
P7_TA(2010)0340 

Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt 

Resolutie van het Europees Parlement van 22 september 2010 over versterkte handhaving 

van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt (2009/2178(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 september 2009 over versterkte 

handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt (COM(2009)0467), 

– gezien de resolutie van de Raad Mededinging van 25 september 2008 over een alomvattend 

Europees plan ter bestrijding van namaak en piraterij, 

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, 

met name de elektronische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische 

handel)1, 

– gezien Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 

betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige 

rechten in de informatiemaatschappĳ2, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden 

van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zĳ inbreuk 

maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien 

van goederen waarvan is vastgesteld dat zĳ inbreuk maken op dergelĳke rechten3, 

– gezien Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten4, 

– gezien Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's5, 

– onder verwijzing naar zijn standpunt van 25 april 2007 over het gewijzigde voorstel voor 

een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke 

maatregelen ter waarborging van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten6, 

– gezien de strategie van de Commissie inzake de handhaving van intellectuele-

eigendomsrechten (IER's) in derde landen van 2005 en het werkdocument van de diensten 

van de Commissie: verslag handhaving IER's 2009, 
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– onder verwijzing naar zijn aanbeveling van 26 maart 2009 aan de Raad over de versterking 

van de veiligheid en van de fundamentele vrijheden op het internet1, 

– gelet op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, 

– gelet op het juridisch bindende karakter van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 april 2008 over de culturele industrieën in 

Europa2, 

– 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 van 25 juni 2008 

over "Denk eerst klein" − Een "Small Business Act" voor Europa, waarin het beginsel 

"Denk eerst klein" is vastgesteld ten behoeve van een ambitieuze beleidsagenda voor kleine 

en middelgrote ondernemingen, 

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 

industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming (A7–0175/2010), 

A. overwegende dat inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (IER's) niet alleen een reële 

bedreiging vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de consument, maar ook voor 

onze economieën en onze samenlevingen, 

B. overwegende dat wetenschappelijke en technische innovatie, octrooien en de culturele 

industrieën in belangrijke mate bijdragen aan het concurrentievermogen van de Europese 

economie, zowel door het aantal banen in deze sectoren en de grote verscheidenheid 

daarvan als door de gecreëerde rijkdom; overwegende dat de culturele economie in al haar 

aspecten moet worden ondersteund, gaande van de creatie tot de verspreiding, 

C. overwegende dat de Europese Unie als lid van de Wereldhandelsorganisatie gebonden is 

aan de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP’s); 

overwegende dat EU-lidstaten uit hoofde van deze overeenkomst verplicht zijn om 

effectieve maatregelen aan te nemen en uit te voeren tegen alle inbreuken op IER’s, 

D. overwegende dat het delen van kennis en de verspreiding van innovatie sterk verankerd zijn 

in de traditie van de Europese Unie en dat een zo ruim mogelijke toegang tot technologische 

vooruitgang en culturele producten de grondslag blijft van het onderwijs- en 

ontwikkelingsbeleid, 

E. overwegende dat het met het oog op een goede aanpak van het vraagstuk van de handhaving 

van IER's in de interne markt van belang is niet alleen het grondgebied van de EU in 

aanmerking te nemen, maar ook de situatie aan de buitengrenzen van de EU en in derde 

landen, teneinde de bescherming van inhoud die oorspronkelijk afkomstig is uit de 
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Gemeenschap, evenals de bescherming van de houders van de rechten daarop te verenigen 

met de toegang van de consument tot inhoud die afkomstig is van buiten de Gemeenschap, 

F. overwegende dat de gegevens met betrekking tot de omvang van inbreuken op IER's niet 

consistent, onvolledig, ontoereikend en versnipperd zijn en dat een objectieve, 

onafhankelijke effectbeoordeling nodig is voor eventuele aanvullende 

wetgevingsvoorstellen, 

G. overwegende dat innovatie en creativiteit een aanzienlijke toegevoegde waarde voor de 

Europese economie betekenen en dat deze gezien de economische context moeten worden 

beschermd en ontwikkeld, 

H. overwegende dat de inbreuken op IER's een horizontaal probleem vormen dat alle 

industriële sectoren treft, met name creatieve en innovatieve industrietakken en sport, 

