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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij, opgericht in 2009 op initiatief 
van de Raad en de Commissie ter bestrijding van de toenemende dreiging van handel in 
nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, is een expertisecentrum geworden voor het 
verzamelen, monitoren en rapporteren van informatie en gegevens over inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten (IER) en een platform voor samenwerking tussen 
vertegenwoordigers van nationale overheden en belanghebbende partijen om ideeën uit te 
wisselen over beste praktijken om handhavingstrategieën te ontwikkelen in termen van IER. 
Sinds de oprichting van het Waarnemingscentrum zijn nieuwe verantwoordelijkheden aan zijn 
bevoegdheden toegevoegd, door de Raad1 die heeft ingespeeld op de behoefte aan 
opleidingsprogramma's op EU-niveau voor betrokkenen bij de bestrijding van namaak en 
piraterij, en door het Europees Parlement2 dat heeft verzocht om de verzameling van 
wetenschappelijke onderzoeksgegevens aangaande namaak en IER-regelgeving. Ten slotte is 
er in een in opdracht van het DG Handel3 uitgevoerd onderzoek aanbevolen dat het 
Waarnemingscentrum het centraal contactpunt bij de Commissie wordt voor derde partijen, 
evenals een internationaal contactpunt voor de totstandkoming en verspreiding van beste 
praktijken.

Voordat kan worden overgegaan op de uitvoering van de door het Waarnemingscentrum 
verkregen taken sinds de lancering van het project in 2009 en voordat zijn operationele 
werkzaamheden verder kunnen worden ontwikkeld moet de huidige status van het centrum 
worden veranderd door middel van duurzame wijzigingen op het gebied van infrastructuur, 
personele middelen, IT-benodigdheden en, in de eerste plaats, op het gebied van de 
noodzakelijke expertise. Voor deze wijzigingen zijn substantiële financiële middelen nodig.

De Europese Commissie heeft voorgesteld het Bureau voor harmonisatie binnen de interne 
markt (BHIM) te belasten met de taken die op dit moment door het Waarnemingscentrum 
worden uitgevoerd. Na de effectbeoordeling uitgevoerd door de Commissie met 
ondersteuning van alle betrokken partijen4, is een overdracht van het Waarnemingscentrum 
aan het BHIM zinvol geacht. Zo beschikt het BHIM over de nodige financiële middelen en 
expertise om de kort geleden uitgebreide taken en activiteiten van het Waarnemingcentrum te 
kunnen uitvoeren. 

De rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie om het BHIM te belasten met 
de taken van het Waarnemingscentrum ter verbetering van de uitvoering van de aan het 
Waarnemingcentrum toevertrouwde verantwoordelijkheden. Gezien de voortdurende toename 
van de handel in nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, hetgeen ondernemingen 
niet aanmoedigt innovatief te werk te gaan en vaak leidt tot een vermindering van het aantal 
banen, lijkt het gepast een gecoördineerd beleid op dit gebied te bevorderen. De rapporteur 

                                               
1 Resolutie van de Raad van 1.3.2010 over versterkte handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de 
interne markt.
2 Resolutie van het Europees Parlement van 22.9.2010
3 Nov. 2010 "Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries"
4Er is geen standaardraadpleging georganiseerd aangezien het voorstel uitgebreide steun heeft gekregen van alle 
betrokken partijen tijdens verschillende gelegenheden (overlegforum over namaak 2010, pan-Europese 
topconferentie 2010 inzake intellectuele-eigendomsrechten, Brussel). 
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benadrukt bovendien dat namaak in bepaalde productcategorieën (zoals geneesmiddelen, 
speelgoed, auto-onderdelen, huishoudelijke apparaten, enz.) een bedreiging voor de 
volksgezondheid vormt en leidt tot een aanzienlijke afname van de consumentenbescherming, 
hetgeen één van de belangrijkste punten van zorg van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming is. De rapporteur acht het dan ook wenselijk de burger op de hoogte 
te brengen en het bewustzijn te vergroten van de mogelijke gevaren en gevolgen van de 
exponentiële toename van namaak en piraterij van de afgelopen jaren. Bovendien moet 
worden benadrukt dat het MKB eveneens in sterke mate met namaak wordt geconfronteerd. 

