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**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
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***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te 
waarborgen
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0168)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0233/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
industrie, onderzoek en energie en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 5

(5) Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van 
intellectuele eigendomsrechten  voorziet in 
civiel  en administratiefrechtelijke 
maatregelen, procedures en vergoedingen. 
Het instrumentarium van die richtlijn moet 
worden aangevuld met voldoende 
afschrikkende strafrechtelijke bepalingen 

(5) Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van 
intellectuele eigendomsrechten  voorziet in 
civiel  en administratiefrechtelijke 
maatregelen, procedures en vergoedingen. 
Het instrumentarium van die richtlijn moet 
worden aangevuld met voldoende 
afschrikkende strafrechtelijke bepalingen 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.



PE 378.855v01-00 6/16 PR\633866NL.doc

NL

die op het hele grondgebied van de 
Gemeenschap van toepassing zijn. De 
onderlinge aanpassing van een aantal 
strafrechtelijke bepalingen is nodig om 
namaak en piraterij binnen de interne 
markt doeltreffend te bestrijden. De 
Gemeenschapswetgever is bevoegd om 
strafrechtelijke maatregelen te nemen die 
nodig zijn om de volledige 
doeltreffendheid van de door hem 
vastgestelde normen inzake de 
bescherming van intellectuele eigendom te 
verzekeren.

die op het hele grondgebied van de 
Gemeenschap van toepassing zijn. De 
onderlinge aanpassing van een aantal 
strafrechtelijke bepalingen is nodig om 
namaak en piraterij binnen de interne 
markt doeltreffend te bestrijden. De 
Gemeenschapswetgever is bevoegd om 
strafrechtelijke maatregelen te nemen die 
nodig zijn om de volledige 
doeltreffendheid van de door hem 
vastgestelde normen inzake de 
bescherming van intellectuele eigendom, 
als omschreven in deze richtlijn en in 
ieder geval met uitsluiting van het 
octrooirecht, te verzekeren.

Motivering

Dit amendement moet zorgen voor coherentie met de volgende amendementen en heeft als 
doel de werkingssfeer van de richtlijn van meet af aan af te bakenen.

Amendement 2
Overweging 12 bis (nieuw)

(12 bis) Er moet worden gezorgd voor een 
adequate bescherming van de 
intellectuele-eigendomsrechten in de 
audiovisuele sector, zoals aangegeven in 
Richtlijn 98/84/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 november 
1998 betreffende de rechtsbescherming 
van diensten gebaseerd op of bestaande 
uit voorwaardelijke toegang¹.

___________
1 PB L 320 van 28.11.1998, blz. 54.

Motivering

Richtlijn 98/84/EG is momenteel het enige rechtsinstrument dat op Europees niveau de 
audiovisuele rechten beschermt tegen het groeiend aantal gevallen van piraterij en namaak. 
Dit geschiedt hoofdzakelijk door middel van de voorwaardelijke toegang, een technische 
oplossing die het mogelijk maakt het gebruik van gecodificeerde audiovisuele inhouden te 
controleren en te verzekeren. Door de inbreuken op de regels betreffende de voorwaardelijke 
toegang op te nemen in deze richtlijn, door middel van een verwijzing naar Richtlijn 
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98/84/EG, kan een krachtig afschrikkend signaal uitgaan naar criminele organisaties die de 
audiovisuele rechten met voeten treden en erop rekenen dat ze ongestraft hun weg kunnen 
gaan omdat de wetgevingen van de lidstaten niet homogeen zijn.

Amendement 3
Artikel 1, alinea 1

Bij deze richtlijn worden de strafrechtelijke 
maatregelen vastgesteld die noodzakelijk 
zijn om de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
waarborgen.

Bij deze richtlijn worden de strafrechtelijke 
maatregelen vastgesteld die noodzakelijk 
zijn om de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, zoals 
hierna gedefinieerd, te waarborgen.

Motivering

Doel van het amendement is de werkingssfeer van de richtlijn duidelijk af te bakenen en te 
refereren aan de definities die zijn vervat in het volgende amendement.