I. overwegende dat doorlopende inbreuken op IER’s zullen leiden tot een geleidelijke 

verdwijning van innovatie in de EU, 

J. overwegende dat het verschijnsel online inbreuken op IER's zorgwekkende vormen heeft 

aangenomen, met name in sectoren die creatieve inhoud leveren en dat nog niet is 

vastgesteld of het bestaande rechtskader in staat is op doeltreffende wijze te zorgen voor de 

bescherming van de houders van de rechten op internet en tegelijkertijd een evenwicht 

tussen alle belangen, met inbegrip van de belangen van de consument, te waarborgen, 

K. overwegende dat pogingen om inbreuken op het auteursrecht aan te pakken publieke steun 

moeten genieten om te voorkomen dat de steun voor intellectuele-eigendomsrechten onder 

de burgers wordt uitgehold, 

L. overwegende dat het ongeautoriseerd uploaden van materiaal waar auteursrecht op rust een 

duidelijke inbreuk is op intellectuele-eigendomsrechten die verboden wordt door het 

Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake 

auteursrecht (WCT) en het verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), waarbij 

de Europese Unie verdragsluitende partij is, 

M. overwegende dat de creatieve sector zou moeten doorgaan met de ontwikkeling van 

modellen ter facilitering van de online toegang tot creatieve inhoud die verbeterde en 

kosteneffectieve keuzen voor consumenten bieden, waaronder toegang tot onbeperkte 

abonnementsdiensten; overwegende dat de ontwikkeling van deze legale diensten wordt 

gehinderd door de toename van illegaal geüploade online inhoud, 

N. overwegende dat leveranciers van audiovisuele mediadiensten gebruik moeten kunnen 

maken van alle nieuwe distributiewijzen om de attractiviteit van hun aanbod aan het publiek 

te behouden en te versterken; overwegende dat het huidige kader voor de toekenning van 

licenties dient te worden verbeterd, zodat de lidstaten over een flexibel systeem beschikken 

dat aan de nieuwe technologieën kan worden aangepast, 

O. overwegende dat er, met uitzondering van de wetgeving inzake strafrechtelijke sancties, al 

een communautair rechtskader bestaat voor namaak en piraterij met betrekking tot materiële 

goederen, maar dat nog steeds lacunes bestaan met betrekking tot online inbreuken op 

IER's, 



 

P. overwegende dat de maatregelen als bedoeld in Richtlijn 2004/48/EG betreffende de 

handhaving van IER's in de interne markt nog niet zijn beoordeeld uit het oogpunt van 

bescherming van de rechten of uit het oogpunt van de effecten ervan op de rechten van 

consumenten, 

Q. overwegende dat de telecomwetgeving onlangs is aangepast, waarin bepalingen zijn 

opgenomen voor gestandaardiseerde kennisgevingen in het openbaar belang die onder 

andere betrekking kunnen hebben op auteursrecht en inbreuken daarop zonder de 

gegevensbescherming en het recht op privacy in gevaar te brengen en waarin de noodzaak 

wordt benadrukt om de grondrechten in acht te nemen in kwesties aangaande de toegang tot 

internet, 

R. overwegende dat in het Europese rechtskader de mogelijkheid moet worden opgenomen om 

degenen die inbreuk maken op het auteursrecht gerechtelijk te vervolgen, aangezien 

internationale verdragen nauwelijks in staat zijn om tegen inbreuken op IER's op te treden, 