Bovenstaande punten vormen een ernstige dreiging voor de goede werking van de interne 
markt. De toename van namaak en piraterij leidt bovendien in de lidstaten tot een aanzienlijk 
verlies van belastinginkomsten. 

Gezien het bovenstaande staat de rapporteur dan ook achter het voorstel om het BHIM te 
belasten met de taken die verband houden met de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en de vergadering van vertegenwoordigers van de publieke en particuliere 
sector als Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij. Volgens de rapporteur is 
de voorgestelde oplossing kostenefficiënt en stelt deze het Waarnemingscentrum in staat om 
zo snel mogelijk te beschikken over de noodzakelijke expertise, middelen en financiering. De 
rapporteur benadrukt echter met klem dat de toegang tot de noodzakelijke financiële middelen 
voor de uitvoering van de taken van het Waarnemingscentrum te alle tijden moet worden 
gewaarborgd. 

De rapporteur zou meer in het bijzonder willen benadrukken dat moet worden gewaarborgd 
dat de door het BHIM verzamelde, geanalyseerde en verspreide informatie voldoet aan een 
groot aantal criteria wat betreft volledigheid en kwaliteit van gegevens. Verder is het volgens 
de rapporteur van wezenlijk belang dat ervoor wordt gezorgd dat de door het BHIM 
uitgevoerde activiteiten, in het bijzonder wat betreft de vergaderingen van het 
Waarnemingscentrum, in het teken staan van strikte beginselen betreffende transparantie. Ten 
slotte moet rekening worden gehouden met het feit dat in verschillende lidstaten een aantal 
strategieën op het gebied van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten reeds zijn 
ingevoerd wanneer wordt overwogen om het BHIM met nieuwe activiteiten te belasten.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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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 voor de economie van de Unie, 
in het bijzonder aangezien deze toename 
negatieve gevolgen heeft voor het 
concurrentievermogen van het MKB. 
Bovendien vormt de exponentiële toename 
van nagemaakte producten die EU-
consumenten in hun dagelijks leven 
gebruiken, een bedreiging voor hun 
gezondheid en veiligheid. Daarom zijn 
effectieve, onmiddellijke en 
gecoördineerde acties nodig op Europees 
en mondiaal niveau om dit verschijnsel met 
succes te bestrijden;

Or. en

Motivering

Het MKB is van bijzonder belang voor de economie van de Unie. De negatieven gevolgen die 
voortvloeien uit schendingen van intellectuele-eigendomsrechten moeten dan ook expliciet 
worden vermeld. Bovendien worden niet alle luxegoederen nagemaakt, maar ook in 
toenemende mate goederen die consumenten in hun dagelijks leven gebruiken (persoonlijke 
verzorgingsproducten, auto-onderdelen, huishoudelijke apparaten enz.). Om deze reden is het 
belangrijk de gevaren voor de veiligheid en gezondheid van consumenten te benadrukken.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het Europees Parlement heeft in zijn 
Resolutie van 22 september 2010 over de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt de 
lidstaten en de Commissie verzocht om de 
samenwerking tussen het Bureau en de 
nationale diensten voor intellectuele-
eigendomsrechten uit te breiden met de 
strijd tegen inbreuken op intellectuele-

(10) Het Europees Parlement heeft in zijn 
Resolutie van 22 september 2010 over de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt de 
lidstaten en de Commissie verzocht om de 
samenwerking tussen het Bureau en de 
nationale diensten voor intellectuele-
eigendomsrechten uit te breiden met de 
strijd tegen inbreuken op intellectuele-
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eigendomsrechten; eigendomsrechten; verder heeft het 
aangegeven dat het Waarnemingcentrum 
onder andere wetenschappelijke 
onderzoeksgegevens aangaande namaak 
en IER-regelgeving zou moeten 
verzamelen;

