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KORTFATTAD MOTIVERING

Mot bakgrund av EG-domstolens dom i mål C-176/03 nyligen, lägger kommissionen fram ett 
förslag till direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter enligt 
artikel 95 i EG-fördraget. 

Utan att det påverkar befogenhetsområdet för utskottet för rättsliga frågor bör det påpekas att 
det finns allvarliga betänkligheter när det gäller den fria tolkning av domen som 
kommissionen gör i sitt meddelande KOM(2005)0583 och följaktligen också när det gäller 
förslagets rättsliga grund.

Bland de frågor som utskottet för industrifrågor, forskning och energi ansvarar för är det 
främst följande aspekter som bör uppmärksammas:
a) direktivets tillämpningsområde,
b) definitionen av ”kommersiell omfattning”,
c) definitionen av ”uppsåtligt intrång i en immateriell rättighet”,
d) kriminalisering av medhjälp och anstiftan,
e) gemensamma utredningsgrupper,
f) grundläggande rättigheter.

Tillämpningsområde

Denna rättsakt syftar till att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning, i 
synnerhet i sektorerna för musik, lyxprodukter, kläder och liknande. Direktivet riskerar dock 
att få oroande konsekvenser om åtgärderna mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning 
utan vidare tillämpas på alla former av immateriella rättigheter. Det är viktigt att poängtera att 
intrång i vissa immateriella rättigheter kan se olika ut och att åtgärderna för att förhindra 
intrång i dessa därför också bör skilja sig åt. Det är skillnad på patentintrång som begås inom 
ramen för vanlig affärsverksamhet, till exempel laglig produktutveckling, och 
varumärkesförfalskning eller pirattillverkning som begås med bedrägligt uppsåt. Det finns 
civilrättsliga förfaranden för att hantera patentintrång, och personer som misstänks för detta 
bör inte likställas med brottslingar som pirattillverkare och varumärkesförfalskare. Ett företag 
kan behöva begå avsiktligt patentintrång för att visa att patentet i fråga saknar giltighet, och 
detta är något som bidrar till innovation. Intrång av denna typ bör även fortsättningsvis 
behandlas som civilrättsliga ärenden, utom när intrånget innebär ett allvarligt hot mot 
människors hälsa och säkerhet.

Kommersiell omfattning

Begreppet ”kommersiell omfattning” används i Tripsavtalet, men utan att definieras. 
Tolkningen underlättas dock av formuleringarna i Tripsavtalet, av hur begreppet används i 
hela avtalstexten samt av sammanhanget. Kommersiell omfattning innebär att intrånget måste 
ske i vinstsyfte och åsamka innehavaren av en immateriell rättighet direkt förlust. Utbyte av 
lagligen förvärvat innehåll som sker mellan privatpersoner utan vinstsyfte skall inte omfattas 
av direktivet.
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Eftersom förslaget till direktiv bara syftar till att bestraffa intrång med kommersiell 
omfattning är det viktigt att ha en tydlig definition av begreppet för att undvika ett osäkert 
rättsläge. Skillnader mellan de olika medlemsstaterna gör att det inte fungerar att hänvisa till 
gällande praxis.

Uppsåtligt intrång i immateriella rättigheter

Straffrättsliga åtgärder bör bara tillämpas när intrånget varit medvetet och uppsåtligt, dvs. 
endast i de fall då brottet begås uppsåtligt och med berått mod i full vetskap om att det rör sig 
om intrång i en immateriell rättighet. Distinktionen är viktig eftersom ett intrång inte bör 
anses vara uppsåtligt bara för att det sker genom en medveten handling såsom att lyssna på 
musik eller titta på film. 

Medhjälp och anstiftan

Det är viktigt att skilja mellan patentintrång som begås inom ramen för vanlig
affärsverksamhet (laglig produktutveckling) och varumärkesförfalskning eller 
pirattillverkning som begås med bedrägligt uppsåt, ofta inom kriminella organisationer. 
Straffrättsliga påföljder för medhjälp och anstiftan till brott måste förbehållas de allvarligaste 
brotten. Det är oproportionerligt att bestraffa medverkan och anstiftan i fråga om intrång i 
immateriella rättigheter. Samtliga bestämmelser i stadgan om de grundläggande rättigheterna 
måste respekteras, i synnerhet artikel 49.3, där det står att: ”Straffets stränghet bör inte vara 
oproportionerlig i förhållande till lagöverträdelsen”.

