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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de impact van namaak op de internationale handel 
(2008/2133 (INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het rapport van de OESO getiteld "De economische impact van namaak en 
piraterij" van 2007,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, getiteld “Het 
communautair Lissabon-programma uitvoeren: een modern kmo-beleid voor groei en 
werkgelegenheid (COM(2005)0551)”,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, getiteld “Europa 
als wereldspeler: Wereldwijd concurreren - Een bijdrage aan de EU-strategie voor groei 
en werkgelegenheid” (COM(2006)0567),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, 
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, getiteld 
“Europa als wereldspeler: een sterker partnerschap voor markttoegang ten behoeve van 
Europese exporteurs” (COM(2007)0183), 

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 februari 2008 over de EU-strategie voor 
markttoegang ten behoeve van Europese exporteurs1

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 mei 2007 over Europa als wereldspeler - 
Externe aspecten van het concurrentievermogen2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 juni 2008 over efficiënte in- en 
uitvoervoorschriften en -procedures in dienst van de handelspolitiek3, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 over de transatlantische economische 
betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 oktober 2006 over de economische en 
commerciële betrekkingen tussen de EU en de Mercosur met het oog op het sluiten van 
een interregionale associatieovereenkomst5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 december 2007 over de economische en 

1  Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0053.
2  PB C 102 E van 24.4.2008, blz. 128.
3  Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0247.
4  PB C 298 E van 8.12.2006, blz. 235.
5  PB C 308 E van 16.12.2006, blz. 182.
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handelsbetrekkingen met Korea1, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 mei 2008 over de economische en 
handelsbetrekkingen met de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 oktober 2005 over de vooruitzichten voor de 
handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en China3,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, getiteld 
“EU – China: Hechtere partners, groeiende verantwoordelijkheden” (COM(2006)0631) en 
het begeleidende werkdocument, getiteld “Hechtere partners, groeiende 
verantwoordelijkheden - Document betreffende het handels- en investeringsbeleid van de 
EU ten aanzien van China: Concurrentie en partnerschap” (COM(2006)0632), 

– gelet op 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 (WTO) werden vastgesteld, (verordening 
inzake handelsbelemmeringen),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement, 
getiteld “Actieprogramma: versnelde actie ter bestrijding van HIV/aids, malaria en 
tuberculose in het kader van de armoedebestrijding” (COM(2001)0096),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement, 
getiteld “Jongste ontwikkelingen rond het EG-actieprogramma - Versnelde actie ter 
bestrijding van HIV/aids, malaria en tuberculose in het kader van de armoedebestrijding” 
(COM(2003)0093),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement “Een 
coherent Europees beleidskader voor externe maatregelen tegen HIV/aids, malaria en 
tuberculose” (COM(2004)0726),

– gelet op 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 
volksgezondheidsproblemen, 

– gelet op verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende 
toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

1  Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0629.
2  Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0195.
3  PB C 233 E van 28.9.2006, blz. 103.



PR\722482NL.doc 5/14 PE405.983

NL

– gezien het verslag van de commissie internationale handel en de adviezen van de 
commissie juridische zaken en de commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A6-0000/2004),

A. overwegende dat een efficiënte bestrijding van het fenomeen van namaak noodzakelijk is 
om de doelstellingen van de vernieuwde Agenda van Lissabon te behalen, zowel inzake 
interne als externe aspecten die door de Commissie uiteengezet werden in de mededeling 
“Europa als wereldspeler: een sterker partnerschap voor markttoegang ten behoeve van 
Europese exporteurs” (COM(2007)0183),

B. overwegende dat de Europese Unie op wereldvlak de tweede grootste importeur is van 
goederen en diensten en dat de buitengewone openheid en transparantie van haar 
eenheidsmarkt enorme kansen biedt maar tegelijk ook een groot risico vormt voor de 
invasie van namaakproducten,

 
C. overwegende dat de ernstige schendingen van de Intellectuele Eigendomsrechten (IER) 

niet-tarifaire handelsbarrières vormen die de toegang tot de markten van derde landen 
moeilijker en duurder maken, vooral voor de kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) die slechts beschikken over beperkte middelen, 