Or. en

Motivering

Wetenschappelijke innovatie levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie. Het 
is dan ook uiterst belangrijk ervoor te zorgen dat wetenschappelijke onderzoeksgegevens  
worden verzameld. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verbeteren van het inzicht in de 
reikwijdte en gevolgen van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten die 
krachtens EU-recht of het nationale recht 
van de lidstaten zijn beschermd, met 
inbegrip van industriële-eigendomsrechten, 
het auteursrecht en naburige rechten;

a) het verbeteren van het inzicht in de 
reikwijdte, de omvang, de waarde en 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten die krachtens EU-recht 
of het nationale recht van de lidstaten zijn 
beschermd, met inbegrip van industriële-
eigendomsrechten, het auteursrecht en 
naburige rechten;

Or. en

Motivering

Om een duidelijk beeld te verkrijgen van de omvang van de schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten lijkt het gerechtvaardigd een bredere reeks criteria te handhaven.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

bevordering van technische instrumenten 
ter voorkoming en bestrijding van namaak 
en piraterij met inbegrip van tracking- en 
tracingsystemen;

Or. en

Motivering

Het lijkt wenselijk te waarborgen dat niet alleen informatie over technische instrumenten 
wordt verzameld maar dat technische instrumenten ook verder worden ontwikkeld, vernieuwd 
en worden ingezet in de strijd tegen namaak en piraterij.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het opstellen van een methode voor de 
verzameling en analyse van en de 
verslaggeving over onafhankelijke, 
objectieve, vergelijkbare en betrouwbare 
gegevens met betrekking tot inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten;

b) het opstellen van een methode voor de 
regelmatige verzameling en analyse van en 
de verslaggeving over onafhankelijke, 
objectieve, vergelijkbare, solide en 
betrouwbare gegevens met betrekking tot 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. en

Motivering

Er moet een brede methode worden opgesteld in het kader waarvan de verzameling en 
analyse van en de verslaglegging over de gegevens op regelmatige basis plaatsvindt. 
Bovendien moet een methode worden ontwikkeld op basis waarvan kan worden gewaarborgd 
dat de verkregen gegevens voldoen aan de vele vereisten inzake volledigheid en kwaliteit van 
gegevens.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

c) het regelmatig verzamelen, analyseren 
en verspreiden van relevante, 
onafhankelijke, objectieve, vergelijkbare, 
solide en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. en

Motivering

Om een duidelijk beeld te verkrijgen van de schendingen van intellectuele-eigendomsrechten 
moeten de gegevens regelmatig worden verzameld, geanalyseerd en verspreid. Bovendien 
moet worden gewaarborgd dat de verkregen gegevens voldoen aan de vele vereisten inzake 
volledigheid en kwaliteit van gegevens.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens 
inzake de economische waarde van 
intellectuele eigendom en de bijdrage 
daarvan aan economische groei, welzijn, 
innovatie, creativiteit, culturele diversiteit, 
het scheppen van hoogwaardige banen en 
de ontwikkeling van kwaliteitsproducten 
en -diensten binnen de Unie;

d) het regelmatig verzamelen, analyseren 
en verspreiden van relevante, 
onafhankelijke, objectieve, vergelijkbare, 
solide en betrouwbare gegevens inzake de 
economische waarde van intellectuele 
eigendom en de bijdrage daarvan aan 
economische groei, welzijn, innovatie, 
creativiteit, culturele diversiteit, het 
scheppen van hoogwaardige banen en de 
ontwikkeling van kwaliteitsproducten en -
diensten binnen de Unie;

Or. en

Motivering

Om een volledig beeld te verkrijgen van de waarde van intellectuele-eigendomsrechten 
moeten de gegevens regelmatig worden verzameld, geanalyseerd en verspreid. Bovendien 
moet worden gewaarborgd dat de verkregen gegevens voldoen aan de vele vereisten inzake 
volledigheid en kwaliteit van gegevens.
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Amendement 8

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, in het bijzonder het MKB, de 
gezondheid, het milieu, de veiligheid en 
beveiliging, en de relatie van dergelijke 
inbreuken met georganiseerde misdaad en 
terrorisme;

Or. en

Motivering

Het MKB is van bijzonder belang voor de economie van de Unie en moet dan ook expliciet 
worden vermeld. Bovendien zijn kleine ondernemingen extra kwetsbaar voor piraterij en 
namaak, in het bijzonder omdat zij over minder middelen en expertise dan grotere 
ondernemingen beschikken.   

