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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voornaamste doel van het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2008/95/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het 
merkenrecht der lidstaten en de desbetreffende verordening die tot hetzelfde pakket behoort, 
is de stelsels voor inschrijving van merken in alle EU-lidstaten te harmoniseren en ervoor te 
zorgen dat het merkenstelsel van de Unie en de nationale merkenstelsels naast elkaar bestaan 
en elkaar aanvullen, alsook deze stelsels doeltreffender te maken door de kosten te verlagen, 
de procedures te vereenvoudigen en te bespoedigen en de voorspelbaarheid en 
rechtszekerheid te verbeteren. Dit zou een aanzienlijke impuls kunnen betekenen voor 
innovatie en economische groei.

Het advies heeft uitsluitend betrekking op de handelsgerelateerde aspecten van het voorstel, 
met name de doorvoer van namaakproducten door de Unie en de verkoop van 
namaakproducten via het internet. Wat het eerste punt betreft is het Commissievoorstel erop 
gericht de doorvoer van namaakproducten via de Unie te beperken. Het advies ondersteunt dit 
initiatief, hoewel duidelijk wordt gesteld dat dit geen negatieve gevolgen mag hebben op het 
recht van de Unie om de toegang van derde landen tot geneesmiddelen te bevorderen 
overeenkomstig de Verklaring van Doha inzake de TRIPs-overeenkomst en de 
volksgezondheid van 14 november 2001. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de 
kwestie van de toegang tot geneesmiddelen vooral verband houdt met octrooien, en in 
mindere mate met merken.

Wat het tweede handelsgerelateerde aspect betreft, beoogt het voorstel ook de toegang van 
namaakproducten tot de Unie, met name door verkoop via het internet, te voorkomen. Door 
de toegenomen internetverkoop is dit probleem de laatste jaren bijzonder prangend geworden.
Het advies verduidelijkt de rechtsmiddelen die de houder van het merk de mogelijkheid 
bieden preventief op te treden tegen de invoer van namaakgoederen wanneer alleen de 
verzender met commercieel oogmerk handelt. Gezien de omvang van het probleem en de 
economische belangen die op het spel staan, is het ook wenselijk dat de lidstaten strengere 
controle uitoefenen op internetsites die namaakgoederen verkopen.

Ten slotte wijst het advies op de noodzaak om het EU-acquis met betrekking tot de 
bescherming van geografische aanduidingen in de Unie uit te breiden door in een toekomstige
EU-rechtshandeling geografische aanduidingen op te nemen voor andere goederen dan 
landbouwproducten en levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om ervoor te zorgen dat de 
beschermingsniveaus die andere 
instrumenten van EU-recht aan 
geografische aanduidingen verlenen, in de 
hele Unie eenvormig en volledig worden 
toegepast bij het onderzoek van absolute en 
relatieve weigeringsgronden, moet deze 
richtlijn inzake geografische aanduidingen 
dezelfde bepalingen bevatten als 
Verordening (EG) nr. 207/2009.

(15) Om ervoor te zorgen dat de 
beschermingsniveaus die andere 
instrumenten van EU-recht aan 
geografische aanduidingen verlenen, in de 
hele Unie eenvormig en volledig worden 
toegepast bij het onderzoek van absolute en 
relatieve weigeringsgronden, moet deze 
richtlijn inzake geografische aanduidingen 
dezelfde bepalingen bevatten als 
Verordening (EG) nr. 207/2009. 
Aangezien momenteel alleen 
EU-wetgeving bestaat inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen voor landbouwproducten 
en levensmiddelen, wijn en gedistilleerde 
dranken, moet de Commissie een voorstel 
voor een verordening indienen met het 
oog op de harmonisatie van de 
voorschriften inzake de bescherming van 
geografische aanduidingen voor andere 
goederen dan landbouwproducten en 
levensmiddelen, wijn en gedistilleerde 
dranken.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om de bescherming van het merk te 
verbeteren en de strijd tegen namaak 
daadwerkelijk te kunnen aangaan, moet de 
houder van een merk derden kunnen 
verhinderen om waren in het douanegebied 
van de Unie binnen te brengen zonder dat 
deze in de vrije handel worden gebracht, 
wanneer deze waren uit derde landen 

(22) Om de bescherming van het merk te 
verbeteren en de strijd tegen namaak 
daadwerkelijk te kunnen aangaan, moet de 
houder van een merk derden kunnen 
verhinderen om waren in het douanegebied 
van de lidstaat binnen te brengen zonder 
dat deze in de vrije handel worden 
gebracht, wanneer deze waren uit derde 
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afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat in wezen gelijk is aan het 
voor deze waren ingeschreven merk.

landen afkomstig zijn en zonder 
toestemming een merk dragen dat gelijk is 
aan het voor deze waren ingeschreven 
merk. Dit mag geen afbreuk doen aan 
de naleving door de Unie van de 
WTO-regels, voornamelijk artikel V van 
de GATT over vrijheid van doorvoer, en 
het recht van de Unie om de toegang tot 
geneesmiddelen voor derde landen te 
bevorderen, met name de productie, 
circulatie en verspreiding van generische 
medicijnen in de EU en daarbuiten.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om doelmatiger op te treden tegen het 
binnenbrengen van goederen die inbreuk 
maken op de wetgeving, in het bijzonder 
wanneer deze goederen over het internet 
worden verkocht, moet de houder het recht 
hebben de invoer van dergelijke goederen 
in de Unie te verbieden wanneer het alleen 
de verzender van de waren is die 
commerciële doeleinden nastreeft.

