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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked 

(2009/2178(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til meddelelse af 11. september 2009 fra Kommissionen til Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om bedre 

håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (KOM(2009)0467), 

– der henviser til Rådets (konkurrenceevne) resolution af 25. september 2008 om en 

omfattende europæisk handlingsplan til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og 

piratkopiering, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 

visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det 

indre marked (direktivet om elektronisk handel),  

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om 

harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om 

toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse 

intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for 

varer, der krænker sådanne rettigheder, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om 

håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om 

retlig beskyttelse af edb-programmer, 

– der henviser til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om 

ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige 

foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, 

– der henviser til Kommissionens strategi for håndhævelse af intellektuel ejendomsret i 

tredjelande fra 2005 og til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene "IPR 

Enforcement Report 2009", 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Industri, 

Forskning og Energi (A7-0000/2010), 

A. der henviser til, at krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvorved forstås 

enhver krænkelse af alle former for intellektuelle ejendomsrettigheder, som f.eks. 
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ophavsrettigheder, varemærker, design eller patenter, udgør en reel trussel mod 

forbrugernes sundhed og sikkerhed og mod vores økonomi og vores samfund, 

B. der henviser til, at det er vigtigt, at der med henblik på at tackle problemet med 

håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked ikke kun tages 

hensyn til EU's område, men også til situationen ved EU's ydre grænser og i tredjelande, 

C. der henviser til, at de foreliggende oplysninger om omfanget af krænkelserne af 

intellektuelle ejendomsrettigheder er usammenhængende, ufuldstændige, utilstrækkelige 

og spredte, 

D. der henviser til, at innovation og kreativitet tilfører den europæiske økonomi en betydelig 

merværdi og derfor skal bevares og udvikles under hensyntagen til den økonomiske 

kontekst, 

E. der henviser til, at krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er et horisontalt 

problem, der berører alle industrisektorer og navnlig de kreative og innovative industrier, 

F. der henviser til, at piratkopieringen på nettet har fået et meget foruroligende omfang, 

navnlig for de kreative industrisektorer, og at de gældende regler har vist sig at være 

utilstrækkelige til at sikre en effektiv beskyttelse af rettighedsindehaverne på internettet og 

balancen mellem alle interesser, herunder forbrugernes interesser, 

G. der henviser til, at der – med undtagelse af lovgivningen om strafferetlige sanktioner – 

allerede findes fællesskabsbestemmelser om varemærkeforfalskning og piratkopiering af 

fysiske varer, men at der fortsat er huller i reglerne for så vidt angår bekæmpelsen af 

piratkopiering på internettet, 

H. der henviser til, at foranstaltningerne i direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af 

intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked ikke er blevet evalueret med hensyn 

til beskyttelse af rettigheder, 

I. der henviser til, at beskyttelse af patenter er af afgørende betydning med henblik på en 

effektiv bekæmpelse af patentkrænkelser, og at spørgsmålet om et fælles patentsystem på 

EU-plan endnu mangler at blive løst, 

J. der henviser til, at det er bevist, at der er forbindelser mellem forskellige former for 

organiseret kriminalitet og krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig 

varemærkeforfalskning og piratkopiering, 

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 11. september 2009 om yderligere ikke-

lovgivningsmæssige foranstaltninger, men beklager, at meddelelsen ikke beskæftiger sig 

med færdiggørelse af lovgivningsrammerne; 

2. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremlægge en omfattende strategi for 

intellektuelle ejendomsrettigheder, der tager fat på alle aspekter af intellektuelle 

ejendomsrettigheder, herunder håndhævelsen heraf; 

3. mener, at Kommissionen bør tage hensyn til de forskellige aspekter af intellektuelle 
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ejendomsrettigheder i alle sine politikker og lovgivningsinitiativer og i forbindelse med 

alle konsekvensanalyser, når et forslag har indvirkning på intellektuel ejendomsret; 

4. er i modsætning til Kommissionen ikke sikker på, at de nuværende regler i EU om 

civilretlig håndhævelse er effektive og harmoniserede i det omfang, der er nødvendigt for, 

at det indre marked kan fungere, og minder Kommissionen om, at rapporten om 

anvendelsen af direktiv 2004/48/EF er vigtig med henblik på at bekræfte de pågældende 

påstande; 