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Bureau zorgt er ten allen tijde voor dat 
de activiteiten waarmee het op grond van 
deze Verordening belast is, worden 
uitgevoerd met behulp van de eigen 
begrotingsmiddelen.

Het Bureau zorgt er te allen tijde voor dat 
de activiteiten waarmee het op grond van 
deze Verordening belast is, worden 
uitgevoerd met behulp van de eigen 
begrotingsmiddelen en dat voldoende 
financiële middelen worden toegekend 
zodat deze activiteiten naar behoren 
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kunnen worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Het BHIM is reeds bevoegd voor het uitvoeren van een aantal activiteiten, in het bijzonder op 
het gebied van de registratie van merken en modellen. Het is van wezenlijk belang te 
waarborgen dat de nieuwe activiteiten, ten gevolge van de overdracht van het 
Waarnemingscentrum aan het BHIM, naar behoren worden uitgevoerd en in het bijzonder dat 
de noodzakelijke financiële middelen worden gereserveerd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De namen van de vertegenwoordigers, 
de agenda en de notulen van de 
bijeenkomsten worden op de website van 
het Bureau bekendgemaakt.

4. De namen van de vertegenwoordigers, 
de agenda, de notulen, verdere relevante 
informatie en hiermee samenhangende 
documenten van de bijeenkomsten worden 
op de website van het Bureau 
bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Door de toegang tot extra informatie en documenten wordt de transparantie en het 
vertrouwen van de burger in de door het BHIM uitgevoerde activiteiten versterkt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het recht met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens 
moeten de vertegenwoordigers van de 
lidstaten en de particuliere sector die als 
Waarnemingscentrum bijeenkomen:

Onverminderd het recht met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens 
moeten de vertegenwoordigers die als 
Waarnemingscentrum bijeenkomen:

Or. en
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Motivering

Het is noodzakelijk in bredere zin te verwijzen naar elk soort vertegenwoordiger en te 
waarborgen dat niet alleen overheden, maar ook openbare organen en organisaties worden 
gedekt (overeenkomstig artikel 3). Het is dan ook gerechtvaardigd de concrete verwijzing 
naar de lidstaten en de particuliere sector weg te halen. Verder is het met het oog op de 
samenhang van de gehele tekst wenselijk om de formulering in de inleidende formule van 
artikel 5 te doen aansluiten op de formulering in letter f van artikel 2, lid 2, en artikel 8, lid 3.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een overzicht van de activiteiten die het 
Bureau in de toekomst voornemens is te 
ontplooien;

d) een overzicht van de activiteiten die het 
Bureau in de toekomst voornemens is te 
ontplooien, waarbij rekening wordt 
gehouden met de in de lidstaten 
uitgevoerde activiteiten om onnodige 
overlappingen te voorkomen;

Or. en

Motivering

In verschillende lidstaten zijn reeds een aantal strategieën ingevoerd. Om overlappingen op 
EU-niveau en op het niveau van de lidstaten te voorkomen is dan ook wenselijk rekening te 
houden met de werkzaamheden in de lidstaten op het desbetreffende gebied wanneer een 
strategische planning wordt gemaakt van de mogelijke nieuwe activiteiten van het Bureau.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de opstelling van het verslag 
raadpleegt de Commissie de 
vertegenwoordigers die als 
Waarnemingscentrum bijeenkomen over de 
in lid 2 bedoelde kwesties.

3. Bij de opstelling van het verslag 
raadpleegt de Commissie de 
vertegenwoordigers die als 
Waarnemingscentrum bijeenkomen over de 
in lid 2 bedoelde kwesties. De Commissie 
overweegt eveneens de deelname aan het 
evaluatieproces van elke andere 
betrokken partij.
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Or. en

Motivering

Alle betrokken partijen moeten een bijdrage kunnen leveren aan het raadplegingsproces over 
de evaluatie van de prestaties van het Bureau bij de tenuitvoerlegging van deze verordening.