D. overwegende dat de Europese concurrentiekracht traditioneel gezien verbonden is aan de 
kwaliteit van de arbeidskrachten en, in steeds toenemende mate, vooral voor de kmo’s, 
ook aan onderzoek, aan ontwikkeling, aan innovatie en de daarbij horende IER,

E. overwegende dat de IER, inclusief de geografische aanduidingen en de 
oorsprongsbenamingen, niet altijd op een efficiënte wijze beschermd worden door 
handelspartners van de EU, 

F. overwegende dat in 2007 het aantal goederen dat wegens schending van de IER door de 
douanediensten van de Europese Unie in beslag werd genomen met 17% is gestegen ten 
opzichte van het voorgaande jaar, waarbij cosmetica en producten voor persoonlijke 
hygiëne een stijging zagen van 264 %, speelgoed van 98 % en geneesmiddelen van 51 %, 

G. overwegende dat het fenomeen van namaak en piraterij alarmerende gevolgen heeft voor 
de economie van de Europese Unie en voor het hele Europese socio-economische stelsel, 
zoals een inperking van bevorderingen tot innovatie, een afremming van directe 
buitenlandse investeringen (DBI), een onttrekking van gekwalificeerde arbeidsplaatsen 
aan de industrie en het ontstaan van een milieu dat de ontwikkeling van een grijs circuit, 
dat parallel loopt aan het legale circuit, in de hand werkt en dat wordt beheerst door de 
georganiseerde misdaad, 

H. overwegende dat namaak ernstige schade toebrengt aan het milieu, zowel door de 
ontoereikende kwaliteitsnormen van nagemaakte goederen als door de hoge kosten voor 
hun verwerking en vernietiging, 

I. overwegende dat de eenheidsmarkt aan de Europese consument de mogelijkheid biedt om 
op een vrije, transparante en veilige manier te kiezen welke producten hij/zij koopt en dat 
namaak, als het niet op het juiste moment bestreden wordt, niet alleen het beginsel van 
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vertrouwen aantast dat juist de hoeksteen vormt van het hele systeem maar bovendien ook 
ernstige risico’s met zich kan meebrengen voor de veiligheid, de gezondheid en, in 
uitzonderlijke gevallen, het leven van de consument zelf, en dat het daarom noodzakelijk 
is de rechten van de consument zo goed mogelijk te waarborgen, 

J. overwegende dat de aanhoudende verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten op 
het vlak van de IER, in het bijzonder wat betreft de strafmaatregelen die in dat opzicht 
gehanteerd worden, de onderhandelingspositie van de Europese Unie verzwakken en de 
inspanningen kunnen ondermijnen die tot op heden geleverd werden om te komen tot een 
efficiëntere bestrijding van het fenomeen op internationaal niveau, 

K. overwegende dat de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten in 2007 hebben 
aangekondigd onderhandelingen te zullen opstarten met het oog op een nieuw 
multilateraal akkoord dat als doel heeft ondersteuning te bieden aan de realisering van de 
IER en de bestrijding van het fenomeen van namaak en piraterij (Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement – ACTA), 

L. overwegende dat het noodzakelijk is het onderscheid te benadrukken tussen generische 
geneesmiddelen, waarvan de verspreiding en de verkoop gestimuleerd moet worden 
zowel in de Europese Unie als in de ontwikkelingslanden, en namaakgeneesmiddelen die 
enerzijds gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en anderzijds aan de basis liggen van 
belangrijke economische verliezen voor ondernemingen uit de sector en de ontwikkeling 
van nieuwe uitvindingen kunnen vertragen, zonder dat zij overigens ten goede kunnen 
komen aan de bevolking van de minst ontwikkelde landen,