5. opfordrer Kommissionen til at udarbejde rapporten om anvendelsen af direktiv 

2004/48/EF, herunder en evaluering af effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet, 

og en vurdering af direktivets virkninger for innovation og udvikling af 

informationssamfundet, i overensstemmelse med direktivets artikel 18, stk. 1, og om 

nødvendigt foreslå ændringer; anmoder om, at rapporten også kommer til at omfatte en 

vurdering af, hvordan man kan styrke og forbedre reglerne i relation til internettet; 

6. er uenig med Kommissionen i, at de grundlæggende retlige rammer for håndhævelsen af 

intellektuelle ejendomsrettigheder allerede er på plads; påpeger i den forbindelse, at 

forhandlingerne om direktivet om strafferetlige sanktioner endnu ikke er blevet afsluttet 

med held, og opfordrer Kommissionen til at fremsætte et nyt forslag om strafferetlige 

sanktioner på grundlag af Lissabontraktaten; 

7. opfordrer Kommissionen til at fremsætte passende lovgivningsforslag på grundlag af 

artikel 118 i TEUF, som tager fat på spørgsmålet om et effektivt EU-patentsystem; 

Det europæiske observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering 

("observationscentret") 

8. anerkender, at det er vigtigt at have omfattende og pålidelige oplysninger og data om alle 

former for krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for at udvikle evidensbaserede 

og resultatorienterede politikker; 

9. glæder sig over oprettelsen af observationscentret som et værktøj til centralisering af 

statistikker og data, der vil give grundlag for at udarbejde de forslag, der skal gennemføres 

for effektivt at bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering, herunder 

piratkopiering på internettet;  

10. ønsker, at observationscentret bliver et redskab til indsamling og udveksling af data og 

oplysninger om alle former for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder; 

11. opfordrer Kommissionen til at præcisere, hvilke opgaver observationscentret vil få, og 

understreger, at observationscentrets succes i vid udstrækning afhænger af en inddragelse 

af og et samarbejde mellem samtlige aktører, herunder de nationale myndigheder, 

rettighedsindehaverne, forbrugerorganisationerne og de berørte industrier, for at øge 

gennemsigtigheden og undgå dobbeltarbejde; 

12. opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet og Rådet fuldt og helt om 

resultaterne af observationscentrets aktiviteter ved hjælp af årlige rapporter, hvori 

Kommissionen drager konklusioner og foreslår de nødvendige løsninger med henblik på 
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at forbedre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder; 

Forbrugerkampagner 

13. understreger nødvendigheden af en forbrugerkampagne på europæisk, nationalt og lokalt 

plan om de risici, som varemærkeforfalskede produkter indebærer for forbrugernes 

sundhed og sikkerhed, og om varemærkeforfalskningens og piratkopieringens negative 

virkninger for økonomien og samfundet; 

14. opfordrer i relation til piratkopiering og salg af varemærkeforfalskede produkter på 

internettet samtlige berørte aktører, herunder internetudbydere, internetforretninger, 

rettighedsindehavere og forbrugerorganisationer, til at indlede en dialog om konkrete 

alarmeringsforanstaltninger som f.eks. korte, synlige og relevante advarsler; 

15. understreger, at det er nødvendigt at opdrage de unge for at få dem til at forstå, hvad der 

står på spil i forbindelse med intellektuel ejendomsret, og klart at kunne identificere, hvad 

der er lovligt, og hvad der er ulovligt, ved hjælp af målrettede oplysningskampagner, 

navnlig mod piratkopiering på internettet; 

Bekæmpelse af piratkopiering og beskyttelse intellektuelle ejendomsrettigheder på 

internettet 

16. er enig med Kommissionen i, at supplerende ikke-forskriftmæssige foranstaltninger kan 

være med til at styrke håndhævelsen at intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig 

foranstaltninger, der udspringer af en tæt dialog mellem de berørte parter: 

