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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger 
til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
(KOM(2006)0168 – C6–0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0168)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C6-0233/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 5

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder foreskriver civilretlige 
og administrative foranstaltninger, 
procedurer og retsmidler. Bestemmelserne 
i dette direktiv skal suppleres af 
strafferetlige bestemmelser, der er 
tilstrækkelig afskrækkende, og som finder 
anvendelse på hele Fællesskabets område.
Det er nødvendigt at harmonisere visse 

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder foreskriver civilretlige 
og administrative foranstaltninger, 
procedurer og retsmidler. Bestemmelserne 
i dette direktiv skal suppleres af 
strafferetlige bestemmelser, der er 
tilstrækkelig afskrækkende, og som finder 
anvendelse på hele Fællesskabets område.
Det er nødvendigt at harmonisere visse 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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strafferetlige bestemmelser for effektivt at 
bekæmpe varemærkeforfalskning og 
piratkopiering i det indre marked. 
Fællesskabslovgiveren har kompetence til 
at træffe de nødvendige strafferetlige 
foranstaltninger for at sikre, at de regler, 
der fastsættes vedrørende beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, fuldt ud 
overholdes.

strafferetlige bestemmelser for effektivt at 
bekæmpe varemærkeforfalskning og 
piratkopiering i det indre marked. 
Fællesskabslovgiveren har kompetence til 
at træffe de nødvendige strafferetlige 
foranstaltninger for at sikre, at de regler, 
der fastsættes vedrørende beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder som 
defineret i dette direktiv, men med 
undtagelse af patentrettigheder, fuldt ud 
overholdes.

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre sammenhæng med de følgende ændringsforslag og har til formål 
helt fra begyndelsen at afgrænse direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 2
Betragtning 12 a (ny)

(12a) Det er nødvendigt at sikre en 
passende beskyttelse af intellektuelle 
rettigheder inden for den audiovisuelle 
sektor, således som det fremgår af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/84/EF af 20. november 1998 om retlig 
beskyttelse af adgangsstyrede og 
adgangsstyrende tjenester1.

___________________
1 EFT L 320 af 28.11.1998, s. 54.

Begrundelse

Direktiv 98/84/EF er i øjeblikket den eneste retsakt, der på europæisk plan beskytter 
audiovisuelle rettigheder mod de tiltagende angreb fra piratkopiering og 
varemærkeforfalskning. Dette sker fortrinsvis ved hjælp af adgangsstyring, dvs. den tekniske 
løsning, der gør det muligt at kontrollere og sikre udnyttelse af audiovisuelt indhold, der 
sendes i kodificeret form. Hvis krænkelser vedrørende adgangsstyring indføjes i dette forslag i 
form af en henvisning til direktiv 98/84/EF, vil det kunne virke afskrækkende på kriminelle 
organisationer, som krænker de audiovisuelle rettigheder i forventning om at kunne undgå
retsforfølgelse på grund af den nuværende uoverensstemmelse med medlemsstaternes 
lovgivninger.
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Ændringsforslag 3
Artikel 1, afsnit 1

Dette direktiv indfører de nødvendige 
strafferetlige foranstaltninger til 
håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Dette direktiv indfører de nødvendige 
strafferetlige foranstaltninger til 
håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, jf. definitionen 
nedenfor.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere direktivets anvendelsesområde med en 
henvisning til de definitioner, der er indeholdt i det næste ændringsforslag.

Ændringsforslag 4
Artikel 1, afsnit 2

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

Disse foranstaltninger finder anvendelse på 
de intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
er fastsat i fællesskabslovgivningen.

Begrundelse

For at sikre en ensartet gennemførelse i medlemsstaterne og gøre direktivets bestemmelser så 
effektive som muligt bør det foretrækkes at begrænse dets anvendelsesområde til de 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som allerede er omfattet af fællesskabsregulering.

Ændringsforslag 5
Artikel 2

Definition Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
a) "intellektuelle ejendomsrettigheder" en 
eller flere af følgende rettigheder:
- ophavsrettigheder,
- ophavsretsbeslægtede rettigheder,
- databasefremstillerens sui generis-ret,
- rettigheder tilhørende frembringeren af 
et halvlederprodukts topografi,
- varemærkerettigheder,
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- designrettigheder,
- geografiske betegnelser,
- handelsnavne, for så vidt disse er 
beskyttet som eksklusive 
ejendomsrettigheder efter den pågældende 
nationale ret,
- rettigheder - begrænset til dem, der er 
fastsat på fællesskabsplan - i forhold til de 
varer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 
litra a) og b), i 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 1,

b) "krænkelse, der er handelsrelateret" 
enhver krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, der foretages for at 
opnå direkte eller indirekte økonomiske 
eller handelsrelaterede fordele, med 
undtagelse af handlinger, der foretages af 
private brugere til personlige formål uden 
gevinst for øje,
c) "forsætlig krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed" en overvejet og 
bevidst krænkelse af en sådan rettighed, 
der foretages med økonomisk og 
handelsrelateret gevinst for øje.

