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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de strategie voor de bescherming en handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in derde landen
(2014/2206(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité getiteld "Handel, groei en intellectuele 
eigendom – Strategie voor de bescherming en handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in derde landen" (COM(2014)0389),

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 11, 
lid 1 en artikel 17, lid 2,

– gezien de Europa 2020-strategie (COM(2010)2020),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 21 maart 2014,

– gezien het verslag van 2008 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) getiteld "The economic impact of counterfeiting and piracy" 
zoals bijgewerkt in 2009,

– gezien het verslag van 2009 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) getiteld "Piracy of digital content",

– gezien de gezamenlijke studie uit 2013 van het Europees Octrooibureau en het Bureau 
voor harmonisatie binnen de interne markt (EOB/BHIM) getiteld "Intellectual property 
rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in 
the European Union",

– gezien de studie uit 2013 van de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldorganisatie voor 
de intellectuele eigendom en de Wereldgezondheidsorganisatie getiteld "Promoting 
Access to Medical Technologies and Innovation",

– gezien Verordening (EG) nr. 3286/94 van de Raad van 22 december 1994 tot 
vaststelling van communautaire procedures op het gebied van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Gemeenschap 
ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die 
welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld 
(verordening inzake handelsbelemmeringen)1,

– gezien Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten2,

                                               
1 PB L 349 van 31.12.1994, blz. 71.
2 PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45.
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– gezien Verordening (EG) nr. 816/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 mei 2006 betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de 
vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met 
volksgezondheidsproblemen1,

– gezien Verordening (EG) nr. 953/2003 van de Raad van 26 mei 2003 ter voorkoming 
van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de 
Europese Unie2,

– gezien Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende 
toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening)3,

– gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie4,

– gezien Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad5,

– gezien zijn resolutie van 12 juli 2007 over de TRIPS-overeenkomst en de 
beschikbaarheid van medicijnen6,

gezien zijn verslag van 18 december 2008 over de impact van namaak op de internationale 
handel7,

– gezien zijn verslag van 22 september 2010 over versterkte handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt8,

– gezien het verslag van de Commissie van 31 juli 2014 getiteld "EU customs 
enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border 2013"9,

– gezien de resolutie van de Raad over het EU-douaneactieplan tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten (IER) voor de jaren 2013-201710, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 december 
2014,

                                               
1 PB L 157 van 9.6.2006, blz. 1.
2 PB L 135 van 3.6.2003, blz. 5.
3 PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1.
4 PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.
5 PB L 181 van 29.6.2013, blz. 15.
6 PB C 175E van 10.7.2008, blz. 591.
7 PB C 45E van 23.2.2010, blz. 47.
8 PB C 50E van 21.2.2012, blz. 48.
9 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/2014_ipr_statistics_en.pdf.
10 PB C 80 van 19.3.2013, blz. 1.
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– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0000/2015),

A. overwegende dat het concurrentievermogen van de EU steeds meer is gebaseerd op 
creativiteit en innovatie, en overwegende dat "slimme groei" - het ontwikkelen van een 
economie op basis van kennis en innovatie - één van de drie prioriteiten van de 
Europa 2020-strategie is;

B. overwegende dat het van essentieel belang is om de versterking van de banden tussen 
het onderwijs, het bedrijfsleven en onderzoek en innovatie te versterken; overwegende 
dat de procedures ter bestrijding van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (IER) 
duur en tijdrovend zijn, met name voor KMO's;

C. overwegende dat de EU en haar lidstaten als leden van de Wereldhandelsorganisatie 
gebonden zijn door de Overeenkomst inzake de handelsgerelateerde aspecten van de 
intellectuele eigendom (TRIP's) en zich derhalve hebben verbonden tot de vaststelling 
en uitvoering van doeltreffende maatregelen tegen alle inbreuken op IER;

D. overwegende dat in het debat over IER naar behoren moet worden nagedacht over de 
opgedane ervaringen, waarbij de samenhang tussen de interne en externe aspecten wordt
gehandhaafd, een onderscheid wordt gemaakt tussen de fysieke en digitale omgeving, 
rekening wordt gehouden met de bedenkingen van alle betrokkenen, met inbegrip van 
de KMO's en consumentenorganisaties, en wordt gestreefd naar het zorgen voor een 
billijk evenwicht tussen de belangen van de houders van rechten en die van de 
eindgebruikers;

E. overwegende dat namaak niet langer beperkt blijft tot luxeproducten, maar tevens 
algemeen gebruikte goederen treft, zoals speelgoed, geneesmiddelen, cosmetica en 
levensmiddelen; 