Gemensamma utredningsgrupper

Enligt artikel 7 i förslaget har experter eller personer som företräder innehavare av 
immateriella rättigheter rätt att delta i utredningsarbetet. Även om innehavaren av de 
immateriella rättigheterna med säkerhet skulle kunna identifiera sina varor och produkter 
behövs viss försiktighet på denna punkt. 

Eftersom det bara är innehavaren av en immateriell rättighet som kan tillåta eller förbjuda 
användning av den immateriella produkten, och för att skydda rättighetsinnehavaren, måste 
företrädare som deltar i utredningsgruppens arbete ha vederbörligt bemyndigande och mandat. 
För det andra måste medverkan från rättighetsinnehavaren eller dennes företrädare begränsas 
för att undvika att det rättsliga förfarandet ”privatiseras”. Mer omfattande eller aktiv 
medverkan från innehavarna av immateriella rättigheter skulle utgöra ett hot mot kravet på att 
utredningar och rättegångar skall vara rättvisa och opartiska.

Grundläggande rättigheter

Alla bestämmelser i stadgan om de grundläggande rättigheterna måste respekteras när brott 
och påföljder definieras liksom vid utredningar och rättsliga förfaranden. Framför allt bör 
följande artiklar i stadgan uppmärksammas: artikel 8 om skydd av personuppgifter, artikel 47 
om rättvis rättegång och artikel 49 om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och 
straff.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 9

(9) För att underlätta straffrättsliga 
utredningar eller förfaranden avseende 
brott som innebär intrång i immateriella 
rättigheter, bör utredningarna eller 
förfarandena inte vara beroende av att ett 
offer för brottet lämnar en försäkran eller 
en anmälan.

utgår

Motivering

Den brottsutredande myndigheten bör inte kunna agera på eget initiativ innan 
rättighetsinnehavaren har gjort en anmälan, för då inget licensavtal finns offentliggjort är det 
rättighetsinnehavarens grundläggande rättighet att disponera över sina rättigheter enligt eget 
gottfinnande.

Ändringsförslag 2
Skäl 9a (nytt)

(9a) Alla rättigheter i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
bör respekteras när brott och påföljder 
definieras, under brottsutredningar och vid 
rättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 3
Artikel 1, stycke 1

I detta direktiv fastställs de straffrättsliga I detta direktiv fastställs straffrättsliga 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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åtgärder som krävs för att säkerställa 
skyddet för immateriella rättigheter.

åtgärder som krävs för att bekämpa och 
förhindra uppsåtliga intrång i immateriella 
rättigheter som begås i kommersiell 
omfattning.

Motivering

Genom ändringen knyter texten an till formuleringen i Tripsavtalet (artikel 61), som ligger till 
grund för detta förslag.

Ändringsförslag 4
Artikel 1, stycke 2

Dessa åtgärder skall tillämpas på de
immateriella rättigheter som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftning och i 
medlemsstaternas nationella lagstiftningar.

Genom direktivet harmoniseras dessa
straffrättsliga åtgärder på EU-nivå där så 
krävs för att bekämpa uppsåtliga intrång i 
immateriella rättigheter som begås inom 
ramen för en kriminell organisation eller 
som medför risk för människors hälsa eller 
säkerhet.

Motivering

Genom ändringen knyter texten an till formuleringen i Tripsavtalet (artikel 61), som ligger till 
grund för detta förslag.

Ändringsförslag 5
Artikel 1, stycke 2a (nytt)

Utan att det påverkar redan befintliga 
åtgärder i medlemsstaterna skall 
åtgärderna i detta direktiv endast tillämpas 
på uppsåtligt varumärkesintrång, inklusive 
förfalskning, och pirattillverkning.