Amendement 4
Artikel 1, alinea 2

Deze maatregelen hebben betrekking op de 
intellectuele-eigendomsrechten die zijn 
neergelegd in de Gemeenschapswetgeving 
en/of in de nationale wetgevingen van de 
lidstaten.

Deze maatregelen hebben betrekking op de 
intellectuele-eigendomsrechten die zijn 
neergelegd in de Gemeenschapswetgeving.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de richtlijn in alle lidstaten op een uniforme manier wordt omgezet 
en te zorgen voor maximale doeltreffendheid ervan, is het beter de werkingssfeer van de 
richtlijn te beperken tot de intellectuele-eigendomsrechten die reeds op communautair niveau 
zijn geregeld.

Amendement 5
Artikel 2

Definitie Definitie

Voor deze richtlijn wordt verstaan onder
a) "intellectuele-eigendomsrechten": een 
of meer van de volgende rechten:
- auteursrechten,
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- naburige rechten van het auteursrecht,
- het recht sui generis van de maker van 
een databank,
- de rechten van de maker van 
topografieën van halfgeleiderproducten,
- merkenrechten,
- rechten op tekeningen en modellen,
- geografische aanduidingen,
- handelsnamen, voor zover deze in het 
betrokken nationale recht als uitsluitende 
eigendomsrechten worden beschermd,
- en in elk geval de rechten, voor zover 
daarin voorzien wordt op communautair 
niveau, betreffende goederen als bedoeld 
in artikel 2, lid 1, letter a) en b) van 
Verordening (EG) nr. 1383/2003 met 
betrekking tot het optreden van de 
douaneautoriteiten met betrekking tot 
goederen waarbij het vermoeden van 
inbreuk op bepaalde intellectuele-
eigendomsrechten bestaat en de 
maatregelen die genomen moeten worden 
ten aanzien van goederen die inbreuk 
maken op die rechten1;
____________
1 PB L 196 van 2.8.2003, blz. 7.

b) "inbreuk op commerciële schaal": elke 
schending van een intellectuele-
eigendomsrecht die gepleegd wordt om 
rechtstreeks of onrechtstreekse 
economische of commerciële voordelen te 
verkrijgen; hieronder vallen in beginsel 
niet de handelingen die door particuliere 
gebruikers voor persoonlijke doeleinden 
en zonder winstoogmerk worden verricht ;
c) "opzettelijke inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht": een 
opzettelijke en bewuste inbreuk op dat 
recht, gepleegd om economisch voordeel 
op commerciële schaal te verkrijgen;

Voor deze richtlijn wordt onder
"rechtspersoon" verstaan, elke juridische 
entiteit die uit hoofde van het toepasselijke 

d) "rechtspersoon": elke juridische entiteit 
die uit hoofde van het toepasselijke 
nationale recht deze rechtstoestand heeft, 
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nationale recht deze rechtstoestand heeft, 
behalve staten of andere openbare 
instellingen die in het kader van de 
uitoefening van hun publiekrechtelijke 
prerogatieven optreden, alsmede 
internationale publiekrechtelijke 
organisaties.

behalve staten of andere openbare 
instellingen die in het kader van de 
uitoefening van hun publiekrechtelijke 
prerogatieven optreden, alsmede 
internationale publiekrechtelijke 
organisaties.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de definities op te nemen die noodzakelijk zijn voor een juiste 
bepaling en afbakening van het toepassingsgebied van de richtlijn en van begrippen als 
"commerciële schaal" en "opzettelijke inbreuk" die bepalend zijn voor de vraag of er sprake 
is van strafbare handelingen. De nieuwe titel van artikel 2 is noodzakelijk vanwege de 
invoering van meerdere definities in plaats van een definitie zoals die in het oorspronkelijke 
voorstel was vervat.

Amendement 6
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten doen het nodige opdat 
natuurlijke personen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan de in artikel 3 
bedoelde strafbare feiten, worden gestraft 
met een maximumstraf van minstens vier 
jaar gevangenisstraf wanneer deze feiten in 
het kader van een criminele organisatie in 
de zin van Kaderbesluit […] ter bestrijding 
van de georganiseerde criminaliteit zijn
gepleegd of een risico voor de gezondheid 
of de veiligheid van personen inhouden.