F. overwegende dat de douaneautoriteiten in de EU in 2013 bijna 36 miljoen artikelen in 
beslag hebben genomen waarvan werd aangenomen dat zij een inbreuk op de EIR 
vormden, met een waarde van meer dan 760 miljoen euro; 

G. overwegende dat 72% van alle in beslag genomen goederen in 2013 kleine 
hoeveelheden betrof; overwegende dat geneesmiddelen voor het vierde opeenvolgende 
jaar tot de topcategorie behoorden met 19% van deze inbeslagnemingen en 10% van 
alle inbeslagnemingen;

H. overwegende dat het nodig is om de inbreuken op IER te bestrijden om de daarmee 
verbonden risico's voor de gezondheid en veiligheid van de consumenten en het milieu 
terug te dringen en de economische en sociale gevolgen voor de bedrijven en scheppers 
in de Unie te voorkomen; overwegende dat speciale aandacht moet worden besteed aan 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad die van de handel in nagemaakte en door 
piraterij verkregen goederen profiteert;

I. overwegende dat een allesomvattend rechtskader voor EIR moet worden gecombineerd 
met doeltreffende handhaving, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de maatregelen 
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ter handhaving van EIR de legitieme handel niet te zeer belasten; 

Algemene opmerkingen

1. waardeert de benadering van de Commissie met name de oproep tot het handhaven van 
het evenwicht tussen de diverse uiteenlopende belangen; 

2. is van oordeel dat in geen enkele evaluatie van de mededeling rekening wordt gehouden 
met de Strategie voor de bescherming en handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in derde landen uit 2004 noch met de verwerping van de 
Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA);

3. onderstreept dat niet duidelijk is met welke middelen en methoden de resultaten 
waarnaar in de mededeling wordt verwezen, kunnen worden bereikt, met name welke 
financiële middelen zullen worden gebruikt en waar zij vandaan zullen komen;

4. is van mening dat niet duidelijk wordt aangegeven hoe de coördinatie tussen het intern 
en extern beleid inzake de bescherming van de EIR moet verlopen, en onderstreept het 
belang van interne verbetering dienaangaande;

5. onderstreept dat de bescherming van IER moet worden gezien als een eerste 
noodzakelijke, maar niet afdoende stap op weg naar toegang tot de markt van een derde 
land, aangezien de bevordering van de uitvoer geen effect heeft zonder bescherming;

6. onderstreept dat de toenemende betrokkenheid van de georganiseerde misdaad bij 
inbreuken op IER een groot probleem is geworden; betreurt dat het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (Verdrag van 
Palermo) nog steeds geen protocol inzake namaak omvat; 

7. waardeert en steunt het streven naar meer samenhang tussen de bescherming en 
handhaving van IER en andere beleidsterreinen, alsmede tussen de Commissie en de 
lidstaten bij het verwezenlijken van dit doel; is van oordeel dat de bescherming van IER 
een cruciale rol kan vervullen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, het 
witwassen van geld en belastingontduiking;

8. steunt de Commissie in haar werkzaamheden inzake het afbakenen van geografische 
prioriteiten met als uitgangsbasis haar halfjaarlijkse verslagen over de bescherming en 
handhaving van IER in derde landen;

9. is van mening dat de strategie niet voldoende waarde hecht aan het onderscheid tussen 
fysieke namaak van handelsmerken en octrooien en schendingen van het auteursrecht, 
vooral in de digitale omgeving; 

10. is van oordeel dat de strategie een hechte samenwerking met de douaneautoriteiten dient 
te omvatten met het oog op de horizontale samenhang;

11. onderstreept dat de geografische aanduidingen en de bescherming ervan even belangrijk 
zijn als andere vormen van intellectuele eigendom, en dat de erkenning ervan een 
centrale doelstelling van de Commissie moet zijn tijdens onderhandelingen over 
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vrijhandelsovereenkomsten;

12. is van oordeel dat de overeenkomst over TRIP's zo flexibel mogelijk ten uitvoer moet 
worden gelegd;

Handhaving en openbaar debat

13. onderstreept de noodzaak van een intensiever publiek debat over de handhaving;

14. erkent dat de bewustwording onder consumenten moet worden vergroot en wijst erop 
dat met een striktere handhaving als zodanig het probleem niet wordt opgelost;  
onderstreept de rol van het bedrijfsleven in dit verband;