Multilaterale aanpak 

1. vindt dat het systeem van de WTO gezorgd heeft voor een verdere erkenning van de IER 
op internationaal niveau door te voorzien in minimale beschermingsregels dankzij de 
overeenkomst inzake de handelsaspecten van Intellectuele Eigendom (TRIPs), de dialoog 
tussen de lidstaten en met andere instellingen zoals de Wereldorganisatie Intellectuele 
Eigendom (WIPO) en de Wereld Douane Organisatie (WDO), alsook een mechanisme 
voor preventie en beslechting van geschillen;  

2. vraagt aan de Commissie om bij de Raad de TRIPs voort te zetten zodat de minimale 
voorschriften die in de nationale wetgevingen worden ingevoerd, gepaard gaan met 
effectieve maatregelen voor de uitvoering en de bestrijding van schendingen; 

3. vraagt aan de Commissie zich in te zetten voor de versteviging en de uitbreiding van het 
toepassingskader van de TRIPs-overeenkomst met de bedoeling het uit te breiden tot alle 
handelingen van uitvoer, doorvoer en overslag, alsook tot alle IER die momenteel nog 
uitgesloten zijn van de overeenkomst. Hierbij dient altijd rekening gehouden te worden 
met het ontwikkelingsniveau van de partners en dient men producerende landen, landen 
van doorvoer en landen die nagemaakte en gepirateerde goederen gebruiken van elkaar te 
onderscheiden; 

4. vraagt aan de Commissie en aan de lidstaten om specifieke initiatieven, ondersteund door 
de juiste financiële middelen, te ondernemen ten voordele van de ontwikkelingslanden om 
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de risico’s te vermijden die verbonden zijn aan mogelijks gevaarlijke namaakproducten, 
met een ontmoedigend effect op de directe buitenlandse investeringen (DBI) en de 
criminele en terroristische activiteiten in deze landen; 

5. wijst erop dat, in enkele opkomende economieën, de productie van nagemaakte en 
gepirateerde goederen een alarmerende omvang heeft aangenomen. Ondanks zijn 
tevredenheid over de samenwerkingsinitiatieven die tot op heden in het leven geroepen 
zijn, is hij van mening dat speciale maatregelen noodzakelijk zijn om de coördinatie 
tussen douanediensten, juridische en politionele instanties te verstevigen, alsook om de 
harmonisatie van de wetgevingen van deze landen met die van de Europese Unie aan te 
moedigen; 

6. is ervan overtuigd dat de verhoogde bestrijding van namaak ook verloopt via het 
frequenter en gerichter inschakelen van het geschillenbeslechtingsorgaan van de WTO, 
die samen met de Europese en nationale jurisdicties, een betere bescherming van de 
industrie en van de Europese consumenten kan garanderen met behulp van de consolidatie 
van een jurisprudentie die de inhoud en het draagvlak van de TRIPs-overeenkomst 
versterkt;

ACTA en andere bilaterale en regionale initiatieven van de Europese Unie 

7. vraagt aan de Commissie om, overeenkomstig de onderhandelingen in multilaterale 
context, de bestrijding tegen namaak en piraterij voort te zetten ook door middel van 
bilaterale, regionale en multilaterale akkoorden om de wetgevingen en de effectieve 
toepassing ervan meer op elkaar af te stemmen en te voorzien in de oprichting van 
efficiënte systemen voor de beslechting van geschillen en voor het nemen van sancties 
ingeval de afgesproken verplichtingen niet nageleefd worden; 

8. nodigt de Commissie en de lidstaten uit om alle nodige inspanningen te leveren met het 
oog op een snelle en bevredigende afronding van de ACTA-overeenkomst; is van mening 
dat de inwerkingtreding van de overeenkomst een efficiëntere bestrijding van namaak kan 
garanderen en een belangrijk drukmiddel kan vormen ten aanzien van andere niet-
aangesloten landen. Daarnaast vormt de overeenkomst tevens een essentiële referentie-
parameter op internationaal niveau. 