1. De lidstaten doen het nodige opdat 
natuurlijke personen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan de in artikel 3 
bedoelde strafbare feiten, worden gestraft 
met een maximumstraf van minstens vier 
jaar gevangenisstraf wanneer deze feiten 
ernstig zijn of in het kader van een 
criminele organisatie in de zin van 
Kaderbesluit […] ter bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit zijn gepleegd 
of een risico voor de gezondheid of de
veiligheid van personen inhouden.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat vele nationale wetgevingen reeds vrij rigoureuze 
maatregelen ter bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten kennen waarin niet 
gesteld wordt dat het strafbare feit gepleegd moet zijn in het kader van een criminele 
organisatie. Bepalen dat dit element aanleiding geeft tot strengere straffen zou de correcte 
toepassing van de nationale beschermingsmaatregelen in het gedrang kunnen brengen.

Amendement 7
Artikel 5, lid 2, letter a)

a) met een maximum van minstens 100 000 a) met een maximum van minstens 100 000 
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euro voor de andere dan de zwaarste
gevallen;

euro voor de andere dan de gevallen
bedoeld in lid 1;

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de tekst te verduidelijken zonder de oorspronkelijke betekenis 
te veranderen.

Amendement 8
Artikel 6

De lidstaten doen het nodige opdat de 
bezittingen van een veroordeelde 
natuurlijke persoon of rechtspersoon 
overeenkomstig artikel 3 van Kaderbesluit 
2005/212/JBZ van 24 februari 2005 inzake 
de confiscatie van opbrengsten van 
misdrijven, alsmede van de daarbij 
gebruikte hulpmiddelen en de door middel 
daarvan verkregen voorwerpen, verbeurd 
kunnen worden verklaard, in elk geval 
wanneer de feiten in het kader van een 
criminele organisatie in de zin van 
Kaderbesluit […] ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit zijn gepleegd 
of een risico voor de gezondheid of de 
veiligheid van personen inhouden.

De lidstaten doen het nodige opdat de 
bezittingen van een veroordeelde 
natuurlijke persoon of rechtspersoon 
overeenkomstig artikel 3 van Kaderbesluit 
2005/212/JBZ van 24 februari 2005 inzake 
de confiscatie van opbrengsten van 
misdrijven, alsmede van de daarbij 
gebruikte hulpmiddelen en de door middel 
daarvan verkregen voorwerpen, verbeurd 
kunnen worden verklaard, in elk geval 
wanneer de feiten ernstig zijn of in het 
kader van een criminele organisatie in de 
zin van Kaderbesluit […] ter bestrijding 
van georganiseerde criminaliteit zijn 
gepleegd of een risico voor de gezondheid 
of de veiligheid van personen inhouden.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat vele nationale wetgevingen reeds vrij rigoureuze 
maatregelen ter bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten kennen waarin niet 
gesteld wordt dat het strafbare feit gepleegd moet zijn in het kader van een criminele 
organisatie. Bepalen dat dit element aanleiding geeft tot strengere straffen zou de correcte 
toepassing van de nationale beschermingsmaatregelen in het gedrang kunnen brengen.

Amendement 9
Artikel 7

De lidstaten zien erop toe dat de betrokken 
houders van de intellectuele 
eigendomsrechten of hun 
vertegenwoordigers, alsmede deskundigen
hun medewerking kunnen verlenen aan de 
onderzoeken die door gemeenschappelijke 

De lidstaten zien erop toe dat de betrokken 
houders van de intellectuele 
eigendomsrechten of hun 
vertegenwoordigers en consulenten hun 
medewerking kunnen verlenen aan de 
onderzoeken die door gemeenschappelijke 
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onderzoeksteams worden uitgevoerd met 
betrekking tot de in artikel 3 van bedoelde 
strafbare feiten.

