de problemen in 
verband met de opslag en verwerking van 
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grote hoeveelheden namaakartikelen, en 
voorwaarden te creëren voor hergebruik 
ervan ten behoeve van non-
profitorganisaties.

grote hoeveelheden namaakartikelen, en 
voorwaarden te creëren voor hergebruik 
ervan ten behoeve van non-
profitorganisaties met maatschappelijke 
doeleinden.

Or. nl

Amendement 46
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt de noodzaak van het 
organiseren van een 
bewustwordingscampagne op Europees, 
landelijk en lokaal niveau met betrekking 
tot de risico's voor de gezondheid en 
veiligheid voor consumenten die 
voortkomen uit namaakartikelen en het 
negatieve effect van namaak en piraterij 
op de economie en de maatschappij; 
benadrukt de noodzaak met name jonge 
Europese consumenten voor te lichten 
zodat zij inzien dat intellectuele-
eigendomsrechten iemands eigendom 
betreffen en inbreuk daarop derhalve in 
geen geval geoorloofd is;

Or. en

Amendement 47
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. merkt op dat intellectuele-
eigendomsrechten een van de 
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belangrijkste instrumenten zijn die kleine 
en middelgrote ondernemingen tot hun 
beschikking hebben om hun 
concurrentiepositie te verbeteren; uit 
echter zijn bezorgdheid dat het 
waargenomen gebrek aan handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten, in 
combinatie met de kosten en complexiteit 
van het veiligstellen van intellectuele-
eigendomsrechten, ’kleine en middelgrote 
ondernemingen er vaak van weerhoudt 
gebruik te maken van de aangeboden 
bescherming; dringt er daarom bij de 
Commissie en de lidstaten op aan na te 
denken over mogelijke gezamenlijke 
maatregelen om kleine en middelgrote 
ondernemingen te helpen hun 
intellectuele-eigendomsrechten te 
beschermen; verzoekt de Commissie de 
waarde te onderzoeken van het 
ontwikkelen van een dergelijk initiatief 
via het Europees Waarnemingscentrum 
voor namaak en piraterij; 

Or. en

Amendement 48
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. benadrukt nogmaals het belang 
van het CE-merk in de strijd tegen 
namaak; brengt in herinnering dat 'het 
goederenpakket' verplichtingen oplegt 
aan producenten en importeurs die 
inhouden dat ze juridisch aansprakelijk 
zijn en dus vervolgd kunnen worden als ze 
misbruik maken van het CE-merk; 
verzoekt de Commissie deze bepalingen in 
overweging te nemen bij het behandelen 
van nieuwe voorstellen voor het 
versterken van het rechtskader voor 
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inbreuken op auteursrechten;

Or. en

Amendement 49
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. dringt aan op meer gerichte 
en op nieuwe media geconcentreerde 
bewustwordingscampagnes die als doel 
hebben consumenten weerbaarder te 
maken in de strijd tegen namaakartikelen 
en ze met name voorlichting te geven over 
hoe ze namaakartikelen kunnen 
herkennen; 

Or. en

Amendement 50
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 sexies. verzoekt de Commissie daarom 
om druk uit te oefenen op de industrie om 
nog meer betalingsfaciliteiten te bedenken 
om het voor Europese consumenten 
gemakkelijker te maken legaal 
aangeboden content te kopen en zo het 
legale downloaden in de EU uit te
breiden; 

Or. en
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Amendement 51
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 septies. erkent de noodzaak van het 
gebruik van bestaande institutionele 
structuren in de lidstaten in de strijd tegen 
namaakartikelen en verzoekt de nationale 
octrooibureaus en andere bureaus voor 
intellectuele-eigendomsrechten meer 
ondersteuning en training te bieden aan 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
het publiek;

Or. en

Amendement 52
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 octies. benadrukt, teneinde passende 
oplossingen te vinden voor de aanpak van 
inbreuk op intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt, de 
noodzaak van het verzamelen van 
onafhankelijke, betrouwbare en 
vergelijkbare gegevens over de oorzaken, 
effecten, gevolgen en omvang van inbreuk 
op verschillende intellectuele-
eigendomsrechten en het effect daarvan 
op consumenten en op de werking van de 
interne markt;

Or. en
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Amendement 53
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 nonies. verzoekt het 
Waarnemingscentrum niet alleen in de 
EU maar ook in internationale fora 
(Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom , Wereldhandelsorganisatie 
etc.) de beste praktijken te ontwikkelen en 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 54
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 decies. verzoekt om nauwere 
betrokkenheid van het Parlement en het 
publiek bij de werkzaamheden aan de 
volgende stappen tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten; 
bekritiseert in dit opzicht het gebrek aan 
informatie over de vorderingen van de 
werkgroepen van de belanghebbenden die 
door de Commissie en het 
Waarnemingscentrum in het leven zijn 
geroepen; verzoekt daarom om de 
oprichting van een parlementair platform 
voor de werkgroepen van de 
belanghebbenden;