9. heeft lof voor de toenemende interesse die verscheidene lidstaten van de WTO hebben 
getoond ten aanzien van de ACTA en hoopt dat de overeenkomst ook ondertekend kan 
worden door China en andere opkomende landen waarvan de economie het meest te 
maken heeft met namaak; 

Externe steunmaatregelen in de bestrijding van namaak 

10. beveelt aan dat er een efficiënt controlemechanisme wordt opgericht voor de mogelijke 
schendingen van de IER die door verschillende overeenkomsten beschermd worden, te 
combineren met instrumenten voor commerciële impulsen voor een concrete inzet in de 
bestrijding van namaak, waaronder de opname in het stelsel van algemene preferenties 
(SAP) voor de ontwikkelingslanden of het toestaan van begunstiging bij de toepassing van 
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handelspolitieke beschermingsmaatregelen voor de opkomende landen; 

11. wijst erop dat het reglement SAP onder meer voorziet in de mogelijkheid van de tijdelijke 
intrekking van de preferenties van die partners die onwettige handelspraktijken gebruiken; 
is van mening dat, in bijzonder ernstige gevallen, de Commissie moet overwegen een 
beroep te doen op het voornoemde ontmoedigende instrument;

 
12.  is de mening toegedaan dat de verordening inzake handelsbelemmeringen een belangrijke 

hulp kan bieden aan de Europese ondernemingen die moeilijkheden kennen bij de toegang 
tot markten van derde landen, en waarbij deze moeilijkheden verbonden zijn aan 
schendingen van het Intellectuele Eigendom en nodigt de Commissie uit om het gebruik 
ervan te vergemakkelijken en te stimuleren, in het bijzonder voor de kmo’s; 

13. nodigt de Commissie uit om onverwijld de prioriteiten inzake menselijke hulpbronnen die 
toegekend zijn aan de delegaties van Europese Unie te herdefiniëren, om op die manier 
een voldoende aantal functionarissen te garanderen die specifiek belast zijn met de 
bestrijding van namaak; bovengenoemde middelen die idealiter aangewend worden in de 
Market Access Teams, zullen moeten worden gebruikt om in samenwerking met de 
diplomatieke vertegenwoordigingen van de lidstaten te zorgen voor een efficiëntere 
projectie van de Europese initiatieven inzake namaak en een beter contact met de 
desbetreffende plaatselijke autoriteiten, maar ook een tastbaarder referentiepunt te zijn 
voor de Europese ondernemingen (vooral de kmo’s) die klagen over schendingen van het 
Intellectuele Eigendom; 

Normatieve en organisatorische kwesties 

14. neemt akte van de vele inspanningen geleverd door de Commissie met het oog op de 
consolidatie van het Intellectuele Eigendom in de Europese Unie en vraagt meer inzet 
voor de bestrijding van het fenomeen van namaak en de harmonisatie van de wetgevingen 
die van kracht zijn in de lidstaten; 

15. benadrukt de noodzaak van een betere coördinatie in de EC van de diensten die zich 
bezighouden met de bestrijding van namaak en benadrukt ook een betere verspreiding van 
de Europese initiatieven die door haar in dit opzicht genomen worden; 

16. betreurt dat de Raad de wetgeving met betrekking tot de markering van herkomst (de 
zogenaamde “Made in”) niet aangenomen heeft, want dit zou zorgen voor een betere 
traceerbaarheid en herkenbaarheid van de herkomst van de ingevoerde producten, en 
hoopt dat de hindernissen die haar inwerkingtreding beletten definitief overwonnen 
kunnen worden; 

17. vindt dat de oprichting van één Europese instantie belast met de coördinatie van de 
bestrijding van namaak en piraterij niet langer uitgesteld kan worden. Deze instantie moet 
in staat zijn een betere organisatie van alle verschillende actoren op Europese vlak te 
waarborgen en moet samenwerking creëren met de privésector en met de autoriteiten van 
de lidstaten die belast zijn met de bestrijding van namaak; is van mening dat de oprichting 
van deze instantie noodzakelijk is om de positie van de EU in de internationale context te 
bekleden met meer gezag en haar bestrijding van het fenomeen van namaak nog 
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doeltreffender te laten verlopen; 