Ved "juridisk person" forstås i dette 
direktiv enhver retlig enhed, der har denne 
status i henhold til gældende national 
lovgivning, dog ikke stater og andre 
offentlige organer under udøvelsen af 
suveræne rettigheder samt offentligretlige 
internationale organisationer.

d) "juridisk person" enhver retlig enhed, 
der har denne status i henhold til gældende 
national lovgivning, dog ikke stater og 
andre offentlige organer under udøvelsen 
af suveræne rettigheder samt 
offentligretlige internationale 
organisationer.

___________________
1 EUT L 196 af 2.8 2003, s. 7.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indsætter de definitioner, der er nødvendige for en korrekt 
indkredsning af direktivets anvendelsesområde samt for en afgrænsning af begreberne 
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"handelsrelateret" og "forsætlig krænkelse", der er en forudsætning for, at der kan være tale 
om strafbare handlinger. Den nye overskrift i artikel 2 er en følge af indførelsen af de nye 
definitioner.

Ændringsforslag 6
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske 
personer, der har begået en overtrædelse 
efter artikel 3, kan straffes med en 
maksimumsstraf på mindst fire års fængsel, 
når overtrædelsen er begået inden for 
rammerne af en kriminel organisation 
ifølge rammeafgørelse … om bekæmpelse 
af organiseret kriminalitet, og når 
overtrædelsen medfører en sundheds- eller 
sikkerhedsrisiko.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at fysiske 
personer, der har begået en overtrædelse 
efter artikel 3, kan straffes med en 
maksimumsstraf på mindst fire års fængsel, 
når overtrædelsen er grov eller begået 
inden for rammerne af en kriminel 
organisation ifølge rammeafgørelse … om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 
eller når overtrædelsen medfører en 
sundheds- eller sikkerhedsrisiko.

Begrundelse

Ændringsforslaget skyldes, at der i mange nationale lovgivninger allerede er indført 
forholdsvis strenge foranstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, uden 
at det kræves, at overtrædelsen er begået inden for rammerne af en kriminel organisation. 
Hvis dette element betragtes som en forudsætning for, at der kan idømmes en mere alvorlig 
straf, vil det kunne hæmme gennemførelsen af de nationale bestemmelser.

Ændringsforslag 7
Artikel 5, stk. 2, litra a

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

a) et maksimumsbeløb på mindst 100 000 
EUR for andre overtrædelser end de i stk. 
1 omhandlede

Begrundelse

Denne ændring har til formål at gøre teksten klarere uden at ændre den oprindelige mening.

Ændringsforslag 8
Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre hel eller 
delvis konfiskation af goder, der tilhører en 
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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.

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 er grove eller begås inden 
for rammerne af en kriminel organisation, 
jf. rammeafgørelse … om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, og når 
lovovertrædelserne medfører en sundheds-
og sikkerhedsrisiko.

Begrundelse

Ændringsforslaget skyldes, at der i mange nationale lovgivninger allerede er indført 
forholdsvis strenge foranstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, uden 
at det kræves, at overtrædelsen er begået inden for rammerne af en kriminel organisation. 
Hvis dette element betragtes som en forudsætning for, at der kan idømmes en mere alvorlig 
straf, vil det kunne hæmme gennemførelsen af de nationale bestemmelser.

Ændringsforslag 9
Artikel 7

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 
repræsentanter og konsulenter får 
mulighed for at deltage i efterforskninger 
af lovovertrædelser som omhandlet i artikel 
3, der ledes af de fælles 
efterforskningshold.

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten klarere.
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BEGRUNDELSE

I. Indledning: forslagene af 12. juli 2005

1. Den 12. juli 2005 sendte Kommissionen Parlamentet og Rådet et forslag til direktiv om 
strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 
(2005/0127(COD)). Samtidig sendtes til Rådet alene et forslag til rammeafgørelse om en 
styrkelse af de strafferetlige rammer til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (2005/0128(CNS)).