Motivering

Det är skillnad på patentintrång som begås inom ramen för vanlig affärsverksamhet, till 
exempel laglig produktutveckling, och varumärkesförfalskning och pirattillverkning som 
begås med bedrägligt uppsåt. Det finns civilrättsliga förfaranden för att hantera 
patentintrång, och personer som misstänks för detta bör inte likställas med brottslingar som 
pirattillverkare och varumärkesförfalskare. I fråga om patentintrång skulle detta innebära 
konflikt med medlemsstaternas civilrättsliga system.

Ändringsförslag 6
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Artikel 1, stycke 2b (nytt)

Detta direktiv omfattar inte utbyte av 
lagligen förvärvat innehåll som sker mellan 
privatpersoner utan vinstsyfte.

Motivering

Förslaget till direktiv omfattar bara påföljder för intrång som begås i kommersiell omfattning 
(artikel 3).

Ändringsförslag 7
Artikel 2, rubriken

Definition Definitioner

Motivering

Begreppet varumärkesförfalskning bör definieras eftersom det är centralt för det föreslagna 
direktivets tillämpning. Påföljder kan bara tillämpas om begreppet varumärkesförfalskning är 
tydligt definierat. Definitionen bör omfatta alla former av intrång i immateriella rättigheter, 
inbegripet innehav av varumärkesförfalskade varor.

Ändringsförslag 8
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Med intrång i kommersiell omfattning 
avses i detta direktiv intrång i en 
immateriell rättighet som begås i vinstsyfte 
och som innebär att rättighetsinnehavaren 
åsamkas en betydande direkt förlust.

Motivering

Trots att förslagets syfte är att enbart bestraffa intrång i kommersiell omfattning (artikel 3) 
ges ingen definition av detta begrepp. En tydlig definition är nödvändig för att undvika ett 
osäkert rättsläge. Även om Tripsavtalet inte innehåller någon definition av vad som avses 
med ”kommersiell omfattning” gör Tripsavtalets sammanhang, användningen av uttrycket i 
hela texten och analysen av förhandlingarna om avtalet att innebörden blir tydlig.

Ändringsförslag 9
Artikel 2, stycke 1b (nytt)

Med uppsåtligt intrång i en immateriell 
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rättighet avses i detta direktiv avsiktligt och 
medvetet intrång i rättigheten.

Ändringsförslag 10
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Med varumärkesförfalskning avses i detta 
direktiv att
a) utan giltigt skäl inneha varor försedda 
med falskt varumärke, importera sådana 
varor inom ramen för en tullordning eller 
att exportera sådana varor,
b) erbjuda till försäljning eller sälja varor 
försedda med falskt varumärke,
c) återge, imitera, använda, anbringa, 
avlägsna eller förändra ett märke, ett 
gemensamt märke eller ett gemensamt 
certifieringsmärke i strid med de rättigheter 
och förbud som följer av dess registrering,
d) medvetet tillhandahålla en produkt eller 
tjänst med ett annat registrerat varumärke 
än den begärda produktens eller tjänstens.

Motivering

Begreppet varumärkesförfalskning bör definieras eftersom det är centralt för det föreslagna 
direktivets tillämpning. Påföljder kan bara tillämpas om begreppet varumärkesförfalskning är 
tydligt definierat. Definitionen bör omfatta alla former av intrång i immateriella rättigheter, 
inbegripet innehav av varumärkesförfalskade varor.

Ändringsförslag 11
Artikel 3

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning, liksom försök och medverkan 
till och anstiftan av ett sådant intrång.

Medlemsstaterna skall beteckna som brott 
varje uppsåtligt intrång i en immateriell 
rättighet som begås i kommersiell 
omfattning.

Motivering

Straffrättsliga påföljder för medverkan till och anstiftan av brott måste förbehållas de 
allvarligaste brotten. Påföljder för medverkan och anstiftan skulle kunna bli 
oproportionerligt i fråga om intrång i immateriella rättigheter.
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Ändringsförslag 12
Artikel 3, stycke 1a (nytt)

Medlemsstaterna skall också se till att 
försök, medverkan och anstiftan till intrång 
betecknas som brott när försöket, 
medverkan eller anstiftan
a) sker inom ramen för organiserad 
brottslighet,
b) medför en allvarlig risk för människors 
hälsa eller säkerhet.