18. beveelt een verdere vervolmaking en een betere coördinatie aan van de douaneprocedures 
in de Europese Unie zodat de toegang van nagemaakte en gepirateerde producten tot de 
eenheidsmarkt aanzienlijk beperkt wordt; is de mening toegedaan dat een efficiëntere 
bestrijding van vervalsing rekening dient te houden met de prominente rol die Internet 
heeft verworven in de commercialisering en de promotie van nagemaakte en gepirateerde 
producten;

19. beschouwt het als essentieel dat de Europese industrie eigen steun en bijstand verleent aan 
de initiatieven die genomen zullen worden door de Europese instellingen; beschouwt het 
als bijzonder essentieel dat de kmo’s zich in dergelijke omstandigheden bevinden die het 
toelaten hun rechten vooral met betrekking tot de schendingen van de IER in derde landen 
te verdedigen; 

Slotbeschouwingen 

20. nodigt de Commissie uit om, in samenspraak met de Raad en de lidstaten, een duidelijk, 
gestructureerd en ambitieus beleid uit te stippelen dat, samen met de interne initiatieven 
op het gebied van douane en op strafrechtelijk vlak, de “externe” maatregelen van de 
Europese Unie en van haar lidstaten wat betreft namaak en piraterij coördineert en stuurt; 

21. benadrukt de noodzaak dat aan het Parlement tot hier toe een meer centrale rol was 
toebedeeld in de bestrijding van namaak; vindt het bijzonder aangewezen dat zijn 
politieke aanwezigheid gestimuleerd wordt in de gespecialiseerde internationale 
bijeenkomsten zoals het Global Anti-counterfeiting and Privacy Congress alsmede bij de 
internationale organisaties die betrokken zijn bij de bescherming van het Intellectuele 
Eigendom; 

22. nodigt de EC en de Raad uit om het volledig op de hoogte te houden en het deelgenoot te 
maken van alle initiatieven die hierop betrekking hebben; 

o

o o

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

De mededeling van de EC “Europa als wereldspeler” van 2006 heeft erkend dat het, in het 
kader van de multilaterale en bilaterale initiatieven, nodig is de buitenlandse aspecten van de 
Europese concurrentiekracht te versterken en nieuwe impulsen te geven aan de bestrijding van 
namaak in derde landen.

Het is niet te verwaarlozen wat er op het spel staat. De markt van vervalsingen is goed voor 
ongeveer 500 miljard euro, ofwel circa 7-10% van de wereldmarkt. De Europese markt heeft 
zich toegelegd op luxeartikelen met een hoge toegevoegde waarde, vaak beschermd door IER. 
De verdediging van het Intellectuele Eigendom is een essentieel instrument om de 
buitenlandse concurrentiekracht van de Europese industrie te ondersteunen en een al even 
belangrijke bijdrage tot het succes van de “Strategie van Lissabon”. 

Het zou echter misleidend zijn te geloven dat nieuwe initiatieven inzake de bestrijding van 
namaak enkel geplaatst worden in het exclusieve belang van de communautaire industrie. 
Naast de ernstige economische schade die toegebracht wordt aan de bedrijven door de namaak 
en de piraterij, gaan door deze illegale praktijken elk jaar honderden duizenden 
gekwalificeerde en goedbetaalde banen verloren, in Europa (volgens schattingen gaat het om 
200.000 verloren arbeidsplaatsen) en elders in de wereld, en kunnen zij, in vele gevallen, de 
gezondheid van de consumenten in gevaar brengen, criminele en terroristische organisaties 
financieren en ernstige schade berokkenen aan het milieu. 

Namaak is een veelzijdig en gespreid fenomeen dat, met variërende intensiteit, bijna alle 
economische sectoren treft. De tijd van de onafgewerkte vervalsingen van luxeproducten die 
makkelijk herkenbaar zijn, is ondertussen lang vervlogen. De industrie van de namaak en van 
piraterij heeft de jongste jaren een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt en legt zich nu toe 
op de productie van speelgoed, kleding, computerprogramma’s, geneesmiddelen, cosmetica, 
voedingswaren, sigaretten, wisselstukken voor auto’s en vliegtuigen. 