15. is van oordeel dat niet duidelijk is op welke wijze publieke steun voor de bescherming 
van IER kan worden verkregen, aangezien in de voorgestelde maatregelen niet goed 
wordt uiteengezet hoe bredere publieke steun kan worden verkregen;

Internet en IER

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten om met online platforms over nieuwe 
memoranda van overeenstemming te onderhandelen en deze te ondertekenen om de 
verkoop van nagemaakte goederen een halt toe te roepen;

17. is van mening dat de formulering van de strategie inzake de bevordering van de gedegen 
bescherming van geografische aanduidingen op het internet specifieker zou moeten zijn 
om concrete doelstellingen te kunnen voorstellen;

18. doet een beroep op de Commissie om samen te werken met de Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) en de Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom (WIPO) om een beschermingsmechanisme voor geografische aanduidingen 
op het internet in het leven te roepen;

19. is van mening dat de verantwoordelijkheid van tussenpersonen wordt onderschat; zou in 
dit verband graag een verfijndere strategie zien;

20. is van oordeel dat de strategie zou hebben moeten voorzien in de invoering van een 
verplichting voor banken om automatisch fraude op het internet te sanctioneren;

Ontwikkeling en opkomende economieën

21. doet een beroep op de Commissie om ertoe bij te dragen een omgeving te creëren 
waarin de belangen van de lidstaten en derde landen naar elkaar toegroeien en waarin 
een wederzijds belang bestaat om de lat hoger te leggen;

22. is van oordeel dat de criteria die voor het programma inzake het algemene 
preferentiestelsel plus (SAP+) moeten gelden, ook de ratificatie en toepassing moeten 
omvatten van het Verdrag inzake het merkenrecht van WIPO, de Akte van Genève van 
de Overeenkomst van ’s-Gravenhage, de Overeenkomst van Lissabon betreffende de 
bescherming van herkomstbenamingen en hun internationale inschrijving, en andere aan 
de IER gerelateerde internationale overeenkomsten;   
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23. is verheugd over het door de Commissie verrichte werk ter ondersteuning van de 
ontwikkelingslanden die hun IER-systemen wensen te verbeteren, en doet een beroep op 
de Commissie om deze inspanningen voort te zetten en te intensiveren door 
ononderbroken technische bijstand te verlenen in de vorm van 
bewustmakingsprogramma's, rechtsbijstand en de opleiding van ambtenaren; 

Toegang tot medicijnen

24. stemt in met de oproep tot een brede reactie op het  ingewikkelde en rijk geschakeerde 
probleem van de toegang tot geneesmiddelen;

25. verzoekt de Commissie om zich in te zetten voor een constructieve dialoog over de 
toegang tot geneesmiddelen met alle betrokkenen;

26. onderstreept het onopgeloste probleem van de generieke geneesmiddelen en de 
verdediging van het farmaceutisch onderzoek;

27. is van mening dat, hoewel de EU-bedrijven bescherming behoeven, het noodzakelijk is 
om de prijzen van geneesmiddelen aan te passen aan het economische niveau van het 
land waarin zij worden verkocht, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met 
marktverstoringen ten gevolge van de doorverkoop van geneesmiddelen in derde 
landen;

28. is van oordeel dat bedrijven moeten worden aangemoedigd om in hun 
concurrentieomgeving beter samen te werken en met overheidsinstanties samen te 
werken;

29. is van mening dat de Unie zich in het bredere debat moet mengen over het 
vooruithelpen van de gezondheidszorg wereldwijd, met inbegrip van strategieën ter 
schraging van de gezondheidszorgsystemen;

Zorgen voor betere gegevens 

30. is van mening dat de in de mededeling geciteerde statistische gegevens zijn verzameld 
aan de hand van een controversiële en reeds bekritiseerde methode; 

31. stemt in met de argumenten van de Commissie voor de oprichting van een 
Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten van de EU, en 
dringt erop aan dat hiervoor specifieke middelen worden uitgetrokken; 

32. wijst erop dat het Centrum breed moet worden opgezet en geen kopie mag zijn van 
reeds bestaande organen;

33. doet een beroep op de Commissie om zich ervoor in te zetten dat het Centrum zijn 
onafhankelijkheid behoudt om ervoor te zorgen dat zijn werkzaamheden niet worden 
ondermijnd door reële of vermeende partijdigheden;

EU-recht en samenwerking binnen de EU

34. erkent dat een beter, geharmoniseerd intern beleid inzake IER van nut kan zijn bij de 
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standaardisering van de bescherming en handhaving van IER in de wereld;

35. verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten te werken aan de ratificatie van het 
Verdrag inzake het merkenrecht van WIPO, de Akte van Genève van de Overeenkomst 
van ’s-Gravenhage en de Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming van 
herkomstbenamingen en hun internationale inschrijving, en andere aan de IER 
gerelateerde internationale overeenkomsten;

36. doet een beroep op de Commissie om verdere stappen te nemen in overeenstemming 
met het resultaat van de recente openbare raadpleging over haar Groenboek "Optimale 
benutting van Europa’s traditionele kennis: mogelijke uitbreiding van de bescherming 
van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten" 
(COM(2014) 469;

Bescherming en handhaving van IER in derde landen

37. steunt de toezegging van de Commissie om voorrang te geven aan de bevordering van 
een betere bescherming van IER binnen de WTO en in andere internationale fora;

38. doet een beroep op de Commissie om te streven naar de opneming in het WTO-stelsel 
van met IER verband houdende internationale overeenkomsten die daarvan nog geen 
deel uitmaken, zoals het Verdrag inzake het merkenrecht van WIPO, de Akte van 
Genève van de Overeenkomst van ’s-Gravenhage en de Overeenkomst van Lissabon 
betreffende de bescherming van herkomstbenamingen en hun internationale 
inschrijving;

39. is van oordeel dat in onderhandelingen over bilaterale vrijhandelsovereenkomsten 
voorrang moet worden gegeven aan de hoofdstukken over intellectueel eigendom, en 
dat de onderhandelende partijen moeten erkennen dat in het recht om een bedrijf te 
voeren rekening moet worden gehouden met de eerbiediging van IER;

40. is van mening dat de ratificatie van de WIPO-overeenkomsten moet worden opgenomen 
in de bilaterale vrijhandelsovereenkomsten die door de Unie worden gesloten;

41. steunt de benadering van de Commissie om dialogen over intellectuele eigendom en 
werkgroepen met prioritaire landen op te zetten waarmee geen allesomvattende 
onderhandelingen worden gevoerd, ten einde specifieke toezeggingen inzake de 
bescherming en handhaving van intellectuele eigendom te verkrijgen;

42. onderstreept dat samenwerking inzake IER tussen de Unie en andere regionale 
organisaties telkens waar mogelijk moet worden versterkt;

43. verzoekt de Commissie om regelmatiger een beroep te doen op mechanismen voor 
geschillenbeslechting, met inbegrip van het orgaan voor geschillenbeslechting van de 
WTO, wanneer inbreuk wordt gemaakt op de rechten van ondernemers van de Unie; 

44. doet een beroep op de Commissie om derde landen aan te moedigen wederzijdse 
erkenning te verlenen aan het recht van juridische experts inzake intellectuele eigendom 
om hun beroep uit te oefenen;
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Bijstand in derde landen en geografische focus

45. is van mening dat ondernemers en consumenten in elk derde land een beroep moeten 
kunnen doen op advies van een of meer IER-attachés die de belangen van de Unie 
vertegenwoordigen;

46. is van mening dat ondernemers en consumenten in derde landen waar inbreuken op IER 
vaker voorkomen, speciale bescherming moeten genieten via een uitbreiding van de 
IER-helpdesk;

o

o o

47. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Uw rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie om de strategie voor de 
bescherming en handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten in derde landen te herzien, 
en erkent dat de door de Commissie gekozen benadering door de verschillende 
belanghebbenden op prijs wordt gesteld;

IE-intensieve bedrijven genereren in de EU rond de 39% van de totale economische activiteit 
(ten belope van jaarlijks 4,7 triljoen) en zo'n 26% van alle werkgelegenheid (56 miljoen 
banen). 

Desalniettemin zijn sinds de inwerkingtreding van de Overeenkomst inzake de 
handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendom (TRIP's, 1/1/1995) slechts een 
beperkt aantal belangrijke IER-overeenkomsten gesloten, zelfs nu veranderingen in de 
technologie en de samenleving de aard van het IER-landschap hebben veranderd.  In de 
mededeling worden de noodzaak om onderzoek en innovatie te bevorderen, de uitdagingen 
van de toegang tot geneesmiddelen en de milieuproblemen aangemerkt als een aantal van de 
belangrijkste problemen in het heden en de toekomst.

Uw rapporteur erkent het feit dat elk initiatief inzake het extern beleid verband houdt met het 
intern beleid, en onderstreept derhalve dat de EU zeer goed moet nadenken over de interne 
verbetering van haar regels inzake intellectuele eigendom.