S. overwegende dat octrooibescherming cruciaal is om inbreuken op octrooien doeltreffend te 

bestrijden en dat nog een oplossing moet worden gevonden voor het vraagstuk van een 

uniforme octrooistelsel op EU-niveau, 

T. overwegende dat er een bewezen verband bestaat tussen verschillende vormen van 

georganiseerde criminaliteit en inbreuken op IER's, 

U. overwegende dat de medebeslissingsrol van het Europees Parlement in commerciële 

aangelegenheden en zijn toegang tot onderhandelingsdocumenten wordt gewaarborgd door 

het Verdrag van Lissabon, 

V. overwegende dat het wenselijk is dat niet alleen voorzien wordt in maatregelen ter 

bestrijding van strafbare feiten op dit gebied, maar ook in bescherming van de consument 

die op geoorloofde wijze gebruik maakt van producten waarop intellectuele-

eigendomsrechten rusten, 

W. overwegende dat de geldende communautaire regelgeving geen enkel beletsel vormt voor 

de ontwikkeling van een systeem voor grensoverschrijdende licenties, 

X. overwegende dat er op verschillende gebieden, met inbegrip van de sector die zich 

bezighoudt met tekst en beeld, handelsmodellen en -kanalen evenals licentiesystemen 

bestaan die op uiteenlopende wijzen en in verschillende formaten uitgebreide toegang 

bieden tot werken, zowel op nationaal als grensoverschrijdend niveau, 

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie van 11 september 2009 waarin 

aanvullende niet-wetgevingsmaatregelen worden voorgesteld; betreurt echter dat in de 

mededeling niet wordt gesproken over de voltooiing van het wetgevingskader via de 

invoering van een reeks maatregelen om inbreuken op IER's doeltreffend te bestrijden; is 

ingenomen met de vooruitgang die binnen de Europese Unie is geboekt om de strijd tegen 

namaak te harmoniseren; moedigt de Commissie aan om meer inspanningen te leveren in 

sectoren die van invloed zijn op de gezondheid en de veiligheid, met name met betrekking 

tot geneesmiddelen; 

2. herinnert eraan dat er op het gebied van cultuur een uitzondering bestaat op IER's, met name 

"het kopiëren voor privégebruik"; 



3. verzoekt de Commissie met spoed tegen eind 2010 een alomvattende strategie inzake IER's 

te presenteren waarin alle aspecten van IER's aan de orde komen, met inbegrip van de 

handhaving en bevordering ervan, in het bijzonder de rol van het auteursrecht als 

katalysator in plaats van obstakel, die scheppers helpt een inkomen te verdienen en hun 

werken te verspreiden; 

4. verzoekt de Commissie een alomvattende strategie inzake IER’s voor te stellen met het oog 

op het verwijderen van obstakels voor het creëren van een gemeenschappelijke markt 

binnen de online omgeving en het aanpassen van de Europese wetgeving op het gebied van 

IER's aan huidige trends in de samenleving en aan technische ontwikkelingen; 

5. onderstreept dat iedere maatregel die wordt getroffen om IER's te handhaven het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 7 en 8, en het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

waaronder de artikelen 6, 8 en 10, in acht moet nemen en noodzakelijk, proportioneel en 

passend moet zijn binnen een democratische samenleving; herinnert er in dit verband aan 

dat artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie voorziet in 

bescherming van de intellectuele eigendom; 

6. is van mening dat de Commissie in alle relevante beleidsvormen of wetgevingsinitiatieven 

rekening moet houden met de IER-aspecten en deze aspecten in aanmerking moet nemen bij 

elke effectbeoordelingsprocedure wanneer een voorstel gevolgen heeft op het vlak van de 

intellectuele eigendom; 

7. is van mening dat de Commissie rekening zou moeten houden met de specifieke problemen 

waarmee het MKB op het gebied van de versterking van de intellectuele-eigendomsrechten 

wordt geconfronteerd, overeenkomstig het beginsel "Denk eerst klein" dat in de "Small 