onderzoeksteams worden uitgevoerd met 
betrekking tot de in artikel 3 van bedoelde 
strafbare feiten.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de tekst te verduidelijken.
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TOELICHTING

I. Inleiding: de voorstellen van 12 juli 2005

1. Op 12 juli 2005 deed de Commissie het Europees Parlement en de Raad een voorstel 
toekomen voor een richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van 
intellectuele eigendomsrechten te waarborgen (2005/0127(COD)); tegelijkertijd ontving de 
Raad een voorstel voor een kaderbesluit tot versterking van het strafrechtelijk kader om 
schendingen van de intellectuele eigendom te bestrijden (2005/0128(CNS)).

2. Overeenkomstig het voorstel voor een richtlijn zouden lidstaten verplicht zijn om elke 
opzettelijke schending van intellectuele-eigendomsrechten als strafbaar feit aan te merken 
wanneer de betrokken handelingen op commerciële schaal worden verricht, met inbegrip van 
poging tot, medeplichtigheid aan en aanzetten tot dergelijke handelingen. In de tekst werd een 
aantal sancties genoemd, waaronder confiscatie van nagemaakte goederen en 
gevangenisstraffen voor de pleger van de inbreuk. Ook werd in diverse bijkomende sancties 
voorzien, zoals sluiting van de vestiging of de winkel die voornamelijk voor het plegen van de 
inbreuk is gebruikt, en openbaarmaking van rechterlijke uitspraken. Het voorstel beperkte 
zich echter tot de verplichting voor de lidstaten tot strafbaarstelling en bestraffing van 
bepaalde handelingen, zonder zich nader uit te spreken over de strafmaat1.

3. Het voorstel voor een kaderbesluit had tot doel de strafrechtelijke maatregelen te versterken 
door middel van de harmonisering van de nationale wetgevingen inzake schending van 
intellectuele eigendom en via de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van het 
optreden tegen dergelijke strafbare feiten. Ter aanvulling op het letterlijk overgenomen 
voorstel voor een richtlijn werden in dit voorstel voor een kaderbesluit de minimumstraffen 
vastgesteld voor de plegers van inbreuken: tenminste 4 jaar gevangenisstraf wanneer de feiten 
in het kader van een criminele organisatie in de zin van het toekomstige Kaderbesluit 
(2005/0003(CNS)) ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit zijn gepleegd of een risico 
voor de gezondheid of de veiligheid van personen, alsook een boete van 300 000 euro voor 
dezelfde feiten.

II. Het arrest van het Hof van Justitie van 13 september 2005 en het standpunt van de 
Commissie

1. Terwijl de procedure rond de goedkeuring van bovengenoemde voorstellen liep, sprak 
het Hof van Justitie in zijn arrest van 13 september 2005 (zaak C-176/03, Commissie/Raad) 
uit dat de Europese Gemeenschap weliswaar in het algemeen geen bevoegdheid heeft op 
strafrechtelijk gebied, maar dat dit de "gemeenschapswetgever evenwel niet [kan] beletten 
om, wanneer het gebruik van doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen door de 
bevoegde nationale instanties een onontbeerlijke maatregel is in de strijd tegen ernstige 

  
1 Het Hof van Justitie (zie arrest van 21 september 1989 in zaak C-68/88 Commissie/ Helleense Republiek) staat 
normaliter slechts de zogenoemde assimilatietechniek toe: de communautaire regelgeving kan bepalen dat de 
interne strafrechtelijke bepalingen ter bescherming van bepaalde nationale belangen ook worden toegepast ter 
bescherming van overeenkomstige communautaire belangen, waardoor de twee voorschriften in een nieuwe 
strafbaarstellingsregel worden gecombineerd. Dit betekent dat in het Gemeenschapsrecht kan worden bepaald 
dat bepaalde gedragingen strafrechtelijk worden vervolgd, maar dat aan de lidstaten ruimte moet worden gelaten 
voor wat betreft de vaststelling en toepassing van de sancties.
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aantastingen van het milieu, maatregelen te nemen die verband houden met het strafrecht van 
de lidstaten en die hij noodzakelijk acht om de volledige doeltreffendheid van de door hem 
inzake milieubescherming vastgestelde normen te verzekeren" (punt 48).