17. beklager, at Kommissionen hverken nævner eller behandler den delikate problemstilling 

omkring piratkopiering på internettet, som udgør et vigtigt aspekt af dette globale 

fænomen i den digitale tidsalder, navnlig spørgsmålet om balancen mellem fri adgang til 

internettet og de foranstaltninger, der skal træffes for at komme denne plage til livs; 

kræver, at Kommissionen behandler denne problemstilling i sin strategi for intellektuelle 

ejendomsrettigheder; 

18. understreger, at der er mange faktorer, der har ført til det pågældende fænomen, navnlig 

den avancerede teknologi; minder dog om, at fænomenet er en krænkelse af intellektuelle 

ejendomsrettigheder, som der hurtigt må findes passende løsninger på i forhold til de 

berørte sektorer; 

19. understreger, at støtte og udvikling af et lovligt tilbud, der er varieret, attraktivt og synligt 

for forbrugerne, kan være med til at reducere fænomenet, men anerkender, at det ikke er 

tilstrækkeligt: piratkopiering er i dag den største hindring for udviklingen af lovlige tilbud 

på internettet, og EU risikerer, at bestræbelserne på at udvikle det lovlige marked på 

internettet bliver dømt til at mislykkes, hvis man ikke anerkender denne kendsgerning og 

hurtigt fremsætter forslag til at løse problemet; 

20. kræver, at alle aktører, herunder internetudbyderne, deltager i dialogen med de berørte 

parter med henblik på at finde passende løsninger i løbet af 2010; opfordrer 

Kommissionen til, hvis dette ikke er muligt, at fremsætte et lovgivningsforslag eller ændre 

den gældende lovgivning, navnlig direktiv 2004/48/EF, for at styrke EU-reglerne på 
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området på baggrund af erfaringerne på nationalt plan; 

21. opfordrer Kommissionen til at tænke bredt over metoder til at lette industriens adgang til 

det digitale marked uden geografiske grænser og herved hurtigst muligt tage fat på 

spørgsmålet om multiterritoriale licenser og et effektivt og gennemsigtigt system for 

forvaltning af rettigheder, som er en forudsætning for et større udbud af lovlige tjenester, 

der opfylder forbrugernes behov for en øjeblikkelig og kundetilpasset adgang til indhold 

overalt; 

Den internationale dimension og indflydelsen på det indre marked 

22. støtter Kommissionens bestræbelser på at nå frem til, hvordan man bedst kan forbedre 

EU's toldforordning, der giver mulighed for at tilbageholde varer, der mistænkes for at 

krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, og som sådan er en hjørnesten i EU's 

lovkompleks om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; 

23. opfordrer Kommissionen til at udvikle et innovativt og forstærket samarbejde mellem 

forvaltningen og de forskellige berørte industrisektorer; 

24. opfordrer Kommissionen til at intensivere samarbejdet med de prioriterede tredjelande om 

intellektuel ejendomsret og til at fortsætte arbejdet under forhandlingerne om intellektuel 

ejendomsret i Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, navnlig inden for 

rammerne af WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder 

(TRIPs); 

25. opfordrer Kommissionen til at fortsætte bestræbelserne på at fremme forhandlingerne om 

en multilateral handelsaftale om bekæmpelse af varemærkeforfalskning (ACTA) for at 

gøre systemet til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til bekæmpelse af 

varemærkeforfalskning mere effektivt og til at holde Parlamentet fuldt underrettet om 

forløbet og resultaterne af forhandlingerne; 

26. støtter Kommissionens bestræbelser på at fortsætte og forstærke bilaterale 

samarbejdsinitiativer, herunder dialoger om intellektuel ejendomsret med tredjelande og 

projekter om teknisk bistand; 

Organiseret kriminalitet 

27. understreger vigtigheden af at bekæmpe organiseret kriminalitet i relation til intellektuelle 

ejendomsrettigheder, navnlig varemærkeforfalskning og piratkopiering; påpeger i denne 

forbindelse behovet for en passende EU-lovgivning om strafferetlige sanktioner og støtter 

et tæt strategisk og operationelt samarbejde mellem alle berørte parter i EU, navnlig 

Europol, de nationale myndigheder og den private sektor, samt med tredjelande og 

internationale organisationer; 

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og medlemsstaternes parlamenter og 

regeringer. 