Business Act" voor Europa is vastgesteld, met name door voor het MKB het beginsel van 

non-discriminatie toe te passen; 

8. deelt op grond van de ervaringen van houders van rechten in enkele lidstaten niet de vaste 

overtuiging van de Commissie dat het huidige civielrechtelijke handhavingskader in de EU 

voldoende doeltreffend en zover geharmoniseerd is als nodig is voor de goede werking van 

de interne markt en herinnert de Commissie eraan dat het verslag over de toepassing van 

Richtlijn 2004/48/EG van fundamenteel belang is om de betreffende beweringen te 

bevestigen; 

9. is van mening dat de mogelijkheid op te treden tegen partijen die inbreuk maken op 

intellectuele-eigendomsrechten gecreëerd moet worden in het Europese rechtskader en 

herinnert de Commissie eraan dat het verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/48/EG 

van essentieel belang is om de betreffende beweringen te bevestigen; 

10. verzoekt de Commissie een verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/48/EG 

overeenkomstig artikel 18, lid 1, van die richtlijn op te stellen, met inbegrip van een 

beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen en een evaluatie van het 

effect ervan op innovatie en ontwikkeling van de informatiemaatschappij, en zo nodig 

wijzigingen voor te stellen; wenst dat dit verslag ook een beoordeling bevat van de 

mogelijkheden om het rechtskader met betrekking tot het internet te versterken en te 

verbeteren; 

11. beveelt de Commissie aan eraan te denken dat er speciale formaten bestaan waarmee 



 

werken toegankelijk voor gehandicapten gemaakt kunnen worden, en de nodige 

maatregelen te treffen om de verspreiding van die formaten aan te moedigen; 

12. is het niet eens met de Commissie dat de basiswetgeving met betrekking tot de handhaving 

van IER's al bestaat; wijst er in dit verband op dat de onderhandelingen over de richtlijn 

inzake strafrechtelijke sancties niet met succes zijn afgesloten; 

13. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de maatregelen met het oog op de versterkte 

handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt geen afbreuk doen aan 

het legitieme recht van interoperabiliteit, aangezien dit van essentieel belang is voor een 

gezonde mededinging op de markt voor de verspreiding van digitale werken, met name voor 

de auteurs en de gebruikers van vrije software; 

14. verzoekt de Commissie op basis van artikel 118 van het VWEU passende 

wetgevingsvoorstellen in te dienen waarin het vraagstuk van een doeltreffend communautair 

octrooistelsel aan de orde wordt gesteld en is in dit verband verheugd over de conclusies 

van de Raad van 4 december 2009 over een verbeterd octrooistelsel in Europa als een 

significant positieve ontwikkeling; 

Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij ("Waarnemingscentrum") 

15. erkent het belang van alomvattende en betrouwbare informatie en gegevens over alle 

soorten inbreuken op IER's met het oog op de ontwikkeling van op bewijsmateriaal 

gebaseerde en resultaatgerichte beleidsvorming; 

16. is verheugd over de oprichting van het waarnemingscentrum als instrument voor de 

centralisatie van statistieken en gegevens die als basis zullen dienen voor de uit te werken 

voorstellen om namaak en online inbreuken op IER's doeltreffend te bestrijden; verzoekt de 

Commissie dringend een verslag op te stellen over hoe Europol en bestaande structuren 

voor samenwerking tussen douane-instanties op dit gebied het beste kunnen worden ingezet 

om strafrechtelijke inbreuken op IER's doeltreffend te bestrijden; 

17. wenst dat het waarnemingscentrum zich ontwikkelt tot een instrument voor het verzamelen 

en uitwisselen van gegevens en informatie over alle vormen van inbreuken op IER's, met 

inbegrip van het verzamelen van wetenschappelijke onderzoeken over namaak en 

IER-regelgeving; 