2. Ovennævnte direktivforslag forpligtede medlemsstaterne til at betragte enhver forsætlig 
krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der er handelsrelateret, samt forsøg herpå og 
medvirken og opfordring hertil som en strafferetlig overtrædelse. Forslaget fastsatte en række 
sanktioner, som rakte fra konfiskation af forfalskede varer til frihedsberøvelse. Desuden 
fastsattes en række andre sanktioner som f.eks. lukning af virksomheder eller forretninger, der 
deltager i fremstilling eller markedsføring af forfalskede produkter, og offentliggørelse af 
retsafgørelser. Direktivforslaget omhandlede imidlertid kun et krav om retsforfølgelse og 
sanktionering af visse handlinger, men præciserede ikke nogen strafferamme1.

3. Forslaget til rammeafgørelse havde på sin side til formål at styrke de strafferetlige 
foranstaltninger gennem harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende 
krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder samt at lette og fremme samarbejdet mellem 
medlemsstaterne om bekæmpelse af disse overtrædelser. Forslaget fastsatte et 
minimumsstraffeniveau for personer, der begår de omhandlede strafferetlige handlinger, på 
maksimalt fire års fængsel, når overtrædelsen er begået inden for rammerne af en kriminel 
organisation, jf. den kommende rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet 
(2005/0003(CNS)), og når overtrædelsen medfører en sundheds- eller sikkerhedsrisiko, samt 
en bøde på et maksimumsbeløb på mindst 300.000 EUR for de samme tilfælde.

II. Domstolens dom af 13. september 2005 og Kommissionens holdning

1. Mens proceduren for vedtagelse af de nævnte forslag stod på, fastslog Domstolen i en 
dom af 13. september 2005, sag C-176/03, Kommissionen mod Rådet, at, selv om 
Fællesskabet ikke har kompetence på det strafferetlige område, kan denne betragtning dog 
ikke hindre fællesskabslovgiver i, "når det udgør en nødvendig foranstaltning til bekæmpelse 
af alvorlig skade på miljøet, at de nationale myndigheder anvender sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning, (…) at 
træffe foranstaltninger, der relaterer sig til medlemsstaternes strafferet, og som 
fællesskabslovgiver finder nødvendige for at sikre, at de bestemmelser, den vedtager på 

  
1 Sædvanligvis tillader Domstolen (jf. dom af 21. september 1989 i sag C-68/88, Kommissionen mod Den 
Hellenske Republik) den såkaldte assimileringsteknik, hvorved forstås, at en EF-retsakt kan fastsætte, at 
nationale strafferetlige bestemmelser til beskyttelse af visse nationale interesser også finder anvendelse på de 
tilsvarende fællesskabsinteresser, hvorved to bestemmelser kan forenes i en ny strafferetlig norm. Dette betyder, 
at fællesskabsretten kan fastsætte handlinger som strafferetlige overtrædelser, men at det er overladt til 
medlemsstaternes kompetence at konkretisere og fuldbyrde sanktionerne.
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miljøbeskyttelsesområdet, er fuldt ud effektive" (punkt 48).

2. Desuden skal der ifølge Domstolen ved valg af hjemmel for en fællesskabsretsakt tages 
udgangspunkt i retsaktens formål og indhold1. Den rammeafgørelse, der var rejst indsigelse 
imod, og som var genstand for Domstolens dom, havde miljøbeskyttelse som overordnet 
formål og indhold og burde have været bygget på EF-traktatens artikel 175 (første søjle) og 
ikke på EU-traktatens afsnit VI (punkt 51).

3. Kommissionen vedtog som følge heraf en meddelelse2, hvori den uddyber Domstolens 
ræsonnement og når til den konklusion, at der uden begrænsninger af nogen art kan vedtages 
strafferetlige bestemmelser under første søjle for ethvert relevant område, der henhører under 
Fællesskabets kompetence.

4. Efter Kommissionens opfattelse bør kompetencefordelingen mellem første og tredje 
søjle være som følger: De strafferetlige bestemmelser, der er nødvendige for en effektiv 
gennemførelse af fællesskabsretten, henhører under EF-traktaten, mens de horisontale 
strafferetlige bestemmelser (retsligt og politimæssigt samarbejde, 
harmoniseringsforanstaltninger i relation til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed), 
henhører under tredje søjle.

5. Samtidig forpligtede Kommissionen sig i denne meddelelse til at foretage de 
nødvendige ændringer for de lovgivningsinitiativers vedkommende, der stadig behandledes af 
lovgiver.

III. Forslaget af 26. april 2006

1. Som følge af den debat, dette spørgsmål afstedkom, og navnlig på grund af Domstolens 
ovenfor omtalte dom besluttede Kommissionen at ændre forslaget til direktiv og til at tage 
forslaget til rammeafgørelse af 12. juli 2005 tilbage3.