Or. en



AM\806331NL.doc 31/36 PE439.272v01-00

NL

Amendement 55
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 undecies. merkt op dat de 
wetshandhavings- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, 
vertegenwoordigers van EUROPOL en 
EUROJUST, academici, 
vertegenwoordigers van beoefenaren van 
juridische beroepen en het 
maatschappelijk middenveld meer 
betrokken zouden moeten zijn bij de 
inspanningen van de Commissie gericht 
op bestrijding van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten; verzoekt 
daarom deze vertegenwoordigers uit te 
nodigen voor de werkgroepen van de 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 56
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 duodecies. kijkt uit naar de mededeling 
van de Commissie over omzetting van de 
richtlijn betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten in de 
lidstaten en is bereid om de 
mogelijkheden te bespreken die meer 
juridische duidelijkheid zouden 
verschaffen voor de betrokken partijen;

Or. en
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Amendement 57
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 terdecies. verzoekt de Commissie, 
rekening houdend met de zich snel 
ontwikkelende digitale omgeving, om de 
bestaande regels voor het bestrijden van 
inbreuk op intellectuele-
eigendomsrechten sneller aan te passen 
aan veranderingen in de markten en in 
technologieën;

Or. en

Amendement 58
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quaterdecies. merkt op dat de grootste 
uitdaging voor de interne markt gelegen is 
in het bestrijden van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten aan de 
buitengrenzen van de EU en in derde 
landen; verzoekt de Commissie in dit 
opzicht meer helpdesks inzake intellectuele-
eigendomsrechten in het leven te roepen in 
derde landen (met name in India en 
Rusland) om Europese ondernemers te 
helpen bij de actievere handhaving van hun 
intellectuele-eigendomsrechten en het 
bestrijden van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten in derde landen en van 
de toegang tot de interne markt van 
namaakartikelen die in die derde landen 
geproduceerd zijn;

Or. en
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Amendement 59
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quindecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quindecies. verzoekt de Commissie om 
de EU-strategie over intellectuele-
eigendomsrechten te actualiseren en 
daarin voorstellen op te nemen voor 
proportionele maatregelen voor een 
doeltreffende en succesvolle bestrijding 
van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 60
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 sexdecies. verzoekt het
Waarnemingscentrum de kwestie van 
vergunningen voor digitale content voor 
meer gebieden te analyseren teneinde het 
legale aanbod van digitale content verder 
te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 61
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 septdecies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 septdecies. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie een efficiënt mechanisme in te 
stellen voor markttoezicht, met name een 
systeem voor vroegtijdige waarschuwing 
voor namaakartikelen dat het mogelijk 
zou maken dat deze artikelen overal in de 
Unie snel van de markt worden gehaald;

Or. en

Amendement 62
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 octodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 octodecies. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie de samenwerking tussen het 
Bureau voor harmonisatie binnen de 
interne markt en landelijke bureaus voor 
intellectuele-eigendomsrechten uit te 
breiden zodat ook de strijd tegen inbreuk 
op intellectuele-eigendomsrechten 
hieronder valt;

Or. en

Amendement 63
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 novodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 novodecies. verzoekt de Commissie de 
specifieke problemen en behoeften van 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
identificeren om specifieke maatregelen te 
ontwikkelen om deze ondernemingen bij 
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te staan in de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten en hen in 
staat te stellen zich zowel in de EU als in 
derde landen beter te beschermen;

Or. en

Amendement 64
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 vicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 vicies. verzoekt de Commissie het werk 
van het Waarnemingscentrum dusdanig 
te organiseren dat het mogelijk wordt een 
vollediger beeld te ontwikkelen van de 
economische, sociale en maatschappelijke 
implicaties van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met 
inbegrip van indirecte kosten voor de 
openbare begroting, zoals 
belastinginkomstenderving en 
werkgelegenheidsverlies in de EU;

Or. en

Amendement 65
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 unvicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 unvicies. benadrukt dat een 
doeltreffende strijd tegen inbreuk op 
intellectuele-eigendomsrechten vereist dat 
namaakartikelen uit derde landen volgens
de Europese douaneregels aan de 
buitengrenzen van de EU in beslag 
kunnen worden genomen; wijst er 
nogmaals op dat dit alleen kan worden 
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zeker gesteld als de intellectuele-
eigendomsrechten op het volledige 
grondgebied van de EU beschermd 
worden en artikelen aan elke buitengrens 
in beslag kunnen worden genomen, 
ongeacht waar ze de EU binnenkomen; 
wijst er nogmaals op dat de 
totstandbrenging van het Europese 
octrooi derhalve van het allergrootste
belang is in de strijd tegen 
namaakartikelen; benadrukt tevens dat 
het gebruik van het Gemeenschapsmerk 
niet mag worden verzwakt door de vereiste 
dat het Gemeenschapsmerk in meer dan 
één lidstaat gebruikt moet worden;

Or. en

Amendement 66
Zuzana Roithová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 duovicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 duovicies. verzoekt de Commissie de 
zwaktes vast te stellen in het huidige 
rechtskader voor de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten teneinde 
het bestaande kader te versterken en te 
verduidelijken, waaronder begrepen een 
verduidelijking van de relaties tussen de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en 
gegevensbescherming;

Or. en