18. verzoekt de Commissie de aan het waarnemingscentrum toevertrouwde taken te 

verduidelijken en onderstreept dat het welslagen van het waarnemingscentrum in grote mate 

afhankelijk is van de betrokkenheid en de samenwerking van alle actoren, met inbegrip van 

de nationale autoriteiten, de rechthebbenden, de consumentenorganisaties en de betrokken 

industrieën, ten einde de transparantie te vergroten en overlapping van werkzaamheden te 

voorkomen; 

19. verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad volledig te informeren over de resultaten 

van de werkzaamheden van het waarnemingscentrum door middel van jaarverslagen waarin 

de Commissie conclusies trekt en oplossingen voorstelt die nodig zijn om de IER-wetgeving 

te verbeteren; 

Bewustmaking van de consument 



20. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in samenwerking met de sectoren in kwestie een 

bewustmakingscampagne op Europees, nationaal en lokaal niveau te organiseren over de 

risico's van nagemaakte producten voor de gezondheid en de veiligheid van de consument, 

alsook over de negatieve gevolgen van namaak en online inbreuken op IER's voor de 

economie en de samenleving; onderstreept dat in het bijzonder jonge Europese 

consumenten meer bewust moeten worden gemaakt van de noodzaak om IER's te 

respecteren; 

21. verzoekt alle deelnemende partijen, met inbegrip van de internetproviders, de platforms 

voor online verkoop, de rechthebbenden en de consumentenorganisaties, als het gaat om 

inbreuken op IER's en online verkoop van nagemaakte producten, concrete maatregelen te 

nemen om mensen te waarschuwen voor en voor te lichten over de waarde van het 

auteursrecht en de gevolgen van inbreuken op IER's en namaak voor werkgelegenheid en 

groei, bijvoorbeeld via korte, zichtbare en concrete voorlichtings- en 

waarschuwingsboodschappen; 

22. onderstreept de noodzaak jongeren voor te lichten, zodat zij begrijpen wat er bij de 

intellectuele eigendom op het spel staat en duidelijk kunnen vaststellen wat legaal is en wat 

niet, een en ander via doelgerichte bewustmakingscampagnes, met name tegen online 

inbreuken op IER's; 

23. verzoekt de Commissie daarom druk uit te oefenen op de industrie om nog meer 

betalingsfaciliteiten te bedenken om het voor Europese consumenten gemakkelijker te 

maken legaal aangeboden inhoud te kopen en zo het legale downloaden in de EU uit te 

breiden; 

Het aanpakken van online inbreuken en bescherming van IER's op internet 

24. is het met de Commissie eens dat aanvullende niet-wetgevingsmaatregelen zoals debatten 

onder deelnemende partijen over mogelijke verbeteringen in de digitale markt in Europa via 

vrijwillige harmonisatie van procedures en normen nuttig kunnen zijn om de handhaving 

van de IER's te versterken, met name maatregelen die voortvloeien uit een diepgaande 

dialoog tussen de deelnemende partijen; 

25. onderstreept dat de enorme toename van de ongeoorloofde uitruil van bestanden van werken 

waar auteursrecht op rust en opgenomen uitvoeringen een groeiend probleem vormt voor de 

Europese economie in termen van werkgelegenheid en inkomsten voor de sector alsmede 

voor de overheid; 

26. onderstreept dat verschillende factoren de ontwikkeling van dit fenomeen mogelijk hebben 

gemaakt, met name de technologische vooruitgang en het gebrek aan legaal aanbod; 

herinnert er echter aan dat dit fenomeen een inbreuk vormt op de IER's waarvoor naar 

gelang de betrokken sector met spoed passende oplossingen moeten worden gevonden die 

in overeenstemming zijn met de grondrechten; 

27. onderstreept dat steun voor en ontwikkeling van een gediversifieerd en voor de consument 

aantrekkelijk en zichtbaar legaal aanbod van goederen en diensten ertoe kan bijdragen om 

het fenomeen online inbreuken in te dammen, en erkent in dit verband dat het gebrek aan 

een functionerende interne Europese digitale markt een belangrijk obstakel vormt voor de 

ontwikkeling van legale online aanbiedingen en dat de EU het risico loopt dat pogingen om 

de legitieme online markt te ontwikkelen tot mislukken gedoemd zijn indien zij dit feit niet 



