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KORT BEGRUNDELSE

På baggrund af den dom, Domstolen for nylig afsagde i sag C-176/03, foreslår Kommissionen 
nu et direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder på grundlag af traktatens artikel 95.

Uden at ville sætte spørgsmålstegn ved Retsudvalgets kompetence skal det bemærkes, at der 
er alvorlige betænkeligheder ved Kommissionens brede fortolkning af dommen i meddelelse 
KOM(2005)0583 - og dermed ved forslagets retsgrundlag.

Hvad angår de aspekter, der henhører under Udvalget om Industri, Forskning og Energis 
kompetence, er de vigtigste elementer, der vil blive behandlet, følgende:
(a) direktivets anvendelsesområde,
(b) definitionen af "handelsrelateret",
(c) definitionen af "forsætlig krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed",
(d) kriminalisering af "medvirken og opfordring",
(e) fælles efterforskningshold,
(f) grundlæggende rettigheder.

Anvendelsesområde

Formålet med denne retsakt er at sætte ind over for varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
navnlig inden for musik-, luksusvare- og beklædningssektoren og lignende sektorer. Der er 
imidlertid grund til at nære alvorlige betænkeligheder ved de mulige virkninger af dette 
direktiv, eftersom foranstaltninger til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering 
uden videre generaliseres til at gælde for alle former for intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Det skal understreges, at krænkelser af visse intellektuelle ejendomsrettigheder kan være
meget forskellige i art og udførsel, hvilket betyder, at der også bør være forskellige 
foranstaltninger til at bekæmpe overtrædelser af disse intellektuelle ejendomsrettigheder. Der 
er forskel på patentkrænkelser, der sker som led i almindelige erhvervsaktiviteter, f.eks. lovlig 
udvikling af produkter, og på varemærkeforfalskning og piratkopiering med bevidst svigagtigt 
forsæt. Der findes civile retsmidler mod patentkrænkelser, og patentkrænkere bør ikke 
sidestilles med kriminelle, som laver piratkopieringer og forfalsker varemærker. Et selskab 
kan blive nødt til at krænke et patent med vilje for at demonstrere, at det pågældende patent er 
ugyldigt, hvilket kan bidrage til innovation. I en sådan denne kontekst bør krænkelsen 
betragtes som et civilretligt anliggende, sådan som det i øjeblikket er tilfældet, medmindre 
krænkelsen udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden eller offentlig sikkerhed.

Handelsrelateret

Kriteriet "handelsrelateret" blev indført, men ikke defineret i TRIPs-aftalen. Sprogbrugen i 
TRIPs-aftalen, anvendelsen af udtrykket i hele aftalen samt konteksten kan imidlertid hjælpe 
til at fortolke begrebet. Det henviser til krænkelser med gevinst for øje, som påfører 
rettighedshaveren betydelige direkte tab. Udveksling uden gevinst for øje af lovligt erhvervet 
indhold mellem enkeltpersoner bør udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.

Da forslaget til retsakt kun tilsigter at gøre handelsrelaterede krænkelser strafbare, er det 
afgørende, at der er en klar definition heraf, for at undgå retsusikkerhed. Det er ikke 
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tilstrækkeligt at henvise til medlemsstaternes retspraksis på dette område, da praksis er 
forskellig fra den ene medlemsstat til den anden.

Forsætlig krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 

Kun bevidste og forsætlige tilfælde af krænkelser kan sanktioneres med strafferetlige 
foranstaltninger. Dermed er kun de tilfælde omfattet, hvor gerningsmanden er klar over, at 
han krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, og hvor han gør det med forsæt. Der bør 
foretages en sondring, da en krænkelse ikke bør betragtes som forsætlig, blot fordi den er en 
del af en forsætlig handling som det at lytte til musik eller se en film.

Medvirken og opfordring

Det er vigtigt at sondre mellem patentkrænkelser som led i almindelige erhvervsaktiviteter
(lovlig udvikling af produkter) og varemærkeforfalskning og piratkopiering med bevidst 
svigagtigt forsæt, som ofte udføres af kriminelle organisationer. Strafferetlige sanktioner for 
medvirken og opfordring til kriminelle handlinger bør begrænses til de alvorligste 
lovovertrædelser: At gøre medvirken og opfordring kriminelt forekommer ude af proportioner 
i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder. Chartret om grundlæggende rettigheder 
skal overholdes fuldt og helt, og det gælder i denne forbindelse i særlig grad for dets artikel 
49, stk. 3, hvori det fastsættes, at "straffens omfang skal stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen". 