2. Den 26. april 2006 fremsendte Kommissionen derfor et nyt forslag til direktiv om 
strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som 
følger op på, ajourfører og samler bestemmelserne i de to forudgående initiativer.

3. De bestemmelser vedrørende strafferamme og udvidede konfiskationsbeføjelser, som 
figurerede i forslaget til rammeafgørelse, er nu indarbejdet i det nye forslag til direktiv (især 
artikel 5-8). Der er formentlig tale om et af de første tilfælde, hvor Kommissionen har gjort 
brug af sin nye doktrin for det strafferetlige område.

4. Artikel 1 fastlægger direktivets formål og anvendelsesområde; artikel 2 definerer 
begrebet juridisk person, som det anvendes i direktivet; artikel 3 forpligter medlemsstaterne til 
at retsforfølge visse handlinger; artikel 4 og 5 omhandler sanktionernes art og strafferammen; 

  
1 Rådets rammeafgørelse 2003/80/RIA af 27.1.2003 om strafferetlig beskyttelse af miljøet.
2 Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om konsekvenserne af Domstolens dom af 13. september 
2005, KOM(2005)0583.
3Jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2: "Så længe Rådet ikke har truffet afgørelse, kan Kommissionen ændre sit 
forslag under hele forløbet af de procedurer, der fører frem til vedtagelse af en fællesskabsretsakt." I beføjelsen 
til at foretage ændringer menes også at indgå en beføjelse til at kunne tage et forslag tilbage, jf. Retsudvalgets 
udtalelse af 22. marts 2006 om resultatet af screeningen af verserende lovforslag (2005/2214(INI)).
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artikel 6 fastlægger beføjelser til konfiskation; artikel 7 omhandler oprettelse af fælles 
efterforskningshold til bekæmpelse af forfalskninger; artikel 8 stiller krav om retsforfølgning
ex officio af de lovovertrædelser, der er fastsat i direktivet, og endelig vedrører artikel 9 og 10 
henholdsvis gennemførelse og ikrafttrædelse af direktivet.

5. Sammenligner man det nye forslag med de to tidligere, ser man, at det kun er 
bestemmelserne vedrørende kompetence og koordination af retsforfølgningen i 
rammeafgørelsen, der ikke er overtaget i det nye forslag. På dette punkt foreslår 
Kommissionen en horisontal tilgang, jf. dens grønbog om konflikter om stedlig kompetence 
og ne bis in idem-princippet i straffesager af 23. december 20051, idet den ikke finder det 
nødvendigt med særlige regler til beskyttelse af intellektuel ejendomsret.

VI. Problematiske punkter og ordførerens holdning

1. Det er helt i overensstemmelse med den ekstensive fortolkning, Kommissionen har 
anlagt af Domstolens dom af 13. september 2005, at initiativerne på det strafferetlige område 
bygges på første søjle. Går man ind på denne fortolkning, kan der ikke gøres nogen 
indvendinger herimod. Tilbage står visse problematiske aspekter, som Kommissionens forslag 
i sin ændrede form ikke synes af have løst.

2. Det drejer sig især om direktivets anvendelsesområde. I begrundelsen til forslaget 
hedder det, at teksten finder anvendelse på alle krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der er fastsat i fællesskabslovgivningen og/eller medlemsstaternes 
nationale lovgivning, ligesom direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

3. Kommissionens erklæring 2005/295/EF om artikel 2 i direktiv 2004/48/EF indeholder 
en liste over disse rettigheder, der skal give større retssikkerhed vedrørende direktivets 
anvendelsesområde. Listen omfatter bl.a. "patentrettigheder, herunder rettigheder afledt af 
supplerende beskyttelsescertifikater".

4. At der også inden for patentret skal kunne anvendes strafferetlige sanktioner, fastsat på 
fællesskabsplan, forekommer imidlertid ikke særligt overbevisende i sig selv og heller ikke i 
overensstemmelse med den strategi, som fællesskabslovgiveren har fulgt på området i de 
seneste år.