Niet alle consumenten zijn zich ervan bewust een misdrijf te begaan wanneer zij producten 
kopen waarvan de afkomst meer dan twijfelachtig is en hierdoor bij te dragen aan de 
ondersteuning van parallellopende economische circuits die gedomineerd worden door de 
criminele organisaties. Het huidige Parlement heeft zich al over deze kwestie uitgesproken en 
benadrukt dat het persoonlijk gebruik zonder winstoogmerk onderscheiden dient te worden 
van de commercialisering op frauduleuze wijze en met voorbedachten rade van nagemaakte 
en gepirateerde producten. Men zal zeker aandacht moeten schenken aan dit onderscheid maar 
hier ook sensibiliseringscampagnes voor moeten opstellen zodat de consumenten de risico’s 
verbonden aan hun ‘ondoordachte’ aankoop beter begrijpen. 

Namaak neemt vaak slinkse en gevaarlijke vormen aan. Zo zouden naar schatting 10% van de 
geneesmiddelen namaak zijn. Deze producten, zoals ook cosmetica, kunnen stoffen bevatten 
die mogelijkerwijs schadelijk zijn en ernstige schade kunnen toebrengen aan de gezondheid 
van de onwetende gebruiker. Dit is het geval van de hoestsiroop met antivries die in 2006 130 
dodelijke slachtoffers heeft geëist in Panama. Op dezelfde wijze kan de bloeiende markt van 
nagemaakte kwaliteitsvoedingswaren (waaronder wijn en likeur) een verontrustend gevaar 
betekenen voor de consument, voornamelijk in andere markten dan deze waar het 
kwaliteitsproduct normaal van afkomstig is. Daarnaast brengt dit ook zeer ernstige schade toe 
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aan uitmuntende Europese producties. Namaak bestrijden betekent dus garanderen dat de 
consument vrij en volledig veilig kan kiezen wat hij koopt.

De ontwikkelingslanden zijn de eerste slachtoffers van namaak en beschikken vaak niet over 
de geschikte instrumenten om deze plaag met succes te bestrijden. De rapporteur is van 
mening dat er specifieke initiatieven nodig zijn om hen te helpen dit fenomeen efficiënt te 
bestrijden en te vermijden dat er ‘vrije zones’ ontstaan die gecontroleerd worden door de 
criminele organisaties. De bestrijding van nagemaakte voedingswaren en geneesmiddelen in 
de ontwikkelingslanden blijft met name één van de prioriteiten van de externe maatregelen 
van de EU in de bestrijding van namaak. 

Dit verslag is bedoeld als een concreet en coherent voorstel van een gestroomlijnd en coherent 
Europees beleid dat zich bezig houdt met de externe aspecten van de bestrijding van namaak. 
De bestrijding van namaak dient een prioriteit te worden van de EU en men dient met de 
implicaties ervan rekening te houden bij het opstellen van het handelsbeleid van de EU van 
het volgende decennium.

De TRIPs-overeenkomst moderniseren 

De TRIPs-overeenkomst was, toen het van kracht werd, een duidelijke stap in de richting van 
een wetgeving op wereldniveau over het Intellectuele Eigendom maar de resultaten voldeden 
niet altijd aan de verwachtingen aangezien veel leden van de WTO de volledige 
tenuitvoerlegging ervan niet konden of wilden garanderen. De Europese Commissie zou dus 
de juiste diplomatische initiatieven moeten opzetten om zo te garanderen dat de 
standaardminima, zoals bepaald in de TRIPs-overeenkomst, op correcte wijze toegepast 
worden door alle leden van de WTO. 

Anderzijds is de overeenkomst waarvan sprake niet perfect en zouden enkele delen ervan 
herzien moeten worden. Zo moet het toepassingsgebied ervan uitgebreid worden tot 
handelingen m.b.t. uitvoer, doorvoer en overslag alsook tot andere schendingen van het 
Intellectuele Eigendom. 

