Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2006–2007

23 490

Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag

Nr. 455

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 21 mei 2007
Uw commissie verzoekt mij in haar brief van 27 april jl. (07-JUST-B-028)
haar te informeren over het kabinetsstandpunt met betrekking tot de
ontwerprichtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving
van intellectuele-eigendomsrechten te handhaven, nu het Europees Parlement op 25 april jl. heeft ingestemd met een gewijzigd voorstel.
Naar aanleiding daarvan kan ik u het volgende berichten.
De ontwerprichtlijn is besproken in de JBZ-Raad van 4 en 5 oktober 2006.
Daaruit is gebleken dat er verdeeldheid onder de lidstaten bestaat over de
noodzaak en de inhoud van de richtlijn en over de wijze van behandeling
ervan. Blijkens het verslag van deze Raad heeft het toenmalige Finse
voorzitterschap geconcludeerd dat de onderhandelingen zullen worden
voortgezet (Kamerstukken II 2006/07, 23 490, nr. 436). Aan dit voornemen
is evenwel geen uitvoering gegeven. Onder het Duitse voorzitterschap is
de ontwerprichtlijn tot nu toe buiten behandeling gebleven.
De verwachting is gerechtvaardigd dat er pas echt weer schot zal komen
in de onderhandelingen over de ontwerprichtlijn, als het Hof van Justitie
uitspraak zal hebben gedaan in de procedure over het kaderbesluit verontreiniging vanaf zeeschepen (zaak C440/05). Op 28 juni 2007 zal de
advocaat-generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg in deze zaak
conclusie nemen. De uitspraak van het Hof in deze zaak wordt in het
najaar verwacht en zal meer duidelijkheid kunnen bieden over de reikwijdte van de bevoegdheden van de Gemeenschap op het terrein van het
strafrecht. Over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie van
13 september 2005 inzake milieustrafrecht ging uw Kamer op 4 april 2006
reeds een kabinetsnotitie toe (Kamerstukken II 2005/06, 30 037, nr. 9). Deze
uitspraak maakte duidelijk dat onder voorwaarden strafrechtelijke maatregelen op basis van de eerste pijler (milieu) kunnen worden vastgesteld.
Ondertussen heeft het Europees Parlement in zijn vergadering van 25 april
jl. met 379 stemmen voor en 270 stemmen tegen en met 27 onthoudingen
ingestemd met een geamendeerde ontwerprichtlijn. Het definitieve en
omvangrijke verslag van het EP bevat vele amendementen op de pream-
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bule en het lichaam van de richtlijn. Het standpunt van het EP behoeft
grondige en gedetailleerde bestudering. Wat de hoofdlijnen betreft acht
het EP de Gemeenschapswetgever bevoegd om de lidstaten te verplichten
tot strafbaarstelling van inbreuken op IE-rechten. Het acht onderlinge
aanpassing van strafrecht ter handhaving van IE-rechten geboden en is
van oordeel dat de Gemeenschapswetgever bevoegd is om voorschriften
over aard en hoogte van sancties vast te stellen. Anders dan de
Commissie hanteert het EP echter het uitgangspunt dat de richtlijn
beperkt moet zijn tot inbreuken op gemeenschapsnormen en dat de
IE-rechten die in het geding zijn, in de richtlijn zelf moeten worden
omschreven.
Het kabinet zal zijn standpunt over de ontwerprichtlijn mede naar aanleiding van de besluitvorming van het EP neerleggen in een BNC-fiche en dit
zo spoedig mogelijk aan de beide Kamers doen toekomen.
De minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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