5. Umiddelbart finder ordføreren det ikke særlig påkrævet med strafferetlige sanktioner, 
eftersom der i beskyttelsen af patentrettigheder i forvejen indgår strafferetlige sanktioner 
(bøder og frihedsberøvelse) i mange medlemsstater. Det er f.eks. tilfældet i den tyske2, den 
østrigske3, den danske4, den spanske5, den franske6, den ungarske7, den italienske8, den 

  
1 KOM(2005)0696. 
2 Jf. paragraf 142 i Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) af 16.12.1980. 
3 Jf. art. 147 og 149 i Patentgesetz 1970 som ændret ved forbundslov nr. I 143.
4 Jf. paragraf 57 i den danske patentlov, nr. 479 af 20.12.1967.
5 Jf. art. 273 i Código penal, nr. 10/1995 af 23.11.1995.
6 Jf. art. L. 615-14 i Code de la propriété intellectuelle af 26.1.1990 og senere ændringer. 
7 Jf. art. 329/D i straffeloven. 
8 Jf. art. 473 og 474 i straffeloven, hvorefter forfalskning, efterligning og anvendelse af særlige kendetegn for 
kunstværker og industriprodukter samt indførelse af og handel med produkter med falske kendetegn er strafbart, 
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nederlandske1 og den portugisiske retsorden2. Selv om der i andre retsordener (f.eks. den 
engelske, den belgiske og den græske) mangler strafferetlig beskyttelse, vil indførelsen af 
denne bestemmelse på fællesskabsplan kunne føre til overlapninger og gøre lovgivningen 
endnu mere uoverskuelig, medmindre man forestiller sig, at fællesskabslovgivningen på 
området - hvilket kunne fastsættes i en særlig bestemmelse i direktivet (hvortil der behøves et 
ændringsforslag) eller afledes af princippet om fællesskabsrettens forrang3 - træder fuldt i 
stedet for den nationale lovgivning.

6. Dernæst forekommer anvendelse af strafferetlige sanktioner på patentområdet at være i 
klar modstrid med den holdning, Parlamentet indtog, da det på plenarmødet den 6. juli 2005 
forkastede Kommissionens forslag til direktiv om computer-implementerede opfindelsers 
patenterbarhed (2002/0047(COD)). Eftersom Parlamentet på daværende tidspunkt med 
overvældende flertal4 fandt, at der ikke var behov for regulering af dette område, vil det, hvis 
man nu fastsætter strafferetlige sanktioner til beskyttelse af patenter (som jo netop ikke er 
reguleret), være ensbetydende med en fragmentarisk og risikabel foregribelse af en regulering, 
som emnets kompleksitet taget i betragtning bør være så meget desto mere organisk og nyde 
en tilsvarende bred tilslutning.

7. På baggrund af ovenstående stiller ordføreren ændringsforslag til artikel 1 og 2 i 
direktivforslaget, der skal afgrænse anvendelsesområdet og opstille de nødvendige 
definitioner. Mere konkret holdes patentområdet ude af direktivets anvendelsesområde, idet 
det foreslås, at direktivets bestemmelser - indtil der foreligger en mere fuldstændig regulering 
for patenter på fællesskabsplan (som bør fastlægges i et passende fremtidigt direktiv) - ikke 
skal finde anvendelse på patenter. På denne måde undgås det at foregribe indholdet (også af 
strafferetlig art) af de fremtidige bestemmelser om patentret. Desuden afgrænses direktivets 
anvendelsesområde til alene at angå de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af 
fællesskabslovgivning.

8. Endelig foreslås der til betragtning 5 og til Kommissionens formulering af artikel 2 
nogle mindre ændringer, der skal sikre bedre sammenhæng i teksten, ligesom der bringes 
forslag til en række klarere og mere logiske formuleringer i artikel 5, 6 og 7.

VI. Fremtidig udvikling

1. Ordføreren håber, at fællesskabslovgiver under udarbejdelsen af nye strategier til 
bekæmpelse af piratkopiering og forfalskning og i forbindelse med iværksættelsen af en fase 
med større harmonisering på området vil undersøge, om det er muligt at finde frem til 
sanktionsformer og -metoder, der er rettet mod personer, som køber varer af ulovlig 
oprindelse.

    
samt artikel 475, der som en ekstra straf fastsætter offentliggørelse af dommen.
1 Jf. art. 45 i Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) fra 1910 og art. 79, nr. 1, Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) 
fra 1995.
2 Jf. art. 261 og 262 i Código da Propiedade Industrial (lovdekret nr. 16/95 af 24.1.1995 og senere ændringer). 
3 Denne forrang indebærer som bekendt, at en national dommer har pligt til at anvende fællesskabsrettens 
bestemmelser og til at sikre disse reglers fulde virkning, idet han i påkommende tilfælde af egen drift skal 
undlade at anvende en modstridende - selv nyere - bestemmelse i national lovgivning (jf. Domstolens dom af 
9.3.1978, sag 106/77, Simmenthal, i Saml., 1978, s. 629, punkt 24). 
4 648 mod, 14 for og 18 hverken for eller imod. 