Ingeval er zich ernstige schendingen van de TRIPs-overeenkomst voordoen, zou de EU niet 
mogen aarzelen om het geschillenbeslechtingsorgaan van de WTO in werking te stellen, om 
de verdediging van de Europese belangen veilig te stellen alsook om een jurisprudentie ‘op te 
bouwen’ die de inhoud van de overeenkomst kan verduidelijken zodat op die manier de 
tenuitvoerlegging ervan vlotter en efficiënter kan verlopen. 

De rapporteur is er bovendien van overtuigd dat het gebruik van de verordening inzake 
handelsbelemmeringen gestimuleerd moet worden en het eenvoudiger te gebruiken moet zijn 
voor de Europese ondernemingen die klagen over toegangsproblemen tot derde markten 
omwille van een onwettig en onrechtmatig gebruik van hun Intellectuele Eigendomsrechten 
door de plaatselijke operatoren. 

ACTA en andere bilaterale en regionale initiatieven van de EU

Hoezeer het multilaterale kader van de WTO ook de voornaamste prioriteit blijft voor de EU, 
het staat buiten kijf dat zonder verdere bilaterale of plurilaterale initiatieven zoals de ACTA-
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overeenkomst, men het fenomeen van namaak niet op een efficiënte wijze kan bestrijden op 
internationaal niveau. Het Parlement verwacht hierover op de hoogte gehouden te worden 
zoals het hoort en verwacht zijn eigen bijdrage te kunnen leveren aan de overeenkomst die 
haar formeel werd voorgelegd.

Het voorstel van de ACTA-overeenkomst komt voort uit de noodzaak om verder te gaan dan 
de TRIPs-overeenkomst en om de bestrijding van namaak efficiënter en coherenter te maken. 
In dit opzicht is het een onmiskenbaar positief feit dat de geïndustrialiseerde landen die het 
meest te lijden hebben onder namaak, waaronder de EU, de VS en Japan, beslist hebben om 
hun inspanningen te coördineren. Het proces bevindt zich nog in de beginfase maar men zal 
zich ervan moeten vergewissen dat er geen overlappingen zijn met de TRIPs-overeenkomst en 
dat de uiteindelijke doelstellingen van de overeenkomst voldoende duidelijk en realistisch 
zijn. 

Naast ACTA vindt de rapporteur het aangewezen dat de Europese Commissie een clausule ter 
verdediging van Intellectuele Eigendomsrechten (IER) (die voorziet in een efficiënt systeem 
voor de beslechting van geschillen) opneemt in alle nieuwe vrijhandelsakkoorden waarover de 
komende jaren onderhandeld zal worden. 

Het ten volle naleven van de TRIPs-verplichtingen en van de andere bilaterale en plurilaterale 
akkoorden zal van de derde staten, en vooral van de ontwikkelingslanden, een aanzienlijke 
economische en organisatorische inspanning vragen. De rapporteur meent dat de EU dit 
probleem, tenminste gedeeltelijk, op zich moet nemen door gepaste economische en 
technische ondersteuning te bieden aan de staten die dit vragen en die veel inzet tonen in de 
bestrijding van namaak, en dit door ondersteuning te bieden bij de opleiding van personeel en 
de implementatie van communautaire douaneprocedures waar mogelijk. 

Er zal een bijzondere inzet geleverd moeten worden in de bestrijding van namaak in de 
transitlanden en tegenover hen die gebruik maken van ‘fabriek-schepen’ gelegen in 
exterritoriale wateren. 

“Made in” en opspoorbaarheid van ingevoerde producten 

De ontwerp-verordening van de Raad1 met betrekking tot de aanduiding van het land van 
herkomst van bepaalde producten die ingevoerd worden in de EU door derde landen, zou 
indien het aangenomen wordt, niet enkel zorgen voor meer transparantie inzake de herkomst 
van bepaalde categorieën van producten, zoals textiel dat vaak het onderwerp uitmaakt van 
namaak, maar zou ook een belangrijke bijdrage leveren tot de bestrijding van namaak. 
De rapporteur hoopt dus dat men de onbegrijpelijke verdeeldheid kan overstijgen die tot hier 
toe de proceduregang van dit voorstel heeft vertraagd en dat het snel aangenomen kan 
worden. 