Motivering

Det är viktigt att skilja mellan patentintrång som begås inom ramen för normal 
affärsverksamhet (laglig produktutveckling), som kan leda till att ogiltiga patent upphävs, och 
varumärkesförfalskning och pirattillverkning som begås med bedrägligt uppsåt, ofta av 
kriminella organisationer. Straffrättsliga påföljder för medhjälp och anstiftan till brott måste 
förbehållas de allvarligaste brotten. Det kan vara oproportionerligt att bestraffa medverkan 
och anstiftan i fråga om intrång i immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 13
Artikel 3, stycke 1b (nytt)

Straffrättsliga påföljder skall inte tillämpas 
vid parallellimport av originalprodukter 
som har marknadsförts i ett tredjeland med 
tillstånd från innehavaren av de 
immateriella rättigheterna i det landet.

Ändringsförslag 14
Artikel 4, punkt 2, inledningen

2. För de brott som avses i artikel 3 skall 
medlemsstaterna föreskriva att följande 
påföljder dessutom skall tillämpas i lämpliga 
fall:

2. För de brott som avses i artikel 3 skall 
medlemsstaterna föreskriva att följande 
påföljder dessutom skall tillämpas i lämpliga 
fall, om allmänintresset så kräver:

Motivering

Eftersom det rör sig om betydande ingrepp i grundläggande rättigheter bör påföljderna vara 
motiverade av hänsyn till allmänintresset.



PE 378.715v02-00 10/14 AD\641965SV.doc

SV

Ändringsförslag 15
Artikel 4, punkt 2, led a

a) Förstöring av egendom som innebär 
intrång i en immateriell rättighet.

a) Snabb förstöring av all egendom som 
innebär intrång i en immateriell rättighet, 
med undantag för varuprover som, utan 
säkerhet, sparas för att användas som 
bevisning.

Motivering

Av säkerhetsskäl föreslås att alla produkter som innebär intrång i en immateriell rättighet
förstörs snabbt och fullständigt, med undantag för de exemplar som behövs för utredningen. 
Denna åtgärd gör också att man kan undvika höga bevakningskostnader. Varulagrets 
utseende kan dokumenteras genom att det fotograferas när det hittas. Om den skyldige har 
identifierats kan förstöringen i förekommande fall villkoras med att denne samtycker till eller 
inte motsätter sig förstöringen av varorna, utan att detta innebär något erkännande av skuld.

Ändringsförslag 16
Artikel 4, punkt 2, led fa (nytt)

fa) Beslut om att intrångsgöraren skall
betala kostnaderna för förvaring av de 
beslagtagna varorna.

Motivering

Som kompletterande påföljd bör varumärkesförfalskaren också kunna dömas till att betala 
kostnaderna för bevakning av de varor som sparas i utredningssyfte. Även om antalet varor 
är litet kan dessa kostnader bli betydande om varorna är skrymmande och utredningen drar 
ut på tiden.

Ändringsförslag 17
Artikel 5, punkt 2, leden a och b

a) med ett högsta belopp på minst 
100 000 euro för andra fall än de grövsta,

När bötesstraff utdöms skall domaren från 
den aktuella medlemsstaten fastställa 
bötesbeloppet med hänsyn till den skada 
som vållats och värdet på de 
intrångsgörande varorna eller vinningen 
från dessa och, i samtliga fall, med särskilt 
beaktande av intrångsgörarens ekonomiska 
ställning, vilken fastställs mot bakgrund av 
dennes tillgångar, inkomst, 
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familjeskyldigheter, försörjningsansvar och
andra personliga omständigheter.

b) med ett högsta belopp på minst 
300 000 euro för de fall som avses i 
punkt 1.

Motivering

De fasta bötesbeloppen som påföljd vid intrång i immateriella rättigheter i denna artikel ter 
sig alldeles för rigida och är knappast förenliga med subsidiaritetsprincipen. Genom 
ändringsförslaget kan subsidiaritetsprincipen följas, samtidigt som man också uppnår den 
harmonisering som eftersträvas i förslaget.