 

erkent en niet met spoed voorstellen indient om een en ander aan te pakken; 

28. verzoekt de Commissie daarom druk op de industrie uit te oefenen om nieuwe 

betalingsfaciliteiten voor te stellen om het voor Europese consumenten gemakkelijker te 

maken legaal aangeboden inhoud te kopen, wat ervoor zorgt dat legaal downloaden in de 

EU toeneemt; 

29. dringt aan op specifieke wetgeving die bepaalt dat de particuliere consument die op 

rechtmatige wijze kopieën voor persoonlijk gebruik heeft gemaakt van oorspronkelijke 

producten waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, niet gehouden is op enigerlei 

wijze ook aan te tonen dat een kopie legaal is, maar dat het aan de belanghebbende is de 

eventuele schending van de regels inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te 

bewijzen; 

30. dringt erop aan dat alle actoren, met inbegrip van de internetproviders, aan de dialoog met 

de belanghebbende partijen deelnemen om passende oplossingen te vinden; verzoekt de 

Commissie, indien dit niet het geval is, een wetgevingsvoorstel in te dienen of de bestaande 

wetgeving, met name Richtlijn 2004/48/EG, te wijzigen teneinde het communautaire 

rechtskader op dit terrein te versterken op basis van nationale ervaringen; 

31. verzoekt de Commissie om een brede reflectie op methoden voor het vergemakkelijken van 

de toegang van de industrie tot de digitale markt zonder geografische grenzen, daarbij 

rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke sector, door onverwijld het 

vraagstuk van grensoverschrijdende licenties, wanneer sprake is van een substantiële vraag 

bij de consument, en het gebrek aan geharmoniseerde wetgeving inzake het auteursrecht aan 

te pakken en zich te buigen over een doeltreffend en transparant systeem voor het beheer 

van de rechten, dat een aanvulling vormt op de bestaande groei van legale diensten die 

voldoen aan de vraag van de consument naar een gemakkelijker, plaatsonafhankelijke, 

onmiddellijke en op maat gesneden toegang tot inhoud; 

32. benadrukt dat het kader voor de toekenning van licenties zou moeten worden verbeterd op 

basis van technologische neutraliteit, zodat de lidstaten over een flexibel, doeltreffend en 

transparant systeem voor het beheer van de rechten beschikken dat aan de nieuwe 

technologieën kan worden aangepast; 

33. verzoekt de Commissie om het onderwerp van grensoverschrijdend beheer van 

auteursrechten opnieuw in overweging te nemen en de huidige situatie van juridische 

onzekerheid te wijzigen die is gecreëerd door Aanbeveling 2005/737/EG van de Commissie 

van 18 oktober 2005 betreffende het collectieve grensoverschrijdende beheer van 

auteursrechten, daarbij rekening houdend met het feit dat auteursrecht inherent een 

territoriaal karakter heeft om culturele, traditionele en linguïstische redenen en ervoor 

zorgend dat een pan-Europees vergunningenstelsel consumenten voorziet van de toegang tot 

de breedst mogelijke keuze van inhoud en dit niet ten koste van het Europese lokale 

repertoire; 

34. vestigt bovendien de aandacht op de steeds vaker voorkomende verschijnselen van 

industriële spionage via het internet en van diefstal van gegevens die industrieel eigendom 

zijn, met name van technische documentatie en broncodes; 

35. stelt voor dat het waarnemingscentrum het probleem van de diefstal van gegevens aan een 

grondige analyse onderwerpt en voorstellen indient om dit probleem aan te pakken; 



36. verzoekt de Commissie de specifieke problemen en behoeften van kleine en middelgrote 

ondernemingen te identificeren, specifieke maatregelen te ontwikkelen om deze 

ondernemingen bij te staan in de strijd tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten 

en hen in staat te stellen zich zowel in de EU als in derde landen beter te beschermen; 

37. steunt de maatregelen van de Commissie met het oog op het vaststellen van de beste 

manieren voor verdere verbetering van de douaneverordening van de EU op grond waarvan 

goederen die vermoedelijk inbreuk maken op IER's kunnen worden vastgehouden en die als 

zodanig een van de pijlers vormt van het rechtskader van de Unie tot de handhaving van 

IER's; 

38. verzoekt de Commissie een innoverende en versterkte samenwerking tot stand te brengen 

tussen de administratie en de verschillende desbetreffende industriële sectoren; 

39. verzoekt de lidstaten en de Commissie de samenwerking tussen het Harmonisatiebureau 

voor de interne markt en landelijke bureaus voor intellectuele-eigendomsrechten uit te 

breiden zodat ook de strijd tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten hieronder 

valt; 

40. erkent de noodzaak van het gebruik van bestaande institutionele structuren in de lidstaten in 

de strijd tegen namaakartikelen en verzoekt de nationale octrooibureaus en andere bureaus 

voor intellectuele-eigendomsrechten meer ondersteuning en training te bieden aan kleine en 

middelgrote ondernemingen en het publiek; 

Internationale dimensie en invloed op de interne markt 

41. verzoekt de Commissie haar samenwerking met de prioritaire derde landen op het gebied 

van de intellectuele eigendom te intensiveren en een evenwichtige benadering te bevorderen 

in het kader van de onderhandelingen over de intellectuele eigendom binnen de 

Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom, met name in het kader van de 

WTO-overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP's); 

42. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat zij zich blijft inzetten voor de bevordering van 

de onderhandelingen over de multilaterale handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak 

(ACTA) om de doeltreffendheid van de handhaving van de IER's ter bestrijding van namaak 

te verbeteren, daarbij ten volle rekening houdend met het standpunt van het Parlement, in 

het bijzonder zoals vervat in zijn resolutie van 18 december 2008 over de impact van 

namaak op de internationale handel, en verzoekt haar het Parlement volledig te informeren 

over de vooruitgang en de resultaten van de onderhandelingen en ervoor te zorgen dat de 

bepalingen van ACTA volledig in overeenstemming zijn met het acquis communautaire 

inzake IER’s en de grondrechten; 

43. steunt de voortzetting en bevordering door de Commissie van bilaterale 

samenwerkingsinitiatieven, met inbegrip van dialogen over de intellectuele eigendom met 

derde landen en projecten voor technische bijstand; 

44. merkt op dat de grootste uitdaging voor de interne markt gelegen is in het bestrijden van 

inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten aan de buitengrenzen van de EU en in derde 

landen; verzoekt de Commissie in dit opzicht meer helpdesks inzake intellectuele-

eigendomsrechten in het leven te roepen in derde landen (met name in India en Rusland) om 

Europese ondernemers te helpen hun intellectuele-eigendomsrechten actiever te handhaven, 



 

inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in derde landen te bestrijden en de toegang tot 

de interne markt te verhinderen van namaakartikelen die in die derde landen zijn 

geproduceerd; 

Georganiseerde misdaad 

45. benadrukt het belang van de bestrijding van de georganiseerde misdaad op het gebied van 

de IER's, met name namaak en online inbreuken op IER's; wijst in dit verband op de 

noodzaak van passende EU-wetgeving inzake proportionele en eerlijke sancties en steunt 

nauwe strategische en operationele samenwerking tussen alle betrokken partijen in de EU, 

met name Europol, nationale instanties en de particuliere sector, alsook samenwerking met 

niet-EU-lidstaten en internationale organisaties; 

° 

° ° 

46. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en de parlementen en regeringen van de lidstaten. 