2. Het Hof is van mening dat voor een correcte vaststelling van de rechtsgrondslag van een 
communautaire wetstekst moet worden gekeken naar het doel en de inhoud van die tekst. In 
die zin had het kaderbesluit, dat bij die gelegenheid werd aangevochten1, omdat het de 
bescherming van het milieu tot hoofddoel had, gebaseerd moeten zijn op artikel 175 EGV 
(eerste pijler) en niet op Titel VI van het VEU (derde pijler) (punt 51).

3. De Commissie keurde vervolgens een mededeling goed2 waarin zij de uiterste 
consequenties trok uit de redenering van het Hof van Justitie en waarin ongelimiteerd 
strafrechtelijk optreden in het kader van de eerste pijler en van elk potentieel daarmee 
samenhangend, onder communautair bevoegdheid vallend beleidsterrein aanvaardbaar werd
geacht.

4. Volgens de Commissie moeten de bevoegdheden als volgt tussen de eerste en de derde 
pijler worden verdeeld: de voor de doeltreffende toepassing van het Gemeenschapsrecht 
noodzakelijke strafrechtelijke bepalingen vallen onder het EGV, terwijl de "horizontale" 
strafrechtelijke bepalingen (justitiële en politiële samenwerking, maatregelen betreffende de 
harmonisatie van het strafrecht in het kader van de totstandbrenging van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht) tot de derde pijler behoren.

5. In dit verband heeft de Commissie onder meer toegezegd dat zij, indien er nog een 
wetgevingsinitiatief hangende is bij de wetgever, voor de noodzakelijke wijzigingen zal 
zorgen.

III. Het voorstel van 26 april 2006

1. Naar aanleiding van het debat dat dit thema teweeg heeft gebracht, en vooral ook van het 
eerder genoemde arrest van het Hof van Justitie, heeft de Commissie het nodig geacht het 
voorstel voor een richtlijn te wijzigen en het voorstel voor een kaderbesluit in te trekken3.

2. Vervolgens diende zij op 26 april 2006 een nieuw voorstel in voor een richtlijn inzake 
strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te 
waarborgen; in dit nieuwe voorstel zijn de twee voorgaande initiatieven verwerkt, 
geactualiseerd en gefundeerd.

3. Met name de voorschriften met betrekking tot de strafmaat en de ruime 
confiscatiemogelijkheden die in het voorstel voor een kaderbesluit waren voorzien, zijn in het 

  
1 Kaderbesluit 2003/80/JBZ van de Raad van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel 
van het strafrecht.
2 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van het arrest van het 
Hof van 13 september 2005, COM(2005(0583).
3 Cfr. artikel 250, lid 2 EGV: "Zolang de Raad geen besluit heeft genomen kan de Commissie te allen tijde 
gedurende de procedures die tot aanneming van een communautair besluit leiden haar voorstel wijzigen". Er 
wordt van uitgegaan dat de bevoegdheid tot wijziging ook de bevoegdheid tot intrekking inhoudt - zie in dit 
verband het advies van de Commissie juridische zaken van 22 maart 2006 inzake het resultaat van de screening 
van de wetgevingsvoorstellen die bij de gemeenschapswetgever hangende zijn (2005/2214(INI)).
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nieuwe voorstel overgenomen (zie in het bijzonder de artikelen 5 t/m 8). Daarmee lijkt dit het 
eerste geval te zijn waarin de Commissie haar nieuwe doctrine op strafrechtelijk gebied heeft 
toegepast.