Ändringsförslag 18
Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
krävs för att kunna helt eller delvis förverka 
egendom som tillhör en fysisk eller juridisk 
person som dömts för brott i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
rambeslut 2005/212/RIF av den 
24 februari 2005 om förverkande av vinning, 
hjälpmedel och egendom som härrör från 
brott, åtminstone om brottet har begåtts 
inom ramen för en kriminell organisation i 
den bemärkelse som avses i rambeslut … 
om bekämpning av organiserad brottslighet
eller om brottet innebär en risk för 
människors hälsa eller säkerhet.

Medlemsstaterna skall, utan att åsidosätta 
de grundläggande rättigheterna, vidta de 
åtgärder som krävs för att kunna helt eller 
delvis förverka egendom som tillhör en 
fysisk eller juridisk person som dömts för 
brott i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 3 i rambeslut 2005/212/RIF av den 
24 februari 2005 om förverkande av vinning, 
hjälpmedel och egendom som härrör från 
brott, åtminstone om brottet är allvarligt
eller om brottet innebär en risk för 
människors hälsa eller säkerhet.

Motivering

Det är problematiskt att artikel 6 endast gäller brott som begås inom ramen för en 
”kriminell organisation”. För att artikeln skall bli användbar måste den gälla alla brott som 
åsamkar rättighetsinnehavare kommersiell skada, oavsett om intrången sker inom ramen för 
en kriminell organisation eller inte. Hänvisningen till ”kriminell organisation” i förslaget till 
rambeslut bör därför strykas och i stället ersättas med kriteriet att brottet måste vara 
allvarligt.

Ändringsförslag 19
Artikel 7

Medlemsstaterna skall se till att berörda 
innehavare av immateriella rättigheter eller 

Medlemsstaterna skall se till att berörda 
innehavare av immateriella rättigheter eller 
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deras företrädare liksom experter kan bidra 
till arbetet inom gemensamma 
utredningsgrupper som utreder sådana brott 
som avses i artikel 3.

deras vederbörligen utsedda företrädare 
liksom experter tillhandahåller information 
till gemensamma utredningsgrupper som 
utreder sådana brott som avses i artikel 3.

Motivering

Artikeln är för vagt formulerad. Det är befogat att domstolen låter båda parterna ha experter 
närvarande. Direkt inblandning från rättighetsinnehavarnas företrädare måste dock 
begränsas. Annars kan innehavare av immateriella rättigheter skada det rättsliga förfarandet 
genom att försvåra en opartisk och rättvis utredning. Kommissionens förslag innebär att 
proportionalitetsprincipen frångås, eftersom tolkningen bör överlåtas på domstolarna.

Ändringsförslag 20
Artikel 7, stycke 1a (nytt)

Alla utredningar och rättsliga förfaranden
skall vara fullt förenliga med artikel 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, som gäller 
skydd av personuppgifter, och med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 1.
____________
EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Motivering
I artikel 8 i stadgan anges att ”(v)ar och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör 
honom eller henne” och att ”(d)essa uppgifter skall behandlas lagenligt för bestämda 
ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och 
lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom 
eller henne och att få rättelse av dem.” Direktivet syftar till att skydda människors rättigheter 
och frihet i samband med behandling av personuppgifter genom att ange riktlinjer för när 
sådan behandling är lagenlig.

Ändringsförslag 21
Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att möjligheten 
att inleda straffrättsliga utredningar eller 
förfaranden avseende sådana brott som avses 
i artikel 3 inte är avhängig av att en person 

Medlemsstaterna skall se till att 
straffrättsliga utredningar eller förfaranden 
avseende sådana brott som avses i artikel 3 
kan inledas även om ingen person som 
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som drabbats av brottet lämnar en försäkran 
eller en anmälan, åtminstone om gärningen 
begåtts på medlemsstatens territorium.

drabbats av brottet lämnar en försäkran eller 
en anmälan, åtminstone om gärningen 
begåtts på medlemsstatens territorium.

Motivering

Genom ändringen preciseras villkoren för att inleda straffrättsliga förfaranden, samtidigt 
som den ursprungliga flexibiliteten bevaras. I synnerhet när risk för människors hälsa 
föreligger och det inte går att fastställa vem rättighetsinnehavaren är, är det mycket viktigt att 
det straffrättsliga förfarandet kan inledas utan anmälan från brottsoffret.
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