Tegelijkertijd zou het bovendien aangewezen zijn om samen met de sectoren van de 
betrokken industrietakken enkele methodes te bestuderen waarmee de echtheid van producten 
uit derde landen gemakkelijk geïdentificeerd kan worden door de douanemedewerkers maar 
ook door de uiteindelijke consumenten. 

1 ref. 2005/0254(ACC)



PR\722482NL.doc 13/14 PE405.983

NL

Normatieve en organisatorische kwesties 

De rapporteur is de mening toegedaan dat een betere coördinatie op Europees vlak nodig is 
om belangrijke resultaten te behalen in de buitenlandse bestrijding van namaak. 

De oprichting van één Europese instantie belast met de bestrijding van namaak en in staat om 
de inspanningen van de lidstaten alsook die van de verschillende diensten van de Europese 
Commissie te coördineren, kan niet langer uitgesteld worden. Aan deze nieuwe instantie 
dienen voldoende middelen en bevoegdheden gegarandeerd te worden om haar mandaat te 
volbrengen maar tegelijkertijd ook de bevoegdheden van de lidstaten in acht te nemen. De 
Europese Commissie zal intern bovendien moeten garanderen dat de verschillende diensten 
die instaan voor deze belangrijke taak op een gecoördineerde en harmonieuze wijze werken. 

Eén van de aspecten van de bestrijding van namaak waar zowel de lidstaten als de Europese 
Commissie zeker op zal moeten aandringen, is de bescherming van de kmo’s, zowel in 
Europa als in derde landen. De rol van de ondernemingen is van cruciaal belang voor het 
succes van anti-namaak strategie en de industrie moet haar steentje bijdragen, zoals onlangs 
nog werd herhaald door diezelfde Europese Commissie. Het is evenwel ondenkbaar de 
multinationals en de kleine producenten die uitmuntende resultaten behaalden in hun eigen 
sector op hetzelfde niveau te plaatsen. De kmo’s dienen dus bijgestaan te worden om zich zo 
goed mogelijk te kunnen weren tegen deze plaag die hen zware schade berokkent en, meer in 
het algemeen, moeten er samenwerkingssystemen komen tussen de openbare sector en het 
bedrijfsleven die efficiënter en minder duur zijn voor de ondernemingen. 

De verzadiging van de traditionele markten en de opening van nieuwe markten, zoals die in 
de opkomende landen, vereist bovendien een nieuwe beleidsstrategie die zich niet beperkt tot 
het vervolgen van het fenomeen van namaak in Europa maar die ook het probleem aanpakt in 
die regio’s waar namaak het diepst geworteld zit en die ook in de derde landen optreedt die 
vaak de bestemming uitmaken van Europese nagemaakte goederen die elders geproduceerd 
werden. 

De rapporteur hoopt bovendien dat men enerzijds kan komen tot een verbetering en een 
verdere harmonisatie van de douaneprocedures binnen de EU en dat er anderzijds een systeem 
wordt opgezet van strafmaatregelen die dezelfde zijn in alle lidstaten. De bestrijding van 
namaak en piraterij buiten Europa verloopt noodzakelijkerwijs via een systeem van sterke 
gemeenschappelijke regels waarover overeenstemming heerst binnen de EU. 

De Rol van het Europees Parlement 

Voor het Parlement is er een belangrijke rol weggelegd in de bestrijding van namaak, vooral 
in het licht van de nieuwe bevoegdheden die het toebedeeld zal krijgen wanneer het Verdrag 
van Lissabon van kracht zal worden. Het zou bovendien aangewezen zijn om, in samenspraak 
met de andere betrokken parlementaire Commissies, een jaarlijks ‘forum’ over dit thema in 
het leven te roepen, om ook meer aandacht te schenken aan deze problematiek in zijn 
bilaterale betrekkingen (in eerste instantie met het Amerikaanse congres) of haar multilaterale 
betrekkingen (Algemene Raad van de WTO) en een parlementaire delegatie af te vaardigen 
naar het Wereldcongres over de bestrijding van namaak. 
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