4. Kort samengevat: in artikel 1 worden het doel en het toepassingsgebied van de richtlijn 
bepaald; in artikel 2 wordt het begrip "rechtspersoon" gedefinieerd; artikel 3 bevat de 
verplichting van de lidstaten om bepaalde handelingen strafbaar te stellen; de artikelen 4 en 5 
verduidelijken de natuur respectievelijk de maat van de sancties, die ook van strafrechtelijke 
aard kunnen zijn; artikel 6 regelt de confiscatiebevoegdheden; artikel 7 voorziet in 
gemeenschappelijke onderzoekteams voor de bestrijding van namaak; artikel 8 houdt de 
verplichting in om de in de richtlijn genoemde strafbare feiten automatisch te vervolgen; de 
artikelen 9 en 10 hebben betrekking op de omzetting respectievelijk de datum van 
inwerkingtreding van de richtlijn.

5. Wanneer het nieuwe voorstel naast de voorgaande voorstellen wordt gelegd, blijkt dat 
alleen de voorschriften van het kaderbesluit die betrekking hadden op de bevoegdheid en de 
coördinatie van de rechtsprocedures niet in het nieuwe voorstel zijn overgenomen. De 
Commissie wil op dit gebied naar een horizontale aanpak in het kader van haar groenboek van 
23 december 2005 over jurisdictiegeschillen en het ne bis in idem-beginsel in 
strafprocedures1. In dat verband acht zij het niet absoluut noodzakelijk om een specifiek 
stelsel voor de bescherming van intellectuele eigendom te voorzien.

VI. Probleempunten en standpunt van de rapporteur

1. Dat initiatieven op strafrechtelijk gebied worden gebaseerd op de eerste pijler spoort 
volledig met de brede interpretatie die de Commissie aan het arrest van het Hof van 13 
september 2005 heeft willen geven. Voor wie die brede interpretatie deelt, valt op deze 
aanpak niets aan te merken. Er blijven echter nog enkele probleempunten over die in het 
gewijzigde voorstel blijkbaar niet opgelost konden worden.

2. Dat geldt met name voor het toepassingsgebied van de richtlijn. In de toelichting staat te 
lezen dat de regelgeving van toepassing is op elke inbreuk op het intellectuele-
eigendomsrecht die in het Gemeenschaprecht en/of in het nationale recht van de lidstaten, 
bijvoorbeeld in Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, wordt genoemd. 

3. In Verklaring 2005/295/EG van de Commissie betreffende artikel 2 van Richtlijn 
2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten wordt een aantal rechten gedefinieerd om het 
toepassingsgebied van de richtlijn duidelijker te bepalen. Tot deze rechten behoren met name 
"octrooirechten, met inbegrip van de rechten afgeleid van aanvullende 
beschermingscertificaten".

4. Dat ook op het gebied van het octrooirecht op communautair niveau vastgestelde 
strafrechtelijke sancties van toepassing zouden worden, lijkt niet erg overtuigend en evenmin 
in overeenstemming met de lijn die de gemeenschapswetgever de afgelopen jaren heeft 
gevolgd.

  
1 COM(2005)0696.
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5. Op zich lijkt het niet strikt noodzakelijk om strafrechtelijk in te grijpen, aangezien voor de 
bescherming van octrooien in talrijke lidstaten al sancties van strafrechtelijke aard (boetes en 
gevangenisstraffen) voorzien zijn. Dat geldt onder meer voor Duitsland1, Oostenrijk2, 
Denemarken3, Spanje4, Frankrijk5, Hongarije6, Italië7, Nederland8 en Portugal9. Hoewel 
rechtsbescherming in andere rechtsbestellen (zoals het Engelse, het Belgische en het Griekse) 
ontbreekt, zou de invoering van een dergelijke regelgeving op communautair niveau eerder 
leiden tot overlappingen in en verzwaring van het rechtskader; tenzij men ervan uit wil gaan 
dat de communautaire wetgeving ter zake via een expliciet voorschrift in de richtlijn (door 
middel van amendering) of via de impliciete toepasselijkheid van het zogenoemde primaat 
van het Gemeenschapsrecht10, volledig in de plaats treedt van de nationale wetgeving.