(23) Om doelmatiger op te treden tegen het 
binnenbrengen van goederen die inbreuk 
maken op de wetgeving, in het bijzonder 
wanneer deze goederen over het internet 
worden verkocht, moet de houder het recht 
hebben de invoer van dergelijke goederen 
in de Unie te verbieden wanneer het alleen 
de verzender van de waren is die 
commerciële doeleinden nastreeft. Daartoe 
moet de eigenaar acties dienaangaande 
ondernemen zoals bedoeld in 
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten en 
verordening nr. 608/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 juni 2013 inzake de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten door de 
douane.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om houders van Europese merken in 
staat te stellen namaak daadkrachtiger te 
bestrijden, moet hun het recht worden 
verleend het aanbrengen van een inbreuk 
makend merk of voorbereidende 
handelingen die daaraan voorafgaan, te 
verbieden.

(24) Om houders van Europese merken in 
staat te stellen namaak daadkrachtiger te 
bestrijden, moet hun het recht worden 
verleend het aanbrengen van een inbreuk 
makend merk of alle voorbereidende 
handelingen die daaraan voorafgaan, te 
verbieden.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De houder van een ingeschreven merk 
heeft ook het recht de invoer van waren 
ingevolge lid 3, onder c), te verbieden 
wanneer alleen de afzender van de waren 
met commercieel oogmerk handelt.

4. De houder van een ingeschreven merk 
heeft ook het recht de invoer van waren 
ingevolge lid 3, onder c), te verbieden 
wanneer alleen de afzender van de waren 
met commercieel oogmerk handelt.

Daartoe kan de houder van een Europees 
merk de nodige juridische stappen 
ondernemen als bepaald in Richtlijn 
48/2004/EG en de nationale 
douaneautoriteiten verzoeken de goederen 
die beweerdelijk inbreuk maken op zijn 
rechten te onderwerpen aan maatregelen 
zoals inbeslagname of vernietiging 
overeenkomstig Verordening 608/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 juni 2013 inzake de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten door 
de douane.
De lidstaten nemen daarnaast passende 
maatregelen om de verkoop via internet 
van namaakproducten te voorkomen.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De houder van een merk heeft eveneens 
het recht derden te verhinderen waren 
binnen te brengen in het douanegebied van 
de lidstaat waar het merk is ingeschreven 
zonder dat deze daar in de vrije handel 
worden gebracht, wanneer deze waren, met 
inbegrip van verpakking, uit derde landen 
afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat gelijk is aan het voor deze 
waren ingeschreven merk of in zijn 
belangrijkste onderdelen niet van dat merk 
kan worden onderscheiden.

5. De houder van een merk heeft eveneens 
het recht derden te verhinderen waren 
binnen te brengen in het douanegebied van 
de lidstaat waar het merk is ingeschreven 
zonder dat deze daar in de vrije handel 
worden gebracht, wanneer deze waren, met 
inbegrip van verpakking, uit derde landen 
afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat gelijk is aan het voor deze 
waren ingeschreven merk of in zijn 
belangrijkste onderdelen niet van dat merk 
kan worden onderscheiden. Dit mag geen 
afbreuk doen aan de naleving door de 
Unie van de WTO-regels, voornamelijk 
artikel V van de GATT over vrijheid van 
doorvoer.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het in het economisch verkeer 
aanbrengen van een teken dat gelijk is aan 
of overeenstemt met het merk, op een 
aanbiedingsvorm, verpakking of andere 
middelen waarop het merk kan worden 
aangebracht;

a) het in het economisch verkeer 
aanbrengen van een teken dat, zoals 
gespecificeerd in artikel 5, lid 1 van deze 
richtlijn, gelijk is aan of overeenstemt met 
het Europees merk, op een 
aanbiedingsvorm, verpakking of andere 
middelen waarop het merk kan worden 
aangebracht;

Motivering

Dit lid moet coherent zijn met de in artikel 5, lid 1, reeds gespecificeerde bepalingen over 
identificatie en overeenstemming.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
Schadeloosstelling van de importeur en 

van de eigenaar van de goederen
De bevoegde agentschappen kunnen de 
houder van een merk gelasten aan de 
importeur, de geconsigneerde en de 
eigenaar van de goederen een passende 
schadeloosstelling te betalen voor aan hen 
toegebrachte schade door het 
ongerechtvaardigde vasthouden van 
goederen op grond van het in artikel 10 
toegekende recht om de invoer te 
beperken.

Motivering

Overeenkomstig artikel 56 van de TRIPs-overeenkomst heeft het relevant agentschap de 
bevoegdheid een aanvrager, in dit geval een houder van een merk, te gelasten importeurs of 
eigenaars passend schadeloos te stellen voor het ongerechtvaardigde vasthouden. Het 
ongerechtvaardigde vasthouden is een groot en toenemend probleem. Volgens het jaarverslag 
van de Commissie "EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights: Results at the 
Border" werden in 2011 in meer dan 2 700 gevallen goederen bij vergissing vastgehouden, 
een toename van 46% ten opzichte van twee jaar ervoor.
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