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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

*** I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0285),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0139/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie juridische zaken 
(A7-0046/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar 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 aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De verhandeling van goederen die 
inbreuk maken op intellectuele-
eigendomsrechten, levert aanzienlijke 
schade op voor houders van rechten, 
bonafide fabrikanten en handelaren. Ook 
worden consumenten misleid en in 
sommige gevallen wordt hun gezondheid 
en veiligheid in gevaar gebracht. 
Dergelijke goederen moeten zoveel 

(2) De verhandeling van goederen die 
inbreuk maken op intellectuele-
eigendomsrechten, levert aanzienlijke 
schade op voor houders van rechten, 
bonafide fabrikanten en handelaren. Ook 
worden consumenten misleid en in 
sommige gevallen wordt hun gezondheid 
en veiligheid in gevaar gebracht. 
Dergelijke goederen moeten zoveel 
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mogelijk uit de handel worden gehouden 
en er zijn maatregelen nodig om aan deze 
illegale activiteiten een einde maken 
zonder de legitieme handel in het gedrang 
te brengen.

mogelijk buiten het douanegebied en uit 
de handel worden gehouden en er zijn 
maatregelen nodig om aan deze illegale 
activiteiten een einde te maken zonder de 
legitieme handel in het gedrang te brengen. 
De consumenten moeten derhalve naar 
behoren worden geïnformeerd over de 
risico's die de aankoop van dergelijke 
goederen met zich brengt.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Uit de evaluatie van Verordening (EG) 
nr. 1383/2003 is gebleken dat bepaalde 
verbeteringen in het wetgevingskader 
nodig zijn om de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
versterken en passende rechtsduidelijkheid 
te garanderen, rekening houdende met 
ontwikkelingen op economisch, handels-
en wetgevingsgebied.

(3) Uit de evaluatie van Verordening (EG) 
nr. 1383/2003 is gebleken dat bepaalde 
verbeteringen in het wetgevingskader 
nodig zijn om de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten door 
douaneautoriteiten te versterken en 
passende rechtsduidelijkheid te garanderen, 
rekening houdende met ontwikkelingen op 
economisch, handels- en 
wetgevingsgebied.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om intellectuele-eigendomsrechten te 
handhaven, moeten de douaneautoriteiten 
goederen kunnen controleren die onder 
douanetoezicht zijn geplaatst of hadden 
moeten zijn geplaatst in het douanegebied 
van de Unie. Handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten aan de grens, ongeacht 
waar de goederen zich onder 
"douanetoezicht" bevinden of hadden 
moeten bevinden zoals omschreven bij 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 

(4) Om intellectuele-eigendomsrechten te 
handhaven, moeten de douaneautoriteiten 
goederen kunnen controleren die onder 
douanetoezicht zijn geplaatst of hadden 
moeten zijn geplaatst in het douanegebied 
van de Unie, inclusief goederen die aan 
een schorsingsregeling zijn onderworpen. 
Handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten aan de grens, ongeacht 
waar de goederen zich onder 
"douanetoezicht" bevinden of hadden 
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Raad tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek, vormt een goede 
aanwending van middelen. Wanneer 
goederen door de douane aan de grens 
worden vastgehouden, is er één wettelijke 
procedure nodig, terwijl er verschillende 
afzonderlijke procedures nodig zouden zijn 
voor dezelfde mate van handhaving ten 
aanzien van goederen die op de markt 
worden aangetroffen, omdat zij dan zouden 
zijn opgesplitst en aan kleinhandelaren zijn 
geleverd. Er dient een uitzondering te 
worden gemaakt voor goederen die voor 
een bijzondere bestemming in het vrije 
verkeer zijn gebracht, aangezien dergelijke 
goederen, hoewel ze in het vrije verkeer 
zijn gebracht, onder douanecontrole 
blijven. Het is ook passend de verordening 
niet toe te passen op goederen die reizigers 
in hun persoonlijke bagage meevoeren 
indien deze voor hun eigen persoonlijke 
gebruik zijn bestemd en er geen 
aanwijzigen zijn dat er sprake is van 
handelsverkeer.

moeten bevinden zoals omschreven bij 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek, vormt een goede 
aanwending van middelen. Wanneer 
goederen door de douane aan de grens 
worden vastgehouden, is er één wettelijke 
procedure nodig, terwijl er verschillende 
afzonderlijke procedures nodig zouden zijn 
voor dezelfde mate van handhaving ten 
aanzien van goederen die op de markt 
worden aangetroffen, omdat zij dan zouden 
zijn opgesplitst en aan kleinhandelaren zijn 
geleverd. Er dient een uitzondering te 
worden gemaakt voor goederen die voor 
een bijzondere bestemming in het vrije 
verkeer zijn gebracht, aangezien dergelijke 
goederen, hoewel ze in het vrije verkeer 
zijn gebracht, onder douanecontrole 
blijven. Het is ook passend de verordening 
niet toe te passen op goederen die reizigers 
in hun persoonlijke bagage meevoeren 
indien deze voor hun eigen persoonlijke 
gebruik zijn bestemd en er geen 
aanwijzigen zijn dat er sprake is van 
handelsverkeer.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verordening (EG) nr. 1383/2003 is niet 
van toepassing op bepaalde intellectuele-
eigendomsrechten en sluit bepaalde 
inbreuken uit. Teneinde de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
versterken, dient de douanecontrole 
daarom te worden uitgebreid tot andere 
vormen van inbreuken, zoals inbreuken 
ingevolge parallelhandel alsook andere 
inbreuken op rechten die reeds door de 
douaneautoriteiten worden gehandhaafd 
maar waarop Verordening (EG) 
nr. 1383/2003 niet van toepassing is. Met 

(5) Verordening (EG) nr. 1383/2003 is niet 
van toepassing op bepaalde intellectuele-
eigendomsrechten en sluit bepaalde 
inbreuken uit. Teneinde de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
versterken, dient de douanecontrole 
daarom te worden uitgebreid tot andere 
vormen van inbreuken waarop 
Verordening (EG) nr. 1383/2003 niet van 
toepassing is. Om die reden is het passend, 
in aanvulling op de rechten waarop 
Verordening (EG) nr. 1383/2003 reeds van 
toepassing is, het toepassingsgebied van 
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het oog op hetzelfde doel is het passend, in 
aanvulling op de rechten waarop 
Verordening (EG) nr. 1383/2003 reeds van 
toepassing is, het toepassingsgebied van 
deze verordening uit te breiden tot 
handelsbenamingen voor zover deze zijn 
beschermd als exclusieve 
eigendomsrechten krachtens nationaal 
recht, topografieën van 
halfgeleiderproducten, gebruiksmodellen 
en apparaten om technologische 
maatregelen te ontwijken, evenals 
exclusieve intellectuele-eigendomsrechten 
die bij EU-wetgeving zijn vastgesteld.

deze verordening uit te breiden tot 
handelsbenamingen voor zover deze zijn 
beschermd als exclusieve 
eigendomsrechten krachtens nationaal 
recht, topografieën van 
halfgeleiderproducten, gebruiksmodellen 
en apparaten om technologische 
maatregelen te ontwijken, evenals 
exclusieve intellectuele-eigendomsrechten 
die bij EU-wetgeving zijn vastgesteld.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De lidstaten dienen voldoende 
middelen ter beschikking te stellen zodat 
de douaneautoriteiten hun uitgebreide 
takenpakket daadwerkelijk kunnen 
uitvoeren en douanebeambten de 
benodigde opleiding kunnen verschaffen. 
De Commissie en de lidstaten dienen 
richtsnoeren vast te stellen om ervoor te 
zorgen dat de douanecontrole op de 
verschillende soorten inbreuken die onder 
deze verordening vallen, naar behoren en 
eenvormig wordt uitgevoerd.

Motivering

Het is nuttig om het belang van de toekenning van afdoende middelen uitdrukkelijk onder de 
aandacht te brengen om zo de bestaande bezorgdheid over de vraag of de douaneautoriteiten 
hun verplichtingen ten aanzien van de in deze verordening opgenomen nieuwe soorten 
inbreuken wel naar behoren zullen kunnen uitvoeren, weg te nemen. Men denke hierbij aan de 
nodige opleidingen alsook aan richtsnoeren ter ondersteuning van douaneautoriteiten bij de 
uitvoering van de nodige controles.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Deze verordening moet, als zij 
volledig ten uitvoer wordt gelegd, verder 
bijdragen aan de interne markt, die 
doeltreffender bescherming voor de 
houders van rechten waarborgt, 
creativiteit en innovatie aanwakkert en 
consumenten voorziet van betrouwbare en 
kwalitatief hoogwaardige producten, 
waardoor ook grensoverschrijdende 
transacties tussen consumenten, bedrijven 
en handelaren zouden worden versterkt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) De Commissie moet alle nodige 
maatregelen treffen om zonder onnodige 
vertraging een geharmoniseerde 
toepassing van het nieuwe wettelijke 
kader door de douaneautoriteiten in de 
hele Europese Unie te garanderen, met 
het oog op een efficiënte handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten waarmee 
de houders van de rechten zouden worden 
beschermd zonder een obstakel te vormen 
voor de handel. De uitvoering van het 
gemoderniseerde douanewetboek en in 
het bijzonder een interoperabel 
'eDouane'-systeem kan deze handhaving 
in de toekomst vergemakkelijken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Lidstaten hebben steeds 
minder middelen beschikbaar op 
douanegebied. Daarom mag nieuwe 
regelgeving niet resulteren in extra 
financiële lasten voor nationale instanties. 
Het bevorderen van nieuwe technologieën 
op het gebied van risicobeheersing en 
strategieën om zo veel mogelijk middelen 
ter beschikking te stellen aan nationale 
instanties, moet worden gesteund.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening bevat procedurele 
voorschriften voor de douaneautoriteiten. 
Dienovereenkomstig introduceert deze 
verordening geen nieuw criterium voor de 
vaststelling van het bestaan van een 
inbreuk op de toepasselijke wetgeving 
inzake intellectueel eigendom.

(6) Deze verordening bevat procedurele 
voorschriften voor de douaneautoriteiten. 
Dienovereenkomstig bevat deze 
verordening geen criteria voor de 
vaststelling van het bestaan van een 
inbreuk op de toepasselijke wetgeving 
inzake intellectuele eigendom.

Motivering

In het licht van de doelstelling om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen procedureel 
intellectuele-eigendomsrecht enerzijds en materieel intellectuele-eigendomsrecht anderzijds, 
mag deze verordening geen criteria bevatten ten aanzien van de vraag wat een inbreuk is op 
intellectuele-eigendomsrechten. Alle bestaande bepalingen die op een dergelijke wijze zouden 
kunnen worden geïnterpreteerd, dienen te worden geschrapt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ten behoeve van de snelle handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten dient te 
worden bepaald dat wanneer de 
douaneautoriteiten op basis van voldoende 
bewijs vermoeden dat goederen onder hun 
toezicht inbreuk maken op intellectuele-
eigendomsrechten, zij de vrijgave van deze 
goederen kunnen schorsen of de goederen 
kunnen vasthouden, op eigen initiatief dan 
wel op verzoek, teneinde de personen die 
gerechtigd zijn tot het indienen van een 
verzoek om optreden van de 
douaneautoriteiten, in staat te stellen een 
procedure in te leiden om te laten 
vaststellen of er sprake is van een inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht.

(10) Ten behoeve van de snelle handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten dient te 
worden bepaald dat wanneer de 
douaneautoriteiten op basis van voldoende 
aanwijzingen vermoeden dat goederen 
onder hun toezicht inbreuk maken op 
intellectuele-eigendomsrechten, zij de 
vrijgave van deze goederen kunnen 
schorsen of de goederen kunnen 
vasthouden, op eigen initiatief dan wel op 
verzoek, teneinde de personen die 
gerechtigd zijn tot het indienen van een 
verzoek om optreden van de 
douaneautoriteiten, in staat te stellen een 
procedure in te leiden om te laten 
vaststellen of er sprake is van een inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Als doorvoergoederen 
vermoedelijk een imitatie of kopie zijn van 
een product dat in de Europese Unie 
wordt beschermd door een intellectuele-
eigendomsrecht, moet de aangever of 
houder van de goederen worden belast 
met het leveren van het bewijs wat de 
eindbestemming van de goederen is. 
De eindbestemming van de goederen 
wordt geacht de EU-markt te zijn indien 
geen duidelijk en overtuigend bewijs van 
het tegendeel wordt geleverd door de 
aangever, de houder of de eigenaar van 
de goederen. De Commissie moet 
richtsnoeren vaststellen voor criteria 
waarmee douaneautoriteiten effectief het 
risico kunnen bepalen dat de producten 
toch op de markt van de Europese Unie 
terechtkomen, daarbij rekening houdend 
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met de jurisprudentie op dit gebied van 
het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer het bij de vermoedelijk 
inbreukmakende goederen geen namaak 
of piraterij betreft, kan het voor de 
douaneautoriteiten moeilijk zijn om op 
grond van uitsluitend visuele inspectie 
vast te stellen of inbreuk is gemaakt op 
een intellectuele-eigendomsrecht. Daarom 
is het passend te bepalen dat er 
procedures moeten worden ingeleid, tenzij 
de betrokken partijen, namelijk de houder 
van de goederen en de houder van het 
recht, ermee instemmen om de goederen 
af te staan voor vernietiging. Het is aan de 
bevoegde autoriteiten die met dergelijke 
procedures belast zijn, om te bepalen of er 
sprake is van een inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht en passende 
besluiten te nemen in verband met de 
inbreuken op de betrokken intellectuele-
eigendomsrechten.