6. In de tweede plaats lijkt het willen toepassen van strafrechtelijke sancties op octrooigebied 
haaks te staan op het standpunt dat het Europees Parlement op de plenaire vergadering van 6 
juli 2005 heeft ingenomen toen het het voorstel van de Commissie betreffende de 
octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen (2005/0047(COD)) 
verwierp: als het Parlement het destijds met een zeer grote meerderheid11 regelgeving op dit 
terrein niet opportuun heeft geacht om regels voor deze materie uit te vaardigen, dan zou het 
vaststellen van strafrechtelijke bepalingen ter bescherming van octrooien (waarvoor inderdaad 
geen regelgeving bestaat) een gevaarlijk, gefragmenteerd vooruitlopen betekenen op een 
materie die, gezien haar complexiteit, juist zo veel mogelijk organiek en algemeen aanvaard 
moet zijn.

7. Gezien het bovenstaande dient de rapporteur de amendementen 1 en 2 op het voorstel voor 
een richtlijn in ten einde het toepassingsgebied af te bakenen en de nodige definities te geven. 
Concreet gesteld worden octrooien uitgesloten van de werkingssfeer van de richtlijn door te 
bepalen dat, in afwachting van een meer algemene regeling ter zake op communautair niveau 
(middels een toekomstige richtlijn) de voorschriften van de richtlijn geen betrekking zullen 
hebben op octrooien. Zo kan worden vermeden dat de (ook strafrechtelijke) inhoud van de 
toekomstige voorschriften inzake octrooien in een bepaalde richting worden geduwd. 
Bovendien wordt het toepassingsgebied van de richtlijn beperkt tot de intellectuele-
eigendomsrechten waarvoor reeds communautaire regelgeving bestaat.

8. Tenslotte worden omwille van de coherentie van de tekst kleine wijzigingen 

  
1 Cfr. § 142 van de Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) van 16 december 1980.
2 Cfr.  artikelen 147 en 149 van de Patentgesetz 1970, als gewijzigd bij Bondswet n. I 143.
3 Cfr. afdeling 57 van de Danish Patents Act, n. 479 van 20 december 1967.
4 Cfr. art. 273 van de Código penal, als gewijzigd bij organieke wet n. 10/1995 van 23 november 1995.
5 Cfr. art. L. 615-14 van de Code de la propriété intellectuelle van 26 januari 1990 en successieve wijzigingen.
6 Cfr. art. 329/D van het wetboek van strafrecht.
7 Cfr. artikelen 473 en 474 van het wetboek van strafrecht die "namaak, verandering of gebruik van intellectuele 
werken of industriële producten" en"het binnenbrengen in de Staat van producten met vervalste merktekens" 
verbieden, alsook artikel 475 dat als bijkomende straf de bekendmaking van de rechterlijke uitspraak voorziet
8 Cfr. art. 45 van de Rijksoctrooiwet van 1910 en artikel 79, num. 1, van de Rijksoctrooiwet van 1995.
9 Cfr. artikelen . 261 en 262 van de Código da Propiedade Industrial (wetsbesluit n. 16/95 van 24 januari 1995 
en successieve wijzigingen).
10 Zoals bekend houdt dit primaat in dat de nationale rechter verplicht is zorg te dragen voor de volle werking 
van het Gemeenschapsrecht, daarbij zo nodig elke strijdige bepaling van de - zelfs latere - nationale wetgeving 
buiten toepassing latende (Cfr. onder meer arrest van het Hof van Justitie van 9 maart 1978, zaak 106/77, 
Simmenthal, Jurisprudentie 1978, blz. 629, punt 24).
11 648 stemmen tegen, 14 voor bij 18 onthoudingen.
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voorgesteld in overweging 5 en artikel 2, alsook duidelijkere en rationelere formuleringen van 
de artikelen 5, 6 en 7.

VI. Toekomstige ontwikkelingen

De rapporteur is van mening dat de gemeenschapswetgever bij het uitstippelen van de 
toekomstige strategieën ter bestrijding van piraterij en namaak en bij het in gang zetten van 
verdergaande harmonisatie van de materie moet bezien of het zinvol is om middelen te vinden 
om ook het kopen van goederen van onwettige oorsprong strafbaar te stellen.
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