Fælles efterforskningshold

Artikel 7 i forslaget giver eksperter og repræsentanter for rettighedshavere mulighed for at 
deltage i efterforskninger. Da det imidlertid kun er rettighedshaverne selv, der er i stand til at 
identificere deres varer og produkter uden nogen form for tvivl, bør der udvises forsigtighed 
på dette punkt.

For det første er det kun rettighedshaveren, der kan give tilladelse eller forbyde anvendelse af 
sit produkt, og af hensyn til beskyttelsen af rettighedshaveren bør kun repræsentanter, der er 
behørigt godkendt og befuldmægtiget, kunne deltage i efterforskningsholdet. For det andet 
bør deltagelse af rettighedshavere eller repræsentanter herfor begrænses for at undgå 
"privatisering" af de strafferetlige procedurer. En mere omfattende eller aktiv inddragelse af 
rettighedshavere vil kunne udgøre en risiko for en retfærdig og upartisk strafferetlig 
procedure.

Grundlæggende rettigheder

Chartret om grundlæggende rettigheder skal overholdes fuldt ud, når der fastlægges 
definitioner af strafbare handlinger og sanktioner og i forbindelse med efterforskning og 
retsforfølgning. Der skal lægges særlig vægt på følgende artikler i chartret: artikel 8 om 
beskyttelse af personoplysninger, artikel 47 om retfærdig rettergang og artikel 49 om legalitet 
og proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 9

(9) For at lette gennemførelsen af 
undersøgelser og strafferetlige 
efterforskninger af overtrædelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør disse 
ikke afhænge af, om et offer for den 
strafbare handling indgiver anmeldelse 
eller fremsætter anklage.

udgår

Begrundelse

Strafferetlige efterforskningsmyndigheder bør ikke kunne indlede undersøgelser på eget 
initiativ, inden rettighedshaver har indgivet anmeldelse. Eftersom licensaftaler ikke 
offentliggøres, har rettighedshaveren en grundlæggende ret til at anvende sine rettigheder, 
som han finder for godt. 

Ændringsforslag 2
Betragtning 9 a (ny)

(9a) De rettigheder, der er fastsat i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, skal overholdes 
fuldt ud ved fastlæggelsen af definitioner 
på strafbare handlinger og sanktioner og
under efterforskninger og 
retsforfølgninger.

Ændringsforslag 3
Artikel 1, afsnit 1

Dette direktiv indfører de nødvendige 
strafferetlige foranstaltninger til 
håndhævelse af intellektuelle 

Dette direktiv indfører nødvendige 
strafferetlige foranstaltninger til bekæmpelse 
af og afskrækkelse fra forsætlig krænkelse 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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ejendomsrettigheder. af intellektuelle ejendomsrettigheder, der er 
handelsrelateret.

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter an til formuleringen i TRIPs-aftalen (artikel 61), som dette 
forslag bygger på.

Ændringsforslag 4
Artikel 1, afsnit 2

Disse foranstaltninger finder anvendelse på 
de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er 
fastsat i fællesskabslovgivningen og/eller 
medlemsstaternes nationale lovgivning.

Det harmoniserer disse strafferetlige 
foranstaltninger på EU-plan, hvor det er 
nødvendigt for at bekæmpe forsætlig 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der begås i tilknytning 
til en kriminel organisation, eller som
indebærer en sundheds- eller 
sikkerhedsrisiko.

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter an til formuleringen i TRIPs-aftalen (artikel 61), som dette 
forslag bygger på. 

Ændringsforslag 5
Artikel 1, afsnit 2 a (nyt)

Med forbehold for foranstaltninger, der 
allerede findes i medlemsstaterne, finder de 
foranstaltninger, der fastsættes i dette 
direktiv, kun anvendelse på forsætlig 
krænkelse af varemærker, herunder 
forfalskning og piratkopiering af 
ophavsretligt beskyttet materiale.

Begrundelse

Der er forskel på patentkrænkelser, der finder sted som led i almindelige erhvervsaktiviteter, 
f.eks. lovlig udvikling af produkter, og varemærkeforfalskning og piratkopiering med bevidst 
svigagtigt forsæt. Der findes civile retsmidler mod patentkrænkelser, og påståede 
patentkrænkere bør ikke sidestilles med kriminelle, som udfærdiger piratkopier og forfalsker 
varemærker. I patentkrænkelsessager ville dette kollidere med medlemsstaternes civilretlige 
bestemmelser.
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Ændringsforslag 6
Artikel 1, afsnit 2 b (nyt)

Udveksling uden gevinst for øje af lovligt 
erhvervet indhold mellem enkeltpersoner er 
ikke omfattet af direktivets 
anvendelsesområde.

Begrundelse

Forslaget har til formål at sikre, at sanktionering kun gælder handelsrelaterede krænkelser
(artikel 3). 

Ændringsforslag 7
Artikel 2, overskrift

Definition Definitioner

Begrundelse

Begrebet varemærkeforfalskning, der er centralt for anvendelsen af dette forslag til direktiv, 
bør defineres. Det vil kun være muligt at gøre brug af sanktionerne, hvis der findes en klar 
definition af begrebet varemærkeforfalskning, som bør dække alle former for overtrædelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder besiddelse af forfalskede varer. 

Ændringsforslag 8
Artikel 2, afsnit 1 a (nyt)

Ved "krænkelse, der er handelsrelateret" 
forstås i dette direktiv krænkelse med 
gevinst for øje, som påfører 
rettighedshaveren betydelige direkte tab. 

Begrundelse

Selv om formålet med forslaget er at sikre sanktionering af krænkelser, der er 
handelsrelaterede (artikel 3), er dette begreb ikke defineret, hvilket er nødvendigt for at 
undgå retsusikkerhed. Selv om TRIPs-aftalen ikke definerer, hvad der menes med 
"handelsrelateret", gør konteksten i TRIPs, dvs. den måde, hvorpå udtrykket anvendes teksten 
igennem, og en analyse af forhandlingsprocessen inden for TRIPs definitionen klar. 

Ændringsforslag 9
Artikel 2, afsnit 1 b (nyt)

Ved "forsætlig krænkelse af intellektuel 
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rettighed" forstås i dette direktiv en 
overvejet og bevidst krænkelse af en sådan 
rettighed.

Ændringsforslag 10
Artikel 2, afsnit 1 c (nyt)

Ved varemærkeforfalskning forstås i dette 
direktiv:
a) besiddelse uden lovlig grund, import -
uanset under hvilken toldordning - eller 
eksport af varer under et forfalsket 
varemærke,
b) udbydelse til salg eller salg af varer, der 
præsenteres under et forfalsket varemærke,
c) reproduktion, efterligning, udnyttelse, 
påsætning, fjernelse eller ændring af et 
varemærke, et fælles varemærke eller et 
fælles certificeringsmærke i strid med de 
rettigheder, der er tildelt i forbindelse med 
mærkeregistreringen, og de forbud, der 
følger heraf,
d) bevidst levering af et produkt eller en 
tjeneste med et andet registreret varemærke
end det produkt eller den tjeneste, der er 
bestilt.

Begrundelse
Begrebet varemærkeforfalskning, der har central betydning for anvendelsen af dette 
direktivforslag, bør defineres. Det er ikke muligt at anvende sanktioner, hvis der ikke findes 
en klar definition af begrebet varemærkeforfalskning, som bør dække alle former for overgreb 
på intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder besiddelse af forfalskede varer.

Ændringsforslag 11
Artikel 3

Enhver forsætlig krænkelse af en 
intellektuel ejendomsrettighed, der er 
handelsrelateret, samt forsøg på, medvirken 
og opfordring til en sådan krænkelse skal 
af medlemsstaterne betegnes som en 
strafferetlig overtrædelse.

Forsætlig krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, der er handelsrelateret, 
betegnes som en strafferetlig overtrædelse.
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Begrundelse

Strafferetlige sanktioner for medvirken og opfordring til kriminelle handlinger bør begrænses 
til de alvorligste lovovertrædelser: At gøre medvirken og opfordring kriminelt forekommer 
ude af proportioner i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Ændringsforslag 12
Artikel 3, afsnit 1 a (nyt)

Forsøg på, medvirken og opfordring til 
krænkelser af denne art betegnes som 
strafferetlige overtrædelser, når de: 
a) udføres som led i organiseret 
kriminalitet eller
b) udgør en alvorlig trussel mod sundhed 
eller sikkerhed.

Begrundelse

Det er vigtigt at sondre mellem patentkrænkelser som led i almindelige erhvervsaktiviteter
(lovlig udvikling af produkter), som kan føre til overtrædelse af ugyldige patenter, og 
varemærkeforfalskning og piratkopiering med bevidst svigagtigt forsæt, som ofte udføres af 
kriminelle organisationer. Strafferetlige sanktioner for medvirken og opfordring til kriminelle 
handlinger bør begrænses til de alvorligste lovovertrædelser: At gøre medvirken og 
opfordring kriminelt forekommer ude af proportioner i forbindelse med intellektuelle 
ejendomsrettigheder. 

Ændringsforslag 13
Artikel 3, afsnit 1 b (nyt)

Der kan ikke anvendes strafferetlige 
sanktioner i forbindelse med parallelimport 
af originale varer, som er blevet 
markedsført, efter at rettighedshaveren i et 
tredjeland har givet sin accept.

Ændringsforslag 14
Artikel 4, stk. 2, indledning

2. For de overtrædelser, der er nævnt i 
artikel 3, foreskriver medlemsstaterne, at 
følgende sanktioner også finder anvendelse i 
særlige tilfælde:

2. For de overtrædelser, der er nævnt i 
artikel 3, foreskriver medlemsstaterne, at 
følgende sanktioner også finder anvendelse i 
særlige tilfælde, såfremt det er i almen 
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interesse:

Begrundelse

Da der er tale om væsentlige indgreb i de grundlæggende rettigheder, er det ønskeligt, at de 
begrundes i et alment hensyn. 

Ændringsforslag 15
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) tilintetgørelse af de varer, der udgør en 
krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed

a) hurtig tilintetgørelse af alle varer, der 
udgør en krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, idet der dog, uden 
sikkerhedsstillelse, gemmes prøver, der kan
anvendes som bevismateriale 

Begrundelse

Af sikkerhedsgrunde foreslås det, at varer, der udgør en krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, tilintetgøres hurtigt, idet der dog af hensyn til efterforskningen bør 
gennem enkelte eksemplarer. Denne foranstaltning vil også gøre det muligt at undgå 
betydelige udgifter til bevogtning. Visualisering af varelagret kan sikres ved at lade det 
fotografere i forbindelse med afsløringen af det. Lagrets tilintetgørelse kan eventuelt gøres 
betinget af accept eller manglende modstand fra den mistænktes side, såfremt en sådan er 
identificeret - uden at dette kan udlægges som vedkendelse af skyld.

Ændringsforslag 16
Artikel 4, stk. 2, litra f a (nyt)

fa) krav om, at forfalskeren betaler 
udgifterne til opbevarelse af de beslaglagte 
varer. 

Begrundelse

Som supplerende sanktion bør forfalskeren kunne dømmes til at betale udgifterne til 
bevogtning af varer, der gemmes af hensyn til efterforskningen, eftersom disse udgifter kan 
være betydelige, hvis de produkter, der opbevares, uanset at der kun er tale om et lille 
kvantum, er omfangsrige og efterforskningen langvarig.

Ændringsforslag 17
Artikel 5, stk. 2, litra a og b

a) et maksimumsbeløb på mindst 100 000 
EUR for overtrædelser, der ikke tilhører 
den groveste kategori

Når der er tale om sanktioner i form af 
bøder, fastsætter domstolene i hver enkelt 
medlemsstat størrelsen af den idømte bøde, 
i hvilken forbindelse der tages hensyn til 
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den forårsagede skade og til værdien af de 
krænkende varer eller af den fortjeneste, de 
har givet, og som det vigtigste element i alle 
sager krænkerens økonomiske situation, 
dvs. dennes formue, indtægter, familiære 
forpligtelser, pårørende samt øvrige 
personlige forhold. 

b) et maksimumsbeløb på mindst 300 000 
EUR for de tilfælde, der er nævnt i stk. 1.

Begrundelse

At ville fastsætte maksimumbeløb for bøder for overtrædelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, sådan som det er tilfældet i denne artikel, forekommer alt for usmidigt 
og lader sig vanskeligt forene med nærhedsprincippet. Ændringsforslaget respekterer dette 
princip, samtidig med at det fastholder den målsætning om harmonisering, der tilstræbes i 
forslaget. 

Ændringsforslag 18
Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 
fysisk eller juridisk person, der er dømt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 
24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, 
redskaber og formuegoder fra strafbart 
forhold, i hvert fald når disse 
lovovertrædelser begås inden for rammerne 
af en kriminel organisation, jf. 
rammeafgørelse … om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, og når 
lovovertrædelserne medfører en sundheds-
og sikkerhedsrisiko.

Uden at krænke grundlæggende rettigheder
træffer medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 
fysisk eller juridisk person, der er dømt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 
24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, 
redskaber og formuegoder fra strafbart 
forhold, i hvert fald når disse 
lovovertrædelser udgør en grov strafbar 
handling, og når de medfører en sundheds-
og sikkerhedsrisiko.

Begrundelse

Det er bekymrende, at artikel 6 er begrænset til lovovertrædelser, der begås som led i 
organiseret kriminalitet. Denne artikel vil kun få betydning, hvis den finder anvendelse på alle 
lovovertrædelser, der påfører rettighedshaverne alvorlig kommerciel skade, uanset om disse 
overtrædelser begås som led i organiseret kriminalitet eller ej. Henvisningen til organiseret 
kriminalitet bør derfor udgå og erstattes af "strafbar handling".

Ændringsforslag 19
Artikel 7
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Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaverne eller deres repræsentanter 
og eksperter får mulighed for at deltage i 
efterforskninger af lovovertrædelser som 
omhandlet i artikel 3, der ledes af de fælles 
efterforskningshold.

Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaverne eller deres behørigt 
befuldmægtigede repræsentanter og 
eksperter får mulighed for at levere 
oplysninger til de fælles 
efterforskningshold, der efterforsker 
lovovertrædelser som omhandlet i artikel 3.

Begrundelse

Formuleringen af denne artikel er for upræcis. Det er rimeligt, at en domstol tillader hver af 
parterne at have deres egne eksperter. Men direkte inddragelse af repræsentanter for 
rettighedshaverne i efterforskninger bør begrænses, da rettighedshavere i modsat fald vil 
kunne skade de strafferetlige procedurer ved at bringe den upartiske og retfærdige 
efterforskning i fare. Den tekst, som Kommissionen foreslår, er uhensigtsmæssig, da dette 
spørgsmål bør overlades til domstolene.

Ændringsforslag 20
Artikel 7, afsnit 1 a (nyt)

Artikel 8 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, der 
vedrører beskyttelse af personoplysninger, 
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger1 

skal overholdes fuldt ud i forbindelse med 
efterforskninger og retsforfølgning.
___________________
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Begrundelse

I artikel 8 i chartret hedder det, at "Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der 
vedrører ham/hende", og at "Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt 
angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget 
ved lov fastsat grundlag. Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører 
ham/hende, og til berigtigelse heraf." Direktivet tilstræber at beskytte fysiske personers 
rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger ved at 
fastlægge retningslinjer for, hvornår denne behandling er lovlig. 
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Ændringsforslag 21
Artikel 8

Medlemsstaterne sikrer, at undersøgelser 
eller retsforfølgning i forbindelse med 
lovovertrædelser, der er omfattet af artikel 3, 
ikke afhænger af, om et offer for 
lovovertrædelsen indgiver anmeldelse eller 
fremsætter anklage, i det mindste hvis 
handlingerne er begået på medlemsstatens 
område.

Medlemsstaterne sikrer, at undersøgelser 
eller retsforfølgning i forbindelse med 
lovovertrædelser, der er omfattet af artikel 3, 
kan indledes, også selv om et offer for 
lovovertrædelsen ikke indgiver anmeldelse 
eller fremsætter anklage, i det mindste hvis 
handlingerne er begået på medlemsstatens 
område.

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer betingelserne for indledning af en strafferetlig 
efterforskning og bevarer samtidig den foreslåede bestemmelses smidighed. Navnlig i tilfælde 
af trusler mod folkesundheden, hvor der ikke er nogen bestemt rettighedshaver, er det meget 
vigtigt, at der kan indledes en strafferetlig efterforskning, selv om der ikke foreligger en 
anmeldelse fra et offer for den strafbare handling.
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