Schrappen

Motivering

Indien de vereenvoudigde procedure uitsluitend zou gelden voor nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen, zou dat in de praktijk rechtsonzekerheid opleveren, omdat niet duidelijk 
is welke procedure van toepassing is indien de goederen een inbreuk vormen op zowel een 
fabrieks- of handelsmerk c.q. auteursrecht als op andere intellectuele-eigendomsrechten 
(bijv. octrooien). Er wordt dan ook voorgesteld om de leden van artikel 20 te vervangen door 
de aangepaste bewoording van artikel 23, die dan van toepassing zou zijn op alle soorten 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Verordening (EG) nr. 1383/2003 heeft 
de lidstaten in staat gesteld om te voorzien 
in een procedure die het mogelijk maakt 
dat bepaalde goederen worden vernietigd, 
zonder enige verplichting tot het inleiden 
van een procedure ter vaststelling of er 
inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht is gemaakt. Zoals is 
erkend in de resolutie van het Europees 
Parlement van 18 december 2008 over de 
impact van namaak op de internationale 
handel, is deze procedure zeer succesvol 
gebleken in de lidstaten waar zij 
beschikbaar is. Daarom dient een 
dergelijke procedure verplicht te worden 
gesteld voor de zichtbare inbreuken die op 
grond van uitsluitend visuele inspectie 
door de douaneautoriteiten gemakkelijk 
zijn te herkennen, en op verzoek van de 
houder van het recht te worden toegepast in 
die gevallen waarin de aangever of de 
houder van de goederen geen bezwaar 
tegen de vernietiging ervan heeft.

(12) Verordening (EG) nr. 1383/2003 heeft 
de lidstaten in staat gesteld om te voorzien 
in een procedure die het mogelijk maakt 
dat bepaalde goederen worden vernietigd, 
zonder enige verplichting tot het inleiden 
van een procedure ter vaststelling of er 
inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht is gemaakt. Zoals is 
erkend in de resolutie van het Europees 
Parlement van 18 december 2008 over de 
impact van namaak op de internationale 
handel, is deze procedure zeer succesvol 
gebleken in de lidstaten waar zij 
beschikbaar is. Daarom dient een 
dergelijke procedure verplicht te worden 
gesteld voor alle soorten inbreuken en op 
verzoek van de houder van het recht te 
worden toegepast in die gevallen waarin 
de houder van het recht de inbreuk op zijn 
intellectuele-eigendomsrecht heeft 
bevestigd en heeft ingestemd met 
vernietiging, en waarin de aangever of de 
houder van de goederen geen bezwaar 
tegen de vernietiging ervan heeft.

Motivering

Indien de vereenvoudigde procedure uitsluitend zou gelden voor nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen, zou dat in de praktijk rechtsonzekerheid opleveren, omdat niet duidelijk 
is welke procedure van toepassing is indien de goederen een inbreuk vormen op zowel een 
fabrieks- of handelsmerk c.q. auteursrecht als op andere intellectuele-eigendomsrechten 
(bijv. octrooien). De houder van het recht dient niet alleen zijn instemming met de 
vernietiging te bevestigen, maar eveneens te bevestigen dat er sprake is van inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht en aan te geven op welk intellectuele-eigendomsrecht er inbreuk 
is gepleegd, teneinde ervoor te zorgen dat hij aansprakelijk is voor de vernietiging.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 
er voor kleine zendingen van nagemaakte 
of door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld, 
waarbij goederen zonder toestemming van 
de houder van het recht kunnen worden 
vernietigd. Ter vaststelling van de 
drempelwaarden waaronder zendingen als 
kleine zendingen dienen te worden 
aangemerkt, dient in deze verordening 
aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Het is 
zaak dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden, inclusief 
op deskundigenniveau, passend overleg 
voert.

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 
er, onverminderd het recht van de 
eindverbruiker om binnen een redelijke 
termijn naar behoren te worden 
geïnformeerd over de rechtsgrond voor 
het optreden van de douaneautoriteiten,
voor kleine zendingen van nagemaakte of 
door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld, 
waarbij goederen zonder toestemming van 
de houder van het recht kunnen worden 
vernietigd ingeval deze in zijn verzoek 
gevraagd heeft om toepassing van de 
specifieke procedure. 

Motivering

De definitie van het begrip "kleine zending" en de drempelwaarden ter definiëring van kleine 
zendingen zijn beide cruciale elementen van de voorgestelde verordening. Het is daarom van 
belang dat de medewetgevers het recht hebben om mee te beslissen over de definitie en over 
de drempelwaarden.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie te letten op een gelijktijdige, 
tijdige en behoorlijke toezending van 

Schrappen



RR\898122NL.doc 15/104 PE470.069v03-00

NL

relevante documenten aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Motivering

De definitie van het begrip "kleine zending" en de drempelwaarden ter definiëring van kleine 
zendingen zijn beide cruciale elementen van de voorgestelde verordening. Het is daarom van 
belang dat de medewetgevers het recht hebben om mee te beslissen over de definitie en over 
de drempelwaarden.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor meer rechtsduidelijkheid en ter 
bescherming van de belangen van de 
legitieme handel tegen mogelijk misbruik 
van de handhavingsbepalingen aan de 
grenzen is het passend te voorzien in een 
wijziging van de termijnen voor de 
vasthouding van vermoedelijk 
inbreukmakende goederen, van de 
voorwaarden waaronder de douane 
informatie over zendingen aan de houders 
van het recht dient te verstrekken en van de 
toepassingsvoorwaarden voor de procedure 
waarbij vernietiging van de goederen onder 
douanecontrole is toegestaan in geval van 
vermoede inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten anders dan wegens 
namaak of piraterij, alsook in een 
bepaling die de houder van de goederen de 
gelegenheid biedt zijn standpunt kenbaar te 
maken voordat de douane een voor hem 
afwijzend besluit neemt.

(15) Voor meer rechtsduidelijkheid en ter 
bescherming van de belangen van de 
legitieme handel tegen mogelijk misbruik 
van de handhavingsbepalingen aan de 
grenzen is het passend te voorzien in een 
wijziging van de termijnen voor de 
vasthouding van vermoedelijk 
inbreukmakende goederen, van de 
voorwaarden waaronder de douane 
informatie over zendingen aan de houders 
van het recht dient te verstrekken en van de 
toepassingsvoorwaarden voor de procedure 
waarbij vernietiging van de goederen onder 
douanecontrole is toegestaan in geval van 
vermoede inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Als douaneautoriteiten 
actie ondernemen na toewijzing van een 
verzoek, is het tevens passend een bepaling 
op te nemen die de houder van de 
goederen de gelegenheid biedt zijn of haar 
standpunt kenbaar te maken voordat de 
douane de vrijgave van goederen die niet 
zijn nagemaakt of via piraterij zijn 
verkregen, maar die vermoedelijk inbreuk 
maken op intellectuele-eigendomsrechten, 
opschort of deze goederen vasthoudt, 
aangezien het moeilijk kan zijn voor de 
douaneautoriteiten om uitsluitend via 
visuele inspectie te bepalen of er eventueel 
een intellectuele-eigendomsrecht 
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geschonden is.

,

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Rekening houdende met het 
voorlopige en preventieve karakter van de 
door de douaneautoriteiten op dit gebied 
genomen maatregelen en de tegenstrijdige 
belangen van de partijen die door de 
maatregelen worden getroffen, dienen 
bepaalde aspecten van de procedure te 
worden aangepast ten behoeve van een 
vlotte toepassing van de verordening met 
inachtneming van de rechten van de 
betrokken partijen. Wat de verschillende 
kennisgevingen betreft waarin deze 
verordening voorziet, dienen de 
douaneautoriteiten derhalve op basis van 
de documenten inzake de 
douanebehandeling dan wel de situatie 
waarin de goederen zich bevinden, de eerst 
aangewezen persoon in kennis te stellen. 
De termijnen die in deze verordening voor 
de noodzakelijke kennisgevingen zijn 
vastgelegd, dienen te worden gerekend 
vanaf het tijdstip dat ze door de 
douaneautoriteiten zijn verzonden, 
teneinde alle termijnen voor aan de 
betrokken partijen gezonden 
kennisgevingen gelijk te trekken.  De 
termijn voor het recht om te worden 
gehoord voordat een afwijzend besluit 
wordt genomen, moet drie werkdagen 
bedragen, gelet op het feit dat de houders 
van besluiten tot toewijzing van een 
verzoek om optreden de douaneautoriteiten 
vrijwillig om optreden hebben verzocht en 
dat de aangevers of de houders van de 
goederen zich bewust moeten zijn van de 
bijzondere situatie van hun goederen 

(16) Rekening houdende met het 
voorlopige en preventieve karakter van de 
door de douaneautoriteiten op dit gebied 
genomen maatregelen en de tegenstrijdige 
belangen van de partijen die door de 
maatregelen worden getroffen, dienen 
bepaalde aspecten van de procedure te 
worden aangepast ten behoeve van een 
vlotte toepassing van de verordening met 
inachtneming van de rechten van de 
betrokken partijen. Wat de verschillende 
kennisgevingen betreft waarin deze 
verordening voorziet, dienen de 
douaneautoriteiten derhalve op basis van 
de documenten inzake de 
douanebehandeling dan wel de situatie 
waarin de goederen zich bevinden, de eerst 
aangewezen persoon in kennis te stellen. 
De termijnen die in deze verordening voor 
de noodzakelijke kennisgevingen zijn 
vastgelegd, dienen te worden gerekend 
vanaf het tijdstip dat de kennisgeving is 
ontvangen. De termijn voor het recht om te 
worden gehoord vóór de schorsing van de 
vrijgave of de vasthouding van andere 
dan nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen, moet drie werkdagen 
gerekend van de datum van ontvangst 
bedragen als de houders van besluiten tot 
toewijzing van een verzoek om optreden de 
douaneautoriteiten vrijwillig om optreden 
hebben verzocht. In het geval van de 
specifieke procedure voor kleine zendingen 
moet het recht om te worden gehoord 
worden toegekend aan alle soorten 
goederen en dient de termijn om dat recht 



RR\898122NL.doc 17/104 PE470.069v03-00

NL

wanneer deze onder douanetoezicht zijn 
geplaatst. In het geval van de specifieke 
procedure voor kleine zendingen dient die 
termijn aanzienlijk te worden verlengd, 
omdat het niet onwaarschijnlijk is dat 
consumenten hier rechtstreeks bij 
betrokken zijn en van hen niet dezelfde 
zorgvuldigheid kan worden verwacht als 
van marktdeelnemers die vaak 
douaneformaliteiten vervullen.

uit te oefenen te worden verlengd, omdat 
het niet onwaarschijnlijk is dat 
consumenten hier rechtstreeks bij 
betrokken zijn en van hen niet dezelfde 
zorgvuldigheid kan worden verwacht als 
van marktdeelnemers die vaak 
douaneformaliteiten vervullen. Gezien de 
mogelijke extra hoeveelheid werk die de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten door de douane 
krachtens deze verordening met zich 
meebrengt, moeten douaneautoriteiten 
grote zendingen met voorrang 
behandelen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Overeenkomstig de door de WTO-
ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 
TRIPs-Overeenkomst en de 
volksgezondheid kan en moet de TRIPs-
Overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van 
de WTO-leden om de volksgezondheid te 
beschermen en met name de toegang tot 
geneesmiddelen voor iedereen te 
bevorderen, ten goede komt. Met name ten 
aanzien van geneesmiddelen waarbij het 
vervoer over het grondgebied van de 
Europese Unie, met of zonder overlading, 
opslag in een entrepot, splitsing van lading 
dan wel verandering van vervoerwijze of 
vervoermiddel, slechts een onderdeel 
vormt van de gehele reis die begint en 
eindigt buiten het grondgebied van de 
Unie, dienen de douaneautoriteiten, 
wanneer het in hoge mate waarschijnlijk 
is dat deze goederen naar de EU-markt 
worden afgeleid, hiermee rekening te 
houden wanneer zij het risico van een 
inbreuk op intellectuele-

(17) Overeenkomstig de door de WTO-
ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 
TRIPs-Overeenkomst en de 
volksgezondheid kan en moet de TRIPs-
Overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van 
de WTO-leden om de volksgezondheid te 
beschermen en met name de toegang tot 
geneesmiddelen voor iedereen te 
bevorderen, ten goede komt. Het is 
daarom van buitengewoon belang dat de 
douaneautoriteiten ervoor zorgen dat hun 
eventuele maatregelen in 
overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de EU 
en generische geneesmiddelen waarbij het 
vervoer over het grondgebied van de 
Europese Unie, met of zonder overlading, 
opslag in een entrepot, splitsing van lading 
dan wel verandering van vervoerwijze of 
vervoermiddel, slechts een onderdeel 
vormt van de gehele reis die begint en 
eindigt buiten het grondgebied van de Unie 
niet in bewaring houden of de vrijgave 



PE470.069v03-00 18/104 RR\898122NL.doc

NL

eigendomsrechten beoordelen. ervan niet opschorten indien er 
onvoldoende aanwijzingen bestaan dat 
deze bestemd zijn voor verkoop in de EU. 
Om te kunnen bepalen of al dan niet het 
risico bestaat dat er geneesmiddelen naar 
de EU-markt worden afgeleid, dienen de 
douaneautoriteiten onder meer rekening 
te houden met de vraag of de zender of de 
houder van de goederen al dan niet in een 
van de lidstaten over een vergunning voor 
het in de handel brengen of een 
vergoedingsstatus beschikt.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Geneesmiddelen met een vervalst 
handelsmerk of een vervalste 
handelsomschrijving geven een verkeerde 
voorstelling van hun herkomst en 
kwaliteitsniveau en zijn zodoende 
geneesmiddelenvervalsingen krachtens 
Richtlijn 2011/62/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2011 tot 
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot 
vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, om te verhinderen dat 
vervalste geneesmiddelen in de legale 
distributieketen belanden1. Er moeten 
adequate maatregelen worden getroffen 
om te voorkomen dat dergelijke producten 
en andere gezondheidsproducten met een 
vervalst handelsmerk of vervalste 
handelsomschrijving patiënten en 
consumenten bereiken. De Commissie 
moet vóór ...* een verslag presenteren 
waarin wordt geanalyseerd hoe 
doeltreffend de huidige 
douanemaatregelen ter bestrijding van 
geneesmiddelenvervalsingen zijn.
______________
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1 PB L 174 van 1.7.2011, blz. 74.
* PB: gelieve de datum in te voegen: 
24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Teneinde de strijd tegen 
inbreuken op de intellectuele eigendom op 
te voeren dient het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij een belangrijke rol te vervullen 
door de douaneautoriteiten nuttige 
informatie te verstrekken zodat deze snel 
en doeltreffend kunnen optreden.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) Bestrijding van schendingen 
van intellectuele-eigendomsrechten aan 
de buitengrenzen van de Unie moet 
gecombineerd worden met gerichte 
maatregelen aan de bron. Hiervoor is 
samenwerking zowel met derde landen als 
op international niveau vereist, waar de 
Commissie en de lidstaten naleving en 
bevordering van hoge normen van 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten moeten stimuleren. 
Het gaat hierbij om bekrachtiging van de 
opname en handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in 
handelsovereenkomsten, technische 
samenwerking, bevordering van 
discussies in de diverse internationale 
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fora, communicatie en uitwisseling van 
informatie, alsmede verdere stappen in de 
operationele samenwerking met derde 
landen en de betrokken bedrijfstakken.

Motivering

De bestrijding van schendingen van intellectuele-eigendomsrechten moet ondersteund worden 
door hechtere bilaterale samenwerking en gecoördineerde internationale maatregelen. 

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quinquies) Om de internationale 
handel in goederen die inbreuk maken op 
intellectuele-eigendomsrechten uit te 
roeien, bepaalt artikel 69 van de TRIPs-
overeenkomst dat de WTO-leden de 
uitwisseling van informatie tussen 
douaneautoriteiten over handel in 
goederen die inbreuk maken op 
intellectuele eigendomsrechten moeten 
bevorderen. Met behulp van deze 
gegevensuitwisseling moeten 
handelsnetwerken kunnen worden 
opgespoord om in een eerder stadium van 
de aanvoerketen een einde te maken aan 
de productie en distributie van goederen 
die inbreuk maken op intellectuele 
eigendomsrechten. Daarom is het 
noodzakelijk de voorwaarden vast te 
stellen voor de uitwisseling van informatie
tussen douaneautoriteiten in de Unie en 
relevante autoriteiten in derde landen, 
met inbegrip van modaliteiten inzake 
gegevensbescherming.

Motivering

Vanwege de internationale aard van namaak en de uitgebreide, grensoverschrijdende 
netwerken van fabrikanten van namaak, is het van cruciaal belang dat de douaneautoriteiten 
informatie kunnen delen en gebruiken, ook met derde landen, om netwerken en routes die 
door deze fabrikanten worden gebruikt op te sporen. 
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 sexies) In overeenstemming met de 
doelstelling van de Unie om de 
internationale samenwerking in de strijd 
tegen namaak, piraterij en illegale 
parallelhandel in goederen die inbreuk 
maken op geregistreerde intellectuele-
eigendomsrechten te versterken, is een 
belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe 
Europese waarnemingspost voor namaak 
en piraterij, die de douaneautoriteiten in 
de lidstaten tijdig de nodige informatie 
moet verstrekken om passende controles 
te kunnen verrichten van erkende 
importeurs en distributeurs van goederen 
die vermoedelijk inbreuk maken op een 
intellectuele-eigendomsrecht op de interne 
markt, alsook exporteurs van deze 
goederen naar buitenlandse markten. 
Deze controle kan verder worden 
verbeterd door de oprichting van een 
gegevensbank van authentieke producten 
en diensten die in de Unie door een 
geregistreerd handelsmerk, modellenrecht 
of octrooi zijn beschermd, waartoe ook 
buitenlandse douaneautoriteiten die met 
het oog op een betere bescherming en 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten met de Unie 
samenwerken, toegang hebben.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien de douaneautoriteiten na (20) Aangezien de douaneautoriteiten na 
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een voorafgaand verzoek optreden, is het 
passend erin te voorzien dat de houder van 
het besluit tot toewijzing van een verzoek 
om optreden door de douaneautoriteiten 
alle door die autoriteiten gemaakte kosten 
bij het optreden ter handhaving van zijn 
intellectuele-eigendomsrechten vergoedt. 
Dit dient voor de houder van het besluit 
evenwel geen beletsel te vormen om 
compensatie te vorderen van de 
inbreukmaker of van andere personen die 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
volgens de wetgeving van de betrokken 
lidstaat. Ten aanzien van kosten en schade 
opgelopen door andere personen dan de 
douane als gevolg van een douaneoptreden 
waarbij goederen op grond van een eis van 
een derde partij in verband met 
intellectuele eigendom worden 
vastgehouden, moet de specifieke 
wetgeving in elk afzonderlijk geval van 
toepassing zijn.

een voorafgaand verzoek optreden, is het 
passend erin te voorzien dat de houder van 
het besluit tot toewijzing van een verzoek 
om optreden door de douaneautoriteiten 
alle door die autoriteiten gemaakte kosten 
bij het optreden ter handhaving van zijn 
intellectuele-eigendomsrechten vergoedt. 
De houder van het besluit dient evenwel 
het recht te hebben om compensatie te 
vorderen van de inbreukmaker of van 
andere personen die aansprakelijk kunnen 
worden gehouden volgens de wetgeving 
van de betrokken lidstaat, zoals bepaalde 
tussenpersonen, bijvoorbeeld vervoerders. 
Ten aanzien van kosten en schade 
opgelopen door andere personen dan de 
douane als gevolg van een douaneoptreden 
waarbij goederen op grond van een eis van 
een derde partij in verband met 
intellectuele eigendom worden 
vastgehouden, moet de specifieke 
wetgeving in elk afzonderlijk geval van 
toepassing zijn.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Met deze verordening wordt voor 
douaneautoriteiten de mogelijkheid 
ingevoerd om voor vernietiging bestemde 
goederen onder douanetoezicht tussen 
verschillende plaatsen binnen het 
douanegebied van de EU te laten 
verplaatsen. Douaneautoriteiten dienen 
te worden aangemoedigd om van deze 
bepaling gebruik te maken om een 
economisch en milieutechnisch 
verantwoorde vernietiging van deze 
goederen mogelijk te maken, alsook voor 
educatieve of demonstratiedoeleinden, 
waarbij dient te worden voorzien in 
passende beveiligingsmaatregelen.
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Motivering

Het dient eveneens mogelijk te zijn om goederen te verplaatsen voor educatieve of 
demonstratiedoeleinden. Enerzijds kunnen deze goederen in dat geval gebruikt worden voor 
de opleiding van douanebeambten - vooral nuttig als het om nieuwe en complexe inbreuken 
op de intellectuele-eigendomsrechten gaat - en anderzijds kunnen ze gebruikt worden om 
consumenten te leren hoe zij dergelijke goederen kunnen herkennen, alsook om het bewustzijn 
ten aanzien van de aan dergelijke goederen verbonden risico's te vergroten.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De volgende elementen uit de 
gegevensbank moeten worden vastgelegd 
in de EU-wetgeving: de instelling die de 
gegevensbank zal controleren en beheren 
en de instelling die belast is met het 
waarborgen van de veiligheid van de 
verwerking van de gegevens die in de 
gegevensbank zijn opgenomen. De 
invoering van iedere vorm van 
interoperabiliteit of uitwisseling moet in 
de allereerste plaats aan het 
doelbindingsbeginsel voldoen, dat inhoudt 
dat gegevens moeten worden gebruikt 
voor het doel waarvoor de gegevensbank 
is opgezet, en geen enkele verdere 
uitwisseling of onderlinge koppeling 
die dat doel niet dient mag worden 
toegestaan.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze verordening is van toepassing 
op goederen die worden doorgevoerd via 
het douanegebied van de Unie, en die 
vermoedelijk inbreuk maken op een 
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intellectuele-eigendomsrecht.

Motivering

Ter wille van de duidelijkheid moet de behandeling van doorvoergoederen uitdrukkelijk aan 
de orde komen in de nieuwe verordening. Als er een inbreuk op de rechten krachtens het 
materiële IE-recht van de EU en de lidstaten wordt vermoed en er een concreet risico bestaat 
dat de doorvoergoederen worden omgeleid naar de interne markt, kan de douane terecht de 
goederen vasthouden.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) een gebruiksmodel overeenkomstig de 
wetgeving van een lidstaat,

(k) een gebruiksmodel voor zover dit wordt 
beschermd als een exclusief intellectuele-
eigendomsrecht overeenkomstig de 
wetgeving van een lidstaat,

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een fabrieks- of handelsmerk 
en waarop zonder toestemming een 
fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat 
identiek is aan het geldig geregistreerde 
fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke 
goederen of daarvan niet wezenlijk kan 
worden onderscheiden,

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een fabrieks- of handelsmerk 
en waarop zonder toestemming een 
fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat 
identiek is aan het geldig geregistreerde 
fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke 
goederen of daarvan niet wezenlijk kan 
worden onderscheiden, alsook 
beeldmerken, zelfs indien zij afzonderlijk 
worden aangeboden, en verpakkingen 
waarop de merken van nagemaakte 
goederen voorkomen;
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) goederen waarvan wordt vermoed dat 
zij inbreuk maken op een intellectuele-
eigendomsrecht: goederen ten aanzien 
waarvan de douaneautoriteiten over 
toereikend bewijs beschikken dat het, in de 
lidstaat waar deze goederen worden 
aangetroffen, op het eerste gezicht gaat om:

(7) goederen waarvan wordt vermoed dat 
zij inbreuk maken op een intellectuele-
eigendomsrecht: goederen ten aanzien 
waarvan de douaneautoriteiten over 
voldoende aanwijzingen beschikken dat 
het, in de lidstaat waar deze goederen 
worden aangetroffen, op het eerste gezicht 
gaat om:

Motivering

Er kan niet worden geëist dat er voldoende bewijs moet zijn als verondersteld wordt dat 
sprake is van inbreuk op de intellectuele eigendom.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een intellectuele-
eigendomsrecht krachtens de wetgeving 
van de Unie of de betrokken lidstaat,

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een intellectuele-
eigendomsrecht in de lidstaat waar de 
goederen zijn aangetroffen;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) mallen of matrijzen die specifiek 
ontworpen of aangepast zijn voor de 
vervaardiging van goederen die inbreuk 
maken op een intellectuele-eigendomsrecht 
voor zover deze mallen of matrijzen 

(c) mallen of matrijzen die specifiek 
ontworpen of aangepast zijn voor de 
vervaardiging van goederen die inbreuk 
maken op een intellectuele-eigendomsrecht 
voor zover deze mallen of matrijzen 
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inbreuk maken op de rechten van de 
houder van het recht overeenkomstig de 
wetgeving van de EU of van de betrokken
lidstaat,

inbreuk maken op de rechten van de 
houder van het recht in de lidstaat waar de 
goederen zijn aangetroffen,

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) aangever: de aangever als bedoeld in
artikel 4, punt 18, van Verordening 
(EEG) nr. 2913/92;

(13) aangever: de persoon die in eigen 
naam een douaneaangifte doet of de 
persoon in wiens naam een 
douaneaangifte wordt gedaan;

Motivering

Het is om redenen van rechtsduidelijkheid aangewezen om de begrippen in de voorgestelde 
verordening zelf te definiëren en niet naar een andere wetgevingshandeling te verwijzen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) douanetoezicht: het toezicht door de 
douaneautoriteiten als bedoeld in artikel 4, 
punt 13, van Verordening (EEG) 
nr. 2913/92;

(15) douanetoezicht: de activiteiten die 
door de douaneautoriteiten in het 
algemeen worden ontplooid ten einde te 
zorgen voor de naleving van de 
douanewetgeving en, in voorkomend 
geval, van de andere bepalingen die op 
goederen onder douanetoezicht van 
toepassing zijn;

Motivering

Het is om redenen van rechtsduidelijkheid aangewezen om de begrippen in de voorgestelde 
verordening zelf te definiëren en niet naar een andere wetgevingshandeling te verwijzen.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) "kleine zending": één enkel 
pakket met handelskarakter dat:
(a) minder dan drie artikelen bevat; of
(b) artikelen bevat met een totaal gewicht 
van minder dan twee kilogram.

Motivering

De definitie van het begrip "kleine zending" en de drempelwaarden ter definiëring van kleine 
zendingen zijn beide cruciale elementen van deze verordening. Het is daarom van belang dat 
de medewetgevers het recht hebben om mee te beslissen over de definitie en over de 
drempelwaarden.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) aan bederf onderhevige goederen: 
goederen die in de loop van de tijd 
waarschijnlijk aanzienlijk in waarde 
dalen, of gezien het type product grote 
kans hebben om vernietigd te worden. 

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) instanties voor het collectieve beheer 
van intellectuele-eigendomsrechten die 
officieel zijn erkend als gerechtigd tot het 
vertegenwoordigen van houders van 
auteursrechten of naburige rechten;

(b) instanties voor het collectieve beheer 
van intellectuele-eigendomsrechten die de 
wettige vertegenwoordigers zijn van 
houders van auteursrechten of naburige 
rechten;
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) organisaties voor de verdediging van 
beroepsbelangen die officieel zijn erkend 
als gerechtigd tot het vertegenwoordigen 
van houders van intellectuele-
eigendomsrechten;

(c) organisaties voor de verdediging van 
beroepsbelangen die de wettige 
vertegenwoordigers zijn van houders van 
intellectuele-eigendomsrechten;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 4 bedoelde personen 
mogen per in een lidstaat of in de EU 
beschermd intellectuele-eigendomsrecht 
slechts één verzoek indienen.

Motivering

Dit is om te vermijden dat er meerdere verzoeken worden ingediend voor een en hetzelfde 
intellectuele-eigendomsrecht en dat er tegelijkertijd zowel op nationaal als op EU-niveau een 
verzoek wordt ingediend, wat in het verleden reeds tot de nodige verwarring heeft geleid.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een verzoekformulier 
op door middel van 
uitvoeringshandelingen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

De Commissie stelt een verzoekformulier 
op door middel van 
uitvoeringshandelingen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure. Bij de uitoefening 
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van haar uitvoeringsbevoegdheden 
raadpleegt de Commissie de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming.

Motivering

Amendement naar aanleiding van de aanbevelingen van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming in advies 2011/C 363/01.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) specifieke en technische gegevens van 
de authentieke goederen, in voorkomend 
geval met inbegrip van afbeeldingen;

(g) specifieke en technische gegevens van 
de authentieke goederen, in voorkomend 
geval met inbegrip van merktekens zoals 
streepjescodes, en afbeeldingen;

Motivering

Met het oog op de traceerbaarheid van de parallelinvoer moeten houders van rechten en hun 
vertegenwoordigers de douane alle relevante informatie verstrekken voor de vaststelling van 
echte producten, zoals merktekens en de erkende distributeurs.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) alle informatie die relevant kan zijn 
voor de douaneautoriteiten om het risico 
van inbreuk op het (de) betrokken 
intellectuele-eigendomsrecht(en) te 
analyseren en te beoordelen;

(i) informatie die relevant kan zijn voor de 
douaneautoriteiten om het risico van 
inbreuk op het (de) betrokken intellectuele-
eigendomsrecht(en), zoals de erkende 
distributeurs, te analyseren en te 
beoordelen;

Motivering

Het gaat te ver om houders van een recht te verplichten om echt "alle" relevante informatie te 
laten opsturen en telkens te actualiseren, omdat het heel goed te verdedigen is dat zelfs het 
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allerkleinste detail al relevant is. Met het oog op de traceerbaarheid van de parallelinvoer, 
moeten houders van rechten en hun vertegenwoordigers de douane alle relevante informatie 
verstrekken voor de vaststelling van echte producten, zoals merktekens en de erkende 
distributeurs.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) een verbintenis van de aanvrager dat 
hij ermee instemt dat de door hem 
verstrekte gegevens door de Commissie 
worden verwerkt.

Schrappen

Motivering

Deze extreem gevoelige en vertrouwelijke informatie is uitsluitend en alleen bedoeld voor 
gebruik door de douane, uitsluitend voor doeleinden van deze verordening. In deze alinea 
wordt niet aangegeven voor welke doeleinden de Commissie de gegevens zou gebruiken en 
wie er nog meer toegang toe zou kunnen hebben. Dit kan de nodige problemen op het vlak 
van de handhaving opleveren en schade berokkenen aan de commerciële belangen van de 
houders van een recht (vertrouwelijkheid, antitrust, enz.).

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvraag bevat de informatie die aan 
de betrokkenen moet worden medegedeeld 
op grond van Verordening (EG) 
nr. 45/2001 en de nationale wetgeving tot 
uitvoering van Richtlijn 95/46/EG.

Motivering

Amendement naar aanleiding van de aanbevelingen van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming in advies 2011/C 363/01.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer geautomatiseerde systemen 
beschikbaar zijn voor de ontvangst en 
verwerking van verzoeken, moeten deze 
worden ingediend met behulp van 
elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken.

4. Wanneer geautomatiseerde systemen 
beschikbaar zijn voor de ontvangst en 
verwerking van verzoeken, moeten deze 
worden ingediend met behulp van 
elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken. De 
lidstaten stellen deze systemen uiterlijk op 
1 januari 2104 beschikbaar.

Motivering

Er moet een wettelijke verplichting komen om ook voor de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten te investeren in interoperabele "e-douane"-procedures en deze ten uitvoer 
te leggen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aanvrager de ontbrekende 
informatie niet binnen de in lid 1 bedoelde 
termijn verstrekt, wijst de bevoegde 
douanedienst het verzoek af.

2. Wanneer de aanvrager de ontbrekende 
informatie niet binnen de in lid 1 bedoelde 
termijn verstrekt, kan de bevoegde 
douanedienst het verzoek afwijzen. In dat 
geval geeft de bevoegde douanedienst de 
redenen van zijn besluit en verstrekt hij 
informatie over de beroepsprocedure.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, stelt de bevoegde 

De houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, stelt de bevoegde 
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douanedienst die dat besluit heeft 
vastgesteld, in kennis van het volgende:

douanedienst die dat besluit heeft 
vastgesteld, binnen een termijn van vijf 
werkdagen in kennis van het volgende:

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) niet voldoet aan de in artikel 18, lid 2, 
gestelde eisen inzake het retourneren van 
monsters;

Schrappen

Motivering

Monsters kunnen niet altijd geretourneerd worden en de tekst maakt niet duidelijk wie moet 
beoordelen of retourneren gezien omstandigheden tot de mogelijkheden behoort. Ook mag 
een bepaalde situatie niet bepalend zijn voor latere stappen van de houder van het recht. 
De tekst moet voldoende speelruimte overlaten om de EU-markt te kunnen beschermen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) geen procedure inleidt als bepaald in 
artikel 20, lid 1, artikel 23, lid 4, of artikel 
24, lid 9.

(d) geen procedure inleidt als bepaald in 
artikel 20, lid 4, of artikel 24, lid 9.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de douaneautoriteiten van een 
lidstaat goederen aantreffen, in een van de 
in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties, 
waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk 
maken op een intellectuele-eigendomsrecht 

1. Wanneer de douaneautoriteiten van een 
lidstaat goederen aantreffen, in een van de 
in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties, 
waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk 
maken op een intellectuele-eigendomsrecht 
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ten aanzien waarvan een besluit tot 
toewijzing van een verzoek om optreden is 
gegeven, nemen zij een besluit tot 
schorsing van de vrijgave van die 
goederen of tot de vasthouding ervan.

ten aanzien waarvan een besluit tot 
toewijzing van een verzoek om optreden is 
gegeven, schorsen zij de vrijgave van die 
goederen of houden zij ze vast.

Motivering

De schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen hangende het besluit van de 
houder kan geen voorwerp van een besluit zijn. Daarom wordt voorgesteld de woorden 
"nemen zij een besluit tot" te schrappen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, kunnen de douaneautoriteiten de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, vragen om hen alle 
relevante informatie te verstrekken. Ook 
kunnen de douaneautoriteiten de houder 
van het besluit informatie verstrekken over 
het feitelijke of vermoedelijke aantal 
artikelen, de aard daarvan, en in 
voorkomend geval afbeeldingen.

2. Alvorens de vrijgave te schorsen of de 
goederen vast te houden, kunnen de 
douaneautoriteiten de houder van het 
besluit waarbij het verzoek is toegewezen, 
vragen om hun alle relevante informatie te 
verstrekken. Ook verstrekken de 
douaneautoriteiten de houder van het 
besluit op zijn of haar verzoek informatie 
over het feitelijke of vermoedelijke aantal 
artikelen, de aard daarvan, en in 
voorkomend geval foto's.

Motivering

De schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen hangende het besluit van de 
houder kan geen voorwerp van een besluit zijn. Daarom wordt voorgesteld de woorden 
"nemen zij een besluit tot" te schrappen. Het zou voor douaneautoriteiten verplicht moeten 
zijn om de houder van het recht op diens verzoek informatie te verstrekken over de goederen. 
Hierdoor is de houder van het recht beter in staat om mogelijke inbreuken vast te stellen en 
nadere stappen te ondernemen tegen de inbreukmaker.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, stellen de douaneautoriteiten de 
aangever of, wanneer de goederen zullen 
worden vastgehouden, de houder van de 
goederen in kennis van hun voornemen. De 
aangever of de houder van de goederen 
wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 
drie werkdagen nadat deze kennisgeving 
hem is gedaan, zijn standpunt kenbaar te 
maken.

3. Wanneer goederen waarvan wordt 
vermoed dat ze inbreuk maken op een 
intellectuele-eigendomsrecht geen 
namaakgoederen of door piraterij 
verkregen goederen zijn, stellen de 
douaneautoriteiten de aangever of, wanneer 
de goederen zullen worden vastgehouden, 
de houder van de goederen in kennis van 
hun voornemen alvorens de vrijgave van 
de goederen te schorsen of ze vast te 
houden. De aangever of de houder van de 
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen drie werkdagen nadat hij deze 
kennisgeving heeft ontvangen, zijn 
standpunt kenbaar te maken.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer goederen waarvan wordt 
vermoed dat ze een imitatie of kopie zijn 
van een in de Unie door een intellectuele-
eigendomsrecht beschermd product, 
onder een schorsingsregeling worden 
geplaatst, verzoeken de 
douaneautoriteiten de aangever of de 
houder van de goederen binnen drie 
werkdagen na ontvangst van dat verzoek 
gevoeglijk aan te tonen dat de 
eindbestemming van de goederen zich 
buiten het douanegebied van de Europese 
Unie bevindt. Wanneer zulks niet 
gevoeglijk wordt aangetoond, nemen de 
douaneautoriteiten aan dat de 
eindbestemming zich binnen het 
douanegebied van de Unie bevindt.
Uiterlijk op …* stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
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richtsnoeren voor de douaneautoriteiten 
vast om te beoordelen in hoeverre het 
gevaar bestaat dat de in de eerste alinea 
bedoelde goederen toch op de markt van 
de Unie terechtkomen. 
* PB: gelieve de datum in te voegen: 
12 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen één werkdag na de vaststelling van 
hun besluit stellen de douaneautoriteiten de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, en de aangever of de houder 
van de goederen in kennis van hun besluit 
tot schorsing van de vrijgave of tot
vasthouding van de goederen

Binnen één werkdag na de vaststelling van 
hun besluit stellen de douaneautoriteiten de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, en de aangever of de houder 
van de goederen in kennis van de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen. De douaneautoriteiten kunnen 
ook de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, verzoeken de 
aangever of de houder van de goederen 
daarvan in kennis te stellen, met dien 
verstande dat de houder van het besluit 
waarbij het verzoek is toegewezen, toezegt 
dat hij de in de verordening vastgelegde 
termijnen en verplichtingen in acht zal 
nemen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kennisgeving aan de aangever of de 
houder van de goederen bevat informatie 
over de juridische gevolgen krachtens 
artikel 20 wat betreft andere dan 
nagemaakte of door piraterij verkregen 

De kennisgeving aan de aangever of de 
houder van de goederen bevat informatie 
over de juridische gevolgen krachtens 
artikel 20.
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goederen en krachtens artikel 23 wat 
betreft nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen.

Motivering

Indien de vereenvoudigde procedure uitsluitend zou gelden voor nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen, zou dat in de praktijk rechtsonzekerheid opleveren, omdat niet duidelijk 
is welke procedure van toepassing is indien de goederen een inbreuk vormen op zowel een 
fabrieks- of handelsmerk c.q. auteursrecht als op andere intellectuele-eigendomsrechten 
(bijv. octrooien). Er wordt dan ook voorgesteld om de leden van artikel 20 te vervangen door 
de aangepaste bewoording van artikel 23, die dan van toepassing zou zijn op alle soorten 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De douaneautoriteiten stellen de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, en de aangever of de houder 
van de goederen in kennis van de feitelijke 
of geschatte hoeveelheid, de feitelijke of 
vermoedelijke aard en in voorkomend 
geval afbeeldingen van de goederen 
waarvan de vrijgave is geschorst of die 
worden vastgehouden.

5. De douaneautoriteiten stellen de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, en de aangever of de houder 
van de goederen in kennis van de feitelijke 
of geschatte hoeveelheid, de feitelijke of 
vermoedelijke aard en in voorkomend 
geval foto's van de goederen waarvan de 
vrijgave is geschorst of die worden 
vastgehouden.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, kunnen de douaneautoriteiten, 
zonder enige andere informatie bekend te 
maken dan het feitelijke of vermoedelijke 
aantal artikelen, de aard daarvan en in 
voorkomend geval afbeeldingen, aan 
iedere persoon die gerechtigd is om een 

2. Alvorens de vrijgave van de goederen te 
schorsen of ze vast te houden, kunnen de 
douaneautoriteiten, zonder enige andere 
informatie bekend te maken dan het 
feitelijke of vermoedelijke aantal artikelen, 
de aard daarvan en in voorkomend geval 
foto's, aan iedere persoon die gerechtigd is 
om een verzoek in te dienen inzake een 
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verzoek in te dienen inzake de vermeende 
inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, 
vragen hen alle relevante informatie te 
verstrekken.

vermoedelijke inbreuk op intellectuele-
eigendomsrechten, vragen hen alle 
relevante informatie te verstrekken.

Motivering

De schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen hangende het besluit van de 
houder kan geen voorwerp van een besluit zijn. Daarom wordt voorgesteld de verwijzing naar 
"besluiten" te schrappen.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, stellen de douaneautoriteiten de 
aangever of, wanneer de goederen zullen 
worden vastgehouden, de houder van de 
goederen in kennis van hun voornemen. 
De aangever of de houder van de 
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen drie werkdagen nadat deze 
kennisgeving hem is gedaan, zijn 
standpunt kenbaar te maken.

Schrappen

Motivering

Deze aanvullende verplichting legt een disproportionele administratieve last op de schouders 
van de douaneautoriteiten, hetgeen kan leiden tot minder inbeslagnames. Marktdeelnemers 
die goederen invoeren in de EU zijn er zich zeer wel van bewust dat hun zendingen 
gecontroleerd kunnen worden door de douane en dat dit tot opschorting van de vrijgave 
ervan kan leiden. Dit vormt op geen enkele wijze een inbreuk op de rechten van de invoerder, 
aangezien de douaneautoriteiten niets anders doen dan gebruikmaken van hun wettelijke 
rechten en plichten.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer goederen waarvan wordt 
vermoed dat ze een imitatie of kopie zijn 
van een in de Unie door een intellectuele-
eigendomsrecht beschermd product, 
onder een schorsingsregeling worden 
geplaatst, verzoeken de 
douaneautoriteiten de aangever of de 
houder van de goederen binnen drie 
werkdagen na kennisgeving van dat 
verzoek gevoeglijk aan te tonen dat de 
eindbestemming van de goederen zich 
buiten het douanegebied van de Europese 
Unie bevindt. Wanneer zulks niet 
gevoeglijk wordt aangetoond, nemen de 
douaneautoriteiten aan dat de 
eindbestemming zich binnen het 
douanegebied van de Unie bevindt.
Uiterlijk op …* stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
richtsnoeren voor de douaneautoriteiten 
vast om te beoordelen in hoeverre het 
gevaar bestaat dat de in de eerste alinea 
bedoelde goederen toch op de markt van 
de Unie terechtkomen.
* PB: gelieve de datum in te voegen: 
12 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Aangezien het zeer onzeker is dat de materiële wetgeving geamendeerd zal worden om 
uitsluitend de doorvoer van goederen te dekken die imitaties of kopieën van binnen de EU 
beschermde goederen zijn, wordt deze aanvullende garantie voorgesteld om te voorkomen dat 
die goederen de interne markt binnen komen. Er moet aan twee voorwaarden voldaan zijn 
voordat de douane de vrijgave van goederen mag schorsen of goederen mag vasthouden: de 
goederen zijn vermoedelijk nagemaakt of door piraterij verkregen en het geleverde bewijs is 
ontoereikend.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer geen personen kunnen 
worden gevonden die gerechtigd zijn om 
een verzoek in te dienen, werken de 
douaneautoriteiten samen met de 
bevoegde autoriteiten om een persoon te 
vinden die gerechtigd is om een verzoek in 
te dienen.

Motivering

Amendement ter verbetering van de samenwerking tussen de douaneautoriteiten en de 
bevoegde autoriteiten teneinde de persoon te vinden die gerechtigd is om een verzoek in te 
dienen. Dit biedt een oplossing voor het probleem dat de douaneautoriteiten goederen 
waarvan wordt vermoed dat ze een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten vormen, 
moeten vrijgeven dan wel niet langer kunnen vasthouden indien zij niet binnen één werkdag 
een persoon kunnen vinden die gerechtigd is om een verzoek in te dienen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen één werkdag na de vaststelling van 
hun besluit stellen de douaneautoriteiten 
de aangever of de houder van de goederen 
in kennis van hun besluit om de vrijgave 
van de goederen te schorsen of de 
goederen vast te houden.

Binnen één werkdag stellen de 
douaneautoriteiten de aangever of de 
houder van de goederen in kennis van de 
schorsing van de vrijgave of de 
vasthouding van de goederen.

Motivering

De schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen hangende het besluit van de 
houder kan geen voorwerp van een besluit zijn. Daarom wordt voorgesteld de verwijzing naar  
"hun besluit" te schrappen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Dit artikel is niet van toepassing op aan 
bederf onderhevige goederen.

Schrappen

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De douaneautoriteiten kunnen monsters 
nemen en de houder van het besluit waarbij 
het verzoek is toegewezen, op diens 
verzoek monsters verschaffen, uitsluitend 
met het oog op analyse en het 
vergemakkelijken van het verdere verloop 
van de procedure in verband met
nagemaakte of door piraterij verkregen 
goederen. De analyse van deze monsters 
wordt verricht onder volledige 
verantwoordelijkheid van de houder van 
het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen.

De douaneautoriteiten kunnen monsters 
nemen die representatief zijn voor de hele 
partij, en de houder van het besluit waarbij 
het verzoek is toegewezen, op diens 
verzoek monsters verschaffen of 
toezenden, uitsluitend met het oog op 
analyse en het vergemakkelijken van het 
verdere verloop van de procedure in 
verband met nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen. De analyse van deze 
monsters wordt verricht onder volledige 
verantwoordelijkheid van de houder van 
het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen.

Motivering

Voor een doeltreffende bestrijding van namaak is een effectieve en goedkope interactie vereist 
tussen de douane en de houders van besluiten waarbij verzoeken zijn toegewezen.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De douaneautoriteiten stellen de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, op diens verzoek in kennis 
van de namen en adressen van de 
geadresseerde van de goederen, de 
afzender, de aangever of de houder van de 

3. De douaneautoriteiten stellen de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, op diens verzoek in kennis 
van de namen en adressen van de 
geadresseerde van de goederen, de 
afzender, de aangever of de houder van de 
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goederen, mits deze bekend zijn, de 
douaneregeling en de oorsprong, herkomst 
en bestemming van de goederen waarvan 
wordt vermoed dat zij inbreuk maken op 
een intellectuele-eigendomsrecht.

goederen, mits deze bekend zijn, de 
douaneregeling en de oorsprong, herkomst 
en bestemming van de goederen waarvan 
wordt vermoed dat zij inbreuk maken op 
een intellectuele-eigendomsrecht. In 
voorkomende gevallen wordt deze 
informatie ook verstrekt aan de 
rechtshandhavingsinstanties.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) om een procedure in te leiden ter 
vaststelling of inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht is gemaakt;

(a) om een procedure in te leiden om vast 
te stellen of inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht is gemaakt, dan wel 
tijdens een dergelijke procedure;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) om verdere stappen te ondernemen 
om de identiteit van de inbreukmaker op 
het intellectuele-eigendomsrecht te 
kunnen vaststellen;

Motivering

Houders van een recht dienen over de wettelijke mogelijkheid te beschikken om gebruik te 
maken van de informatie om verdere stappen te ondernemen om de identiteit van de 
inbreukmaker vast te stellen, bijvoorbeeld door een onderzoek in te stellen en informatie door 
te spelen naar handhavingsautoriteiten, onder meer in derde landen.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter a ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) om strafrechtelijke vervolging in te 
stellen, dan wel tijdens een dergelijke 
vervolging;

Motivering

Houders van een recht dienen over de wettelijke mogelijkheid te beschikken om met het oog 
op het instellen van strafrechtelijke vervolging of tijdens een dergelijke vervolging van de 
informatie gebruik te maken.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) om vergoeding te vorderen van de 
inbreukmaker of andere personen wanneer 
goederen overeenkomstig artikel 20, lid 3, 
of artikel 23, lid 3, zijn vernietigd.

(b) om vergoeding te vorderen van de 
inbreukmaker of andere personen wanneer 
goederen overeenkomstig artikel 20, lid 3, 
zijn vernietigd;

Motivering

Indien de vereenvoudigde procedure uitsluitend zou gelden voor nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen, zou dat in de praktijk rechtsonzekerheid opleveren, omdat niet duidelijk 
is welke procedure van toepassing is indien de goederen een inbreuk vormen op zowel een 
fabrieks- of handelsmerk c.q. auteursrecht als op andere intellectuele-eigendomsrechten 
(bijv. octrooien). Er wordt dan ook voorgesteld om de leden van artikel 20 te schrappen en te 
vervangen door de bewoordingen van het voorgestelde artikel 23, dat dan van toepassing 
wordt op alle soorten inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ten behoeve van of in verband met 
een strafrechtelijk onderzoek of een 
strafprocedure, onder meer ter zake van 
intellectuele-eigendomsrechten;
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) ten behoeve van een schikking.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Uitwisseling van informatie en gegevens 

tussen douaneautoriteiten
Mits wordt gelet op passende waarborgen 
voor gegevensbescherming, kan de 
Commissie besluiten dat informatie en 
gegevens die worden verzameld op grond 
van artikel 18, lid 3, tussen de 
douaneautoriteiten in de Unie en de 
betrokken autoriteiten in derde landen 
moet worden uitgewisseld, en de 
voorwaarden voor informatie-uitwisseling 
vaststellen.

Motivering

Samenwerking met derde landen is van essentieel belang voor de bestrijding van de 
toenemende handel in goederen die inbreuk maken op IER. Met het oog op een 
daadwerkelijke samenwerking moeten de EU-douaneautoriteiten informatie en gegevens over 
IER-schendingen met autoriteiten in derde landen kunnen delen, mits deze vertrouwelijk 
blijven en er stringente waarborgen voor gegevensbescherming zijn. 

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Afdeling 2 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inleiding van procedures en vervroegde 
vrijgave van goederen

Vernietiging van goederen, inleiding van 
procedures en vervroegde vrijgave van 
goederen

Motivering

Indien de vereenvoudigde procedure uitsluitend zou gelden voor nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen, zou dat in de praktijk rechtsonzekerheid opleveren, omdat niet duidelijk 
is welke procedure van toepassing is indien de goederen een inbreuk vormen op zowel een 
fabrieks- of handelsmerk c.q. auteursrecht als op andere intellectuele-eigendomsrechten 
(bijv. octrooien). Er wordt dan ook voorgesteld om de leden van artikel 20 te vervangen door 
de aangepaste bewoording van artikel 23, die dan van toepassing zou zijn op alle soorten 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inleiding van procedures Vernietiging van goederen en inleiding
van procedures

Motivering

Indien de vereenvoudigde procedure uitsluitend zou gelden voor nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen, zou dat in de praktijk rechtsonzekerheid opleveren, omdat niet duidelijk 
is welke procedure van toepassing is indien de goederen een inbreuk vormen op zowel een 
fabrieks- of handelsmerk c.q. auteursrecht als op andere intellectuele-eigendomsrechten 
(bijv. octrooien). Er wordt dan ook voorgesteld om de leden van artikel 20 te vervangen door 
de aangepaste bewoording van artikel 23, die dan van toepassing zou zijn op alle soorten 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer van andere dan onder de 
artikelen 23 en 24 vallende goederen 
wordt vermoed dat zij inbreuk maken op
een intellectuele-eigendomsrecht, leidt de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, binnen tien werkdagen 
nadat hem het besluit tot schorsing van de 
vrijgave van de goederen of de 
vasthouding ervan is toegezonden, een 
procedure in ter vaststelling of inbreuk op 
een intellectuele-eigendomsrecht is 
gemaakt.

1. Goederen waarvan de vrijgave is 
opgeschort of die worden vastgehouden 
krachtens artikel 16, kunnen onder 
douanecontrole worden vernietigd zonder 
dat moet worden vastgesteld of er inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht is 
gemaakt krachtens de wetgeving van de 
lidstaat waar de goederen zijn 
aangetroffen, indien aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

In het geval van aan bederf onderhevige 
goederen waarvan wordt vermoed dat zij 
inbreuk maken op een intellectuele-
eigendomsrecht, is de in de eerste alinea 
bedoelde termijn voor het inleiden van 
een procedure drie werkdagen na 
toezending van het besluit tot schorsing 
van de vrijgave of vasthouding van de 
goederen.

(a) de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen heeft op basis van 
de aan hem krachtens artikel 16, lid 2, 
verstrekte informatie de 
douaneautoriteiten binnen tien werkdagen, 
of ingeval van aan bederf onderhevige 
goederen binnen drie werkdagen, na 
ontvangst van de kennisgeving van de 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of de vasthouding ervan, schriftelijk ervan 
in kennis gesteld dat inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht is gemaakt;

(b) de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, heeft de 
douaneautoriteiten binnen tien
werkdagen of, in het geval van aan bederf 
onderhevige goederen, binnen drie 
werkdagen na ontvangst van de 
kennisgeving van de schorsing van de 
vrijgave van de goederen of de 
vasthouding ervan, schriftelijk in kennis 
gesteld van zijn instemming met de 
vernietiging van de goederen;
(c) de aangever of de houder van de 
goederen heeft de douaneautoriteiten 
binnen tien werkdagen of, in het geval 
van aan bederf onderhevige goederen, 
binnen drie werkdagen na ontvangst van 
de kennisgeving van de schorsing van de 
vrijgave van de goederen of de 
vasthouding ervan, schriftelijk in kennis 
gesteld van zijn instemming met de 
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vernietiging van de goederen.

Motivering

Geamendeerd artikel 23, lid 1: de houder van het recht dient niet alleen zijn instemming met 
de vernietiging te bevestigen, maar eveneens te bevestigen dat er sprake is van inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht, alsook op basis van de door hem van de douaneautoriteiten 
ontvangen informatie aan te geven op welk intellectuele-eigendomsrecht er inbreuk is 
gepleegd. Uitsluitend onder die voorwaarde en behoudens instemming van de 
aangever/houder van de goederen mogen de goederen in kwestie worden afgestaan voor 
vernietiging. Ter voorkoming van problemen rond het versturen van de kennisgeving moet de 
termijn gekoppeld zijn aan de ontvangst van de kennisgeving en niet aan de verzending ervan. 

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra alle douaneformaliteiten zijn 
vervuld, geven de douaneautoriteiten de
goederen onmiddellijk vrij of beëindigen 
zij de vasthouding ervan wanneer zij niet 
binnen de in lid 1 genoemde termijn door
de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, in kennis zijn 
gesteld van een van de volgende feiten:

2. Wanneer de aangever of de houder van 
de goederen zijn instemming met 
vernietiging binnen de in lid 1, onder (c), 
bedoelde termijnen niet heeft bevestigd, 
noch de douaneautoriteiten die tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan hebben besloten, 
in kennis heeft gesteld van zijn bezwaar 
tegen vernietiging van de goederen, 
dienen de douaneautoriteiten te oordelen 
dat de aangever of de houder van de 
goederen met de vernietiging instemt.

(a) de inleiding van een procedure ter 
vaststelling of inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht is gemaakt;
(b) een schriftelijke overeenkomst tussen 
de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, en de houder van 
de goederen om de goederen voor 
vernietiging af te staan.

Motivering

Geamendeerd artikel 23, lid 2: om redenen van rechtsduidelijkheid is de plaats van de 
verwijzing naar de termijn in lid 1, onder (c), in de zin gewijzigd opdat deze betrekking heeft 
op zowel de instemming met als het bezwaar tegen vernietiging. Bovendien dient er, door 
"kunnen" te vervangen door "dienen", voor te worden gezorgd dat wanneer de aangever of de 
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houder van de goederen geen bezwaar aantekent tegen vernietiging, het concept van 
impliciete toestemming wordt toegepast, zoals in een aantal lidstaten reeds het geval is.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van een in lid 2, onder b), 
bedoelde overeenkomst om de goederen 
voor vernietiging af te staan, wordt de
vernietiging onder douanetoezicht 
uitgevoerd op kosten en onder 
verantwoordelijkheid van de houder van 
het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, tenzij anders is bepaald in de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
goederen worden vernietigd.

3. De vernietiging wordt onder 
douanecontrole uitgevoerd op kosten en 
onder verantwoordelijkheid van de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, tenzij anders is bepaald in de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
goederen worden vernietigd. Voorafgaand 
aan de vernietiging kunnen monsters 
worden genomen.

Motivering

De oorspronkelijke tekst van artikel 23, lid 3 is verplaatst naar artikel 20, omdat artikel 23 in 
geamendeerde vorm van toepassing dient te zijn op alle inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De douaneautoriteiten kunnen in 
passende gevallen, op verzoek van de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, de in de eerste alinea 
bedoelde termijnen verlengen met 
maximaal tien werkdagen.

4. Wanneer er geen sprake is van 
instemming met de vernietiging, leidt de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen binnen twintig werkdagen 
of, in het geval van aan bederf 
onderhevige goederen, binnen drie 
werkdagen na ontvangst van de 
kennisgeving van de schorsing van de 
vrijgave van de goederen of de 
vasthouding ervan, een procedure in ter 
vaststelling of inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht is gemaakt.
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In het geval van aan bederf onderhevige 
goederen wordt de in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde termijn niet verlengd.

Motivering

Geamendeerd artikel 23, lid 4: houders van rechten dienen het recht te hebben om te wachten 
op een eventueel binnen de in lid 1, onder( c), gegeven termijn door de aangever of de houder 
van de goederen tegen vernietiging aangetekend bezwaar, alvorens zij besluiten een 
procedure in te stellen. Daarvoor is een verlenging van de termijn nodig tot meer dan tien 
werkdagen.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Zodra alle douaneformaliteiten zijn 
vervuld, geven de douaneautoriteiten de 
goederen onmiddellijk vrij of beëindigen 
zij de vasthouding ervan wanneer zij niet 
door de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, in kennis zijn 
gesteld van een van de volgende feiten:
(a) zijn instemming met de vernietiging 
van de goederen binnen de in lid 1, onder 
(b) genoemde termijnen;
(b) de inleiding van een procedure ter 
vaststelling of inbreuk is gemaakt op een 
intellectuele-eigendomsrecht binnen de in 
lid 4 bedoelde termijn.

Motivering

De oorspronkelijke tekst van artikel 23, lid 5 is verplaatst naar artikel 20, omdat artikel 23 in 
geamendeerde vorm van toepassing dient te zijn op alle inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 - inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor vernietiging afgestane goederen 
krachtens de artikelen 20, 23 of 24 mogen 
niet:

1. Voor vernietiging afgestane goederen 
krachtens de artikelen 20 of 24 mogen niet:

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij wijze van uitzondering op het 
bepaalde in lid 1 kunnen de 
douaneautoriteiten toestaan dat publieke 
of private organisaties die ten doel hebben 
namaak te bestrijden en die voorafgaand 
aan deze operaties afzonderlijk 
vergunning hebben gekregen, de 
bovengenoemde maatregelen toepassen. 
Vóór de vernietiging van de afgestane 
goederen kunnen de vergunninghoudende 
organisaties de goederen opslaan, onder 
de in de vergunning vermelde 
voorwaarden, met het oog op analyse en 
opname in een gegevensbank van 
informatie met het oog op de bestrijding 
van namaak. De vergunninghoudende 
organisaties worden op de website van de 
Commissie bekendgemaakt.

Motivering

Onderzoek naar namaak en piraterij geeft inzicht in de problematiek, waarop bruikbare 
strategieën voor bestrijding kunnen worden gebaseerd. Daarom moeten goederen vóór 
vernietiging geanalyseerd kunnen worden.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De douaneautoriteiten kunnen toestaan 
dat de in lid 1 bedoelde goederen onder 
douanetoezicht worden vervoerd tussen 
verschillende plaatsen binnen het 
douanegebied van de Unie met het oog op 
de vernietiging ervan onder 
douanecontrole.

2. De douaneautoriteiten kunnen toestaan 
dat de in lid 1 bedoelde goederen onder 
douanetoezicht worden vervoerd tussen 
verschillende plaatsen binnen het 
douanegebied van de Unie met het oog op 
de vernietiging ervan onder douanecontrole 
of voor gebruik ervan voor educatieve of 
demonstratiedoeleinden, vergezeld van de 
nodige beveiligingsmaatregelen.

Motivering

Het dient eveneens mogelijk te zijn om goederen te verplaatsen voor educatieve of 
demonstratiedoeleinden. Enerzijds kunnen deze goederen in dat geval gebruikt worden voor 
de opleiding van douanebeambten - vooral nuttig als het om nieuwe en complexe inbreuken 
op de intellectuele-eigendomsrechten gaat - en anderzijds kunnen ze gebruikt worden om 
consumenten te leren hoe zij dergelijke goederen kunnen herkennen, alsook om het bewustzijn 
ten aanzien van de aan dergelijke goederen verbonden risico's te vergroten.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Afdeling 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 3 Schrappen
Nagemaakte of door piraterij verkregen 
goederen

Motivering

Indien de vereenvoudigde procedure uitsluitend zou gelden voor nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen, zou dat in de praktijk rechtsonzekerheid opleveren, omdat niet duidelijk 
is welke procedure van toepassing is indien de goederen een inbreuk vormen op zowel een 
fabrieks- of handelsmerk c.q. auteursrecht als op andere intellectuele-eigendomsrechten 
(bijv. octrooien). Er wordt dan ook voorgesteld om de leden van artikel 20 te vervangen door 
de aangepaste bewoording van artikel 23, die dan van toepassing zou zijn op alle soorten 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.
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Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 Schrappen
Vernietiging en inleiding van procedures
1. Goederen waarvan wordt vermoed dat 
ze nagemaakt of door piraterij verkregen 
zijn, kunnen onder douanecontrole 
worden vernietigd zonder dat moet 
worden vastgesteld of er inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht is gemaakt 
krachtens de wetgeving van de lidstaat 
waar de goederen zijn aangetroffen, 
wanneer aan alle volgende voorwaarden 
is voldaan:
(a) de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, heeft de 
douaneautoriteiten binnen tien 
werkdagen of, in het geval van aan bederf 
onderhevige goederen, binnen drie 
werkdagen nadat hem het besluit tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan is toegezonden, 
schriftelijk in kennis gesteld van zijn 
instemming met de vernietiging van de 
goederen;
(b) de aangever of de houder van de 
goederen heeft de douaneautoriteiten 
binnen tien werkdagen of, in het geval 
van aan bederf onderhevige goederen, 
binnen drie werkdagen nadat hem het 
besluit tot schorsing van de vrijgave van 
de goederen of tot vasthouding ervan is 
toegezonden, schriftelijk in kennis gesteld 
van zijn instemming met de vernietiging 
van de goederen.
2. Wanneer de aangever of de houder van 
de goederen zijn instemming met 
vernietiging binnen de in lid 1, onder b), 
bedoelde termijnen niet heeft bevestigd 
noch de douaneautoriteiten die tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
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of tot vasthouding ervan hebben besloten, 
in kennis heeft gesteld van zijn bezwaar 
tegen vernietiging van de goederen, 
kunnen de douaneautoriteiten oordelen 
dat de aangever of de houder van de 
goederen met de vernietiging instemt.
De douaneautoriteiten stellen de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, dienovereenkomstig in 
kennis.
Wanneer de aangever of de houder van de 
goederen bezwaar maakt tegen de 
vernietiging van de goederen, stellen de 
douaneautoriteiten de houder van het 
besluit waarbij het verzoek is toegewezen, 
in kennis van een dergelijk bezwaar.
3. De vernietiging wordt onder 
douanecontrole uitgevoerd op kosten en 
onder verantwoordelijkheid van de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, tenzij anders is bepaald in 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
goederen worden vernietigd. Voorafgaand 
aan de vernietiging kunnen monsters 
worden genomen.
4. Wanneer er geen sprake is van 
instemming met de vernietiging, leidt de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, binnen tien werkdagen of, 
in het geval van aan bederf onderhevige 
goederen, binnen drie werkdagen nadat 
hem het besluit tot schorsing van de 
vrijgave van de goederen of tot 
vasthouding ervan is toegezonden, een 
procedure in ter vaststelling of inbreuk op 
een intellectuele-eigendomsrecht is 
gemaakt. 
De douaneautoriteiten kunnen in 
passende gevallen, op verzoek van de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, de in de eerste alinea 
bedoelde termijnen verlengen met 
maximaal tien werkdagen.
In het geval van aan bederf onderhevige 
goederen worden die termijnen niet 
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verlengd.
5. Zodra alle douaneformaliteiten zijn 
vervuld, geven de douaneautoriteiten de 
goederen onmiddellijk vrij of beëindigen 
zij de vasthouding ervan wanneer zij niet 
door de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, in kennis zijn 
gesteld van een van de volgende feiten:
(a) diens instemming met de vernietiging 
binnen de in lid 1, onder a) bedoelde 
termijnen;
(b) de inleiding van een procedure ter 
vaststelling of inbreuk is gemaakt op een 
intellectuele-eigendomsrecht binnen de in 
lid 4 bedoelde termijn.

Motivering

Indien de vereenvoudigde procedure uitsluitend zou gelden voor nagemaakte of door piraterij 
verkregen goederen, zou dat in de praktijk rechtsonzekerheid opleveren, omdat niet duidelijk 
is welke procedure van toepassing is indien de goederen een inbreuk vormen op zowel een 
fabrieks- of handelsmerk c.q. auteursrecht als op andere intellectuele-eigendomsrechten 
(bijv. octrooien). Er wordt dan ook voorgesteld om de leden van artikel 20 te vervangen door 
de aangepaste bewoording van artikel 23, die dan van toepassing zou zijn op alle soorten 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen waarvan wordt vermoed dat 
ze nagemaakte of door piraterij verkregen 
goederen zijn;

(a) goederen waarvan wordt vermoed dat 
ze een inbreuk vormen op een 
intellectuele-eigendomsrecht;

Motivering

De vereenvoudigde procedure voor kleine zendingen dient van toepassing te zijn op alle 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten om zo de toepassing daarvan te vereenvoudigen 
en de doeltreffendheid van de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren.
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Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de houder van het besluit waarbij 
het verzoek is toegewezen, heeft in zijn 
verzoek gevraagd om toepassing van de 
specifieke procedure;

Motivering

De houder van een recht dient gerechtigd te zijn om ervoor te kiezen deze specifieke 
procedure toe te passen op de in zijn verzoek weergegeven inbreuken, aangezien hij/zij ook de 
kosten van opslag en vernietiging zal moeten voorfinancieren.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 16, leden 3, 4, en 5, evenals 
artikel 18, lid 2, zijn niet van toepassing.

2. Artikel 16, leden 4 en 5, evenals artikel 
18, lid 2, zijn niet van toepassing.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aangever of de houder van de 
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen twintig werkdagen nadat hem
het besluit tot schorsing van de vrijgave 
van de goederen of tot vasthouding ervan is 
toegezonden, zijn standpunt kenbaar te 
maken.

4. De aangever of de houder van de 
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen vijf werkdagen nadat hij het 
besluit tot schorsing van de vrijgave van de 
goederen of tot vasthouding ervan heeft 
ontvangen, zijn standpunt kenbaar te 
maken.
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Motivering

Er is geen enkele steekhoudende reden om de aangever of de houder van de goederen een 
termijn toe te kennen van maar liefst twintig werkdagen om kenbaar te maken of hij al dan 
niet instemt met de vernietiging van de goederen. Een dergelijke termijn leidt tot onnodige 
vertraging van procedures en tot extra oogopslagkosten.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De betrokken goederen kunnen worden 
vernietigd wanneer, binnen twintig 
werkdagen na toezending van het besluit 
tot schorsing van de vrijgave van de 
goederen of tot vasthouding ervan, de 
aangever of de houder van de goederen de 
douaneautoriteiten zijn instemming met de 
vernietiging heeft bevestigd.

5. De betrokken goederen kunnen worden 
vernietigd wanneer de aangever of de 
houder van de goederen de 
douaneautoriteiten schriftelijk zijn 
instemming met de vernietiging heeft 
bevestigd. De vernietiging wordt 
uitgevoerd onder douanecontrole en op 
kosten van de houder van het besluit 
waarbij het verzoek is toegewezen.

Motivering

Er is geen noodzaak tot beperking van de termijn waarbinnen de aangever/houder van de 
goederen te kennen kan geven dat hij/zij instemt met vernietiging. Op deze manier kan de
procedure flexibeler worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer de douaneautoriteiten de 
instemming een dag later ontvangen of nadat de houder van de rechten contact heeft 
opgenomen met de houder van de goederen/aangever. Bovendien dient de kennisgeving te 
gebeuren in overeenstemming met de bepalingen in amendement 74 op artikel 20, lid 1. 
Bovendien is artikel 24, lid 7, zoals geamendeerd, in dit lid verwerkt.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De vernietiging wordt onder 
douanecontrole en op kosten van de 
douaneautoriteiten uitgevoerd.

Schrappen
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Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De douaneautoriteiten verlenen in 
voorkomend geval de houder van het 
besluit waarbij het verzoek is toegewezen 
toegang tot informatie over het 
daadwerkelijke of veronderstelde aantal 
vernietigde artikelen.

Motivering

Houders van het recht dienen zich voor hun onderzoek toegang te kunnen verschaffen tot 
informatie over de krachtens deze procedure vernietigde goederen. Een elektronische 
gegevensbank met daarin alle goederen waarvoor een besluit tot toewijzing van een verzoek 
is afgegeven, zou een efficiënte uitvoering hiervan zijn, doordat er zo geen onevenredige last 
wordt gelegd op de schouders van de douaneautoriteiten. De houders van het recht krachtens 
een besluit tot toewijzing van een verzoek krijgen uitsluitend en alleen toegang tot informatie 
over de genoemde goederen.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer de aangever of de houder van 
de goederen bezwaar maakt tegen de 
vernietiging van de goederen, stellen de 
douaneautoriteiten de houder van het 
besluit waarbij het verzoek is toegewezen, 
in kennis van een dergelijk bezwaar en van 
het aantal artikelen, de aard daarvan en in 
voorkomend geval afbeeldingen.

8. Wanneer de aangever of de houder van 
de goederen de douaneautoriteiten niet 
binnen tien werkdagen na ontvangst van 
het besluit tot schorsing van de vrijgave 
van de goederen of tot vasthouding ervan 
zijn instemming met de vernietiging heeft 
bevestigd of zijn bezwaar ertegen kenbaar 
heeft gemaakt, stellen de 
douaneautoriteiten de houder van het 
besluit waarbij het verzoek is toegewezen, 
in kennis van een dergelijke ontbrekende 
instemming of bezwaar en van het aantal 
artikelen, de aard daarvan en in 
voorkomend geval afbeeldingen dan wel 
monsters.
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Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie wordt voor de 
toepassing van dit artikel gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 30 wat betreft de 
drempelwaarden voor kleine zendingen.

Schrappen

Motivering

De definitie van het begrip "kleine zending" en de drempelwaarden ter definiëring van kleine 
zendingen zijn beide cruciale elementen van de voorgestelde verordening. Het is daarom van 
belang dat de medewetgevers het recht hebben om mee te beslissen over de definitie en over 
de drempelwaarden.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, dient op verzoek 
van de douaneautoriteiten alle door de 
douane gemaakte kosten te vergoeden voor
het bewaren van de goederen onder 
douanetoezicht overeenkomstig de 
artikelen 16 en 17 en voor het vernietigen 
van de goederen overeenkomstig de 
artikelen 20 en 23.

1. De houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, dient op verzoek 
van de douaneautoriteiten alle door de 
douane gemaakte kosten te vergoeden voor 
het bewaren van de goederen onder 
douanetoezicht overeenkomstig de 
artikelen 16 en 17 en voor het vernietigen 
van de goederen overeenkomstig de 
artikelen 20 en 24. Op zijn verzoek 
verneemt de houder van het besluit van de 
douaneautoriteiten waar en op welke 
wijze de vastgehouden goederen worden 
opgeslagen en welke kosten hieraan 
verbonden zijn en wordt hij in staat 
gesteld zijn mening met betrekking tot de 
opslag te geven.

Motivering

Indien de vereenvoudigde procedure uitsluitend zou gelden voor nagemaakte of door piraterij 
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verkregen goederen, zou dat rechtsonzekerheid opleveren, omdat dan niet duidelijk is welke 
procedure van toepassing is indien de goederen ook een inbreuk vormen op andere 
intellectuele-eigendomsrechten. Verder dienen houders van het recht de kosten te dragen van 
de specifieke procedure voor kleine zendingen. Het vereiste voor de houder van het recht om 
een economische berekening te maken als hij om ingrijpen verzoekt kan problemen opleveren 
voor het mkb, en op zijn beurt weer tot gevolg hebben dat de houder van het recht ervoor kiest 
om geen verzoek in te dienen, zodat goederen die een inbreuk vormen, de grens passeren.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de identiteit van de 
inbreukmaker niet kan worden 
vastgesteld, deze niet tastbaar is of niet in 
staat om compensatie te geven, kan de 
houder van het besluit compensatie eisen 
van de eigenaar van de goederen of van 
de persoon die een soortgelijk 
beschikkingsrecht over de goederen bezit.

Motivering

De houders van het recht dienen gerechtigd te zijn om in de eerste plaats compensatie te eisen 
van de geadresseerden, omdat deze direct bij de handelstransactie betrokken zijn.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Lid 2 bis is niet van toepassing op de 
in artikel 24 omschreven procedure.

Motivering

Artikel 2 bis (nieuw) dient niet van toepassing te zijn op kleine zendingen die veelal verstuurd 
worden door consumenten die te goeder trouw handelen.
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Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de voorschriften inzake 
administratieve sancties voor schending 
van de bepalingen van deze verordening 
vast en nemen alle benodigde maatregelen 
voor de tenuitvoerlegging ervan. De 
vastgestelde administratieve sancties 
dienen doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend te zijn.

Onverminderd de nationale wetgeving 
passen de lidstaten de voorschriften inzake 
administratieve sancties voor schending 
van de bepalingen van deze verordening 
toe en nemen zij alle benodigde 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging 
ervan. De vastgestelde administratieve 
sancties dienen doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend te zijn.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

COMITÉ, DELEGATIE EN 
SLOTBEPALINGEN

COMITÉ EN SLOTBEPALINGEN

Motivering

De definitie van het begrip "kleine zending" en de drempelwaarden ter definiëring van kleine 
zendingen zijn beide cruciale elementen van de voorgestelde verordening. Het is daarom van 
belang dat de medewetgevers het recht hebben om mee te beslissen over de definitie en over 
de drempelwaarden.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Uitoefening van de delegatie
1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
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Commissie verleend onder de in dit artikel 
gestelde voorwaarden.
2. De in artikel 24, lid 10, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt verleend 
voor onbepaalde duur vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.
3. De in artikel 24, lid 10, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of 
op een latere datum die in het besluit 
wordt vermeld. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Wanneer de Commissie een 
gedelegeerde handeling vaststelt, stelt zij 
het Europees Parlement en de Raad 
daarvan gelijktijdig in kennis.
5. Een krachtens artikel 24, lid 10, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
pas in werking als noch het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de datum 
van kennisgeving bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, of als 
zowel het Europees Parlement als de 
Raad de Commissie voor het verstrijken 
van deze termijn heeft meegedeeld geen 
bezwaar te zullen maken. Die termijn 
wordt met twee maanden verlengd op 
initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad.

Motivering

De definitie van het begrip "kleine zending" en de drempelwaarden ter definiëring van kleine 
zendingen zijn beide cruciale elementen van de voorgestelde verordening. Het is daarom van 
belang dat de medewetgevers het recht hebben om mee te beslissen over de definitie en over 
de drempelwaarden.
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Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde douanediensten stellen de 
Commissie in kennis van het 
onderstaande:

1. De bevoegde douanediensten stellen de 
Commissie in kennis van de nodige 
informatie aangaande:

(a) verzoeken om optreden, met inbegrip 
van eventuele foto's, afbeeldingen of 
brochures;

(a) besluiten tot toewijzing van een 
verzoek, met inbegrip van verzoeken om 
optreden en eventuele foto's, afbeeldingen 
of brochures;

(b) besluiten tot toewijzing van een 
verzoek;

(b) besluiten waarbij de termijn 
waarbinnen de douaneautoriteiten dienen 
op te treden, wordt verlengd of besluiten 
waarbij een besluit tot toewijzing van een 
verzoek wordt ingetrokken of gewijzigd;

(c) besluiten waarbij de termijn waarbinnen 
de douaneautoriteiten dienen op te treden, 
wordt verlengd of besluiten waarbij een 
besluit tot toewijzing van een verzoek 
wordt ingetrokken of gewijzigd;

(c) schorsingen van besluiten tot toewijzing 
van een verzoek.

(d) schorsingen van besluiten tot 
toewijzing van een verzoek.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt opgeslagen in een 
centrale gegevensbank van de Commissie.

3. Alle in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt opgeslagen in een 
centrale gegevensbank van de Commissie.
Zodra de centrale gegevensbank van de 
Commissie operationeel is, geschiedt de 
toezending van de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie via die gegevensbank

Amendement 101
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt de in de leden 1 en 2 
bedoelde relevante informatie in 
elektronische vorm ter beschikking van de 
douaneautoriteiten van de lidstaten

4. De Commissie stelt de in de leden 1 en 2 
bedoelde relevante informatie zo spoedig 
mogelijk doch niet later dan 1 januari 
2015 in elektronische vorm ter beschikking 
van de douaneautoriteiten van de lidstaten

4 bis. Om de veiligheid van de verwerking 
van de in de leden 1 tot 4 bedoelde 
gegevens te verzekeren, wordt de in lid 3 
bedoelde centrale gegevensbank opgezet 
in elektronische vorm. De centrale 
gegevensbank bevat de in artikel 6, lid 3, 
en de artikelen 13 en 31 bedoelde 
gegevens, inclusief persoonsgegevens.
4 ter. De douaneautoriteiten van de 
lidstaten en de Commissie hebben toegang 
tot de gegevens van de centrale 
gegevensbank.
4 quater. De douaneautoriteit is belast met 
het invoeren in de centrale gegevensbank 
van gegevens met betrekking tot de bij de 
bevoegde douanedienst ingediende 
aanvragen. De douaneautoriteit die 
gegevens in de centrale gegevensbank 
heeft ingevoerd, zal deze gegevens indien 
nodig aanpassen, aanvullen, corrigeren of 
wissen. Elke begrotingsautoriteit die 
gegevens in de centrale gegevensbank 
heeft ingevoerd, is verantwoordelijk voor 
de nauwkeurigheid, juistheid en 
relevantie van die gegevens.
4 quinquies. De Commissie neemt 
passende technische en organisatorische 
maatregelen om een betrouwbare en 
veilige werking van de centrale 
gegevensbank te verzekeren.  De 
douaneautoriteiten van de lidstaten 
nemen passende technische en 
organisatorische maatregelen om de 
vertrouwelijkheid en veiligheid van de 
gegevensverwerking te verzekeren, zowel 
ten aanzien van de verwerking door hun 
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douaneautoriteiten als de op hun 
grondgebied geïnstalleerde terminals van 
de centrale gegevensbank.
4 sexies. De verwerking van 
persoonsgegevens in de centrale 
gegevensbank geschiedt in 
overeenstemming met artikel 32.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verwerking van persoonsgegevens in 
de centrale gegevensbank van de 
Commissie geschiedt in overeenstemming 
met Verordening (EG) nr. 45/200126 en 
onder het toezicht van de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming.

1. De verwerking van persoonsgegevens in 
de centrale gegevensbank van de 
Commissie geschiedt in overeenstemming 
met Verordening (EG) nr. 45/2001 en 
onder het toezicht van de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming. In de vast te stellen 
uitvoeringsmaatregelen worden de 
functionele en technische kenmerken van 
de gegevensbank precies geregeld.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – leden 2 bis t/m 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Persoonsgegevens worden 
uitsluitend verzameld en gebruikt voor de 
toepassing van deze verordening. Er 
wordt toegezien op de juistheid en 
bijwerking van de aldus verzamelde 
persoonsgegevens.
2 ter. Elke douaneautoriteit die 
persoonsgegevens in de centrale 
gegevensbank heeft ingevoerd, is de 
toezichthoudende instantie voor de 
verwerking van die gegevens.
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2 quater. Betrokkenen hebben recht van 
toegang tot de hen betreffende 
persoonsgegevens die in de centrale 
gegevensbank worden verwerkt, en in 
voorkomend geval het recht om deze 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 45/2001 of de 
nationale wetgeving tot uitvoering van 
Richtlijn 95/46/EG te laten corrigeren, 
uitwissen of afschermen. 
2 quinquies. Alle verzoeken tot 
uitoefening van het recht van toegang, 
rectificatie, uitwissing of afscherming van 
gegevens worden ingediend bij en 
behandeld door de bevoegde 
douanedienst. Indien de betrokkene een 
verzoek tot uitoefening van het recht van 
toegang, rectificatie, uitwissing of 
afscherming heeft ingediend bij een ander 
kantoor van de douaneautoriteit of bij een 
kantoor van de Commissie, doet het 
kantoor dat het verzoek heeft ontvangen 
dit toekomen aan de bevoegde 
douanedienst.
2 sexies. Persoonsgegevens mogen niet 
langer worden bewaard dan zes maanden 
na de datum waarop het besluit tot 
toewijzing van het verzoek is ingetrokken 
of de termijn waarbinnen de 
douaneautoriteiten moeten optreden is 
verlopen. 
2 septies. Indien de houder van het besluit 
tot toewijzing van het verzoek een 
procedure overeenkomstig artikel 20, 
lid 1, of artikel 24, lid 9, van deze 
verordening heeft ingeleid en de bevoegde 
douanedienst daarvan in kennis heeft 
gesteld, worden de persoonsgegevens 
bewaard tot zes maanden nadat de 
procedure definitief heeft aangetoond of 
inbreuk is gemaakt op een intellectuele-
eigendomsrecht.
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Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inwerkingtreding en toepassing Inwerkingtreding en verslaglegging

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient uiterlijk op …* bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag over de tenuitvoerlegging van deze 
verordening in. Dit verslag gaat vergezeld 
van de nodige voorstellen en/of 
aanbevelingen.
_______________
* PB: gelieve de datum in te voegen: 
36 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. 

Motivering

Het verslag levert nuttige informatie over de werking van deze verordening en met name over 
de handhaving van bijkomende intellectuele-eigendomsrechten door de douaneautoriteiten en 
de specifieke procedure voor kleine zendingen.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24, leden 1 tot 9, is evenwel met 
ingang van XX.XX.20XX van toepassing. 

Schrappen
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Motivering

In onderhavige verordening worden zowel de definitie van het begrip "kleine zending" als de 
specifieke drempelwaarden voor kleine zendingen gegeven en is het is niet nodig om artikel 
24, lid 1 t/m 9, pas later van kracht te laten worden.
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TOELICHTING

Achtergrond

Intellectuele-eigendomsrechten zijn een cruciale voorwaarde voor innovatie, een van de 
hoofdprioriteiten van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. 
Aangezien er steeds vaker inbreuk wordt gepleegd op de intellectuele-eigendomsrechten en de 
internationale handel in inbreukmakende goederen stijgt, is een groot deel van de 
economische groei en de werkgelegenheid in de Europese Unie afhankelijk van een 
doeltreffende handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Het Europese bedrijfsleven 
loopt jaarlijks naar schatting 250 miljard euro mis als gevolg van namaak en piraterij.

De schending van intellectuele-eigendomsrechten heeft bovendien niet alleen gevolgen voor 
het bedrijfsleven, maar kan eveneens een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid en 
de veiligheid van consumenten. In 2010 betrof 14,5 procent van het totale aantal in beslag 
genomen goederen producten voor dagelijks gebruik en producten die potentieel gevaarlijk 
zijn voor de gezondheid en veiligheid van consumenten (voedsel en dranken, 
lichaamsverzorgingsproducten, medicijnen, elektrische huishoudelijke apparaten en 
speelgoed). 

De douane bevindt zich in een relatief goede positie om te kunnen zorgen voor een 
doeltreffende handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten aan de buitengrenzen van de 
EU, dus nog voordat goederen op de interne markt komen. Als goederen eenmaal verspreid 
zijn over de verschillende lidstaten, wordt het beduidend moeilijker en kostbaarder om 
goederen te achterhalen en strafrechtelijke procedures in verband ermee aan te vatten.

Het belang van verbeterde handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane 
wordt nog eens onderstreept door het feit dat van 2009 op 2010 het aantal geregistreerde 
gevallen van namaak en piraterij nagenoeg is verdubbeld. In 2010 legde de douane 79 112 
gevallen vast, tegen 43 572 in 2009. Vooral als gevolg van de verkoop via internet is het 
aantal onderscheppingen in het postverkeer met een spectaculaire 200 % gestegen. Het ging 
daar in de meeste gevallen om kleding, schoeisel en elektrische artikelen en 69 % van de 
goederen betrof medicijnen.

De Europese Commissie heeft als onderdeel van haar strategie op het vlak van de 
intellectuele-eigendomsrechten voorgesteld om Verordening (EG) nr. 1383/2003 te herzien. 
Doel is de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane alsook de 
rechtsduidelijkheid te verbeteren door de bepalingen van de verordening aan te passen aan de 
meest recente ontwikkelingen. De herziening van de verordening maakt tevens onderdeel uit 
van het door de Raad goedgekeurde EU-douaneactieplan voor de jaren 2009-2012 en van de 
Single Market Act.
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Aanbevelingen 

De rapporteur is ingenomen met de herziening van de verordening, maar wil graag de 
volgende aanbevelingen doen:

Toepassingsgebied

Het is allereerst van groot belang dat de voorgestelde verordening niet verder gaat dan het 
voorschrijven van procedures waarmee douaneautoriteiten kunnen voorkomen dat goederen 
waarvan ze het vermoeden hebben dat deze een inbreuk vormen op de intellectuele-
eigendomsrechten verder worden vervoerd. De criteria voor wat nu precies een inbreuk is op 
intellectuele-eigendomsrechten daarentegen, dienen uitsluitend gebaseerd te zijn op de 
materiële wetgeving van de Europese Unie of de nationale wetgeving van de lidstaten. Dat 
betekent dat de voorgestelde verordening niet in kan gaan op een groot aantal problemen ten 
aanzien van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Deze problemen dienen dan 
ook te worden opgelost middels herziening van de materiële wetgeving, zoals de 
merkenrichtlijn en de verordening inzake het gemeenschapsmerk. 

Met haar voorstel om de uitsluiting van reizigersbagage voor privédoeleinden te handhaven,
past de Commissie deze aanpak echter niet consequent toe. De vraag of de invoer van 
nagemaakte goederen door eindgebruikers al dan niet een inbreuk vormt op intellectuele 
eigendomsrechten is al beantwoord door het materiële recht. Dat betekent dat de huidige 
uitzondering slechts van declaratoire aard is. Dat zou verder in orde zijn als er niet een 
verkeerd signaal van uitging naar douaneautoriteiten, consumenten en handelsondernemingen, 
namelijk dat de invoer van inbreukmakende goederen voor persoonlijk gebruik is toegestaan.

De rapporteur is van mening dat het materiële intellectuele-eigendomsrecht het beginsel zou 
moeten erkennen dat nagemaakte goederen ook een inbreuk vormen op intellectuele-
eigendomsrechten wanneer ze bestemd zijn voor persoonlijk gebruik. Hij spoort de 
Commissie dan ook aan om dit probleem aan te pakken door de desbetreffende wetgeving te 
herzien. 

De rapporteur is ingenomen met de uitbreiding van het werkingsgebied naar alle soorten 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten die onderwerp vormen van de materiële 
wetgeving van de EU in de lidstaten, waaronder parallelhandel in goederen die geproduceerd 
zijn zonder toestemming van de houder van de intellectuele-eigendomsrechten. In meerdere 
lidstaten is parallelinvoer krachtens de materiële wetgeving reeds verboden en 
douaneautoriteiten dienen in staat te worden gesteld om het materiële intellectuele-
eigendomsrecht te handhaven. Doordat via parallelinvoer binnengebrachte goederen vaak 
vermengd zijn met nagemaakte goederen en niet of nauwelijks onder kwaliteitscontrole staan, 
misleiden ze de consument en vormen ze een gevaar voor zijn gezondheid en veiligheid. 

Opschorting van de vrijgave van goederen of inbewaringneming ervan ingeval wordt 
vermoed dat deze een inbreuk vormen op een intellectuele-eigendomsrecht

Indien douaneautoriteiten van een lidstaat vaststellen dat ze te maken hebben met goederen 
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waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht en deze 
goederen voorwerp zijn van een besluit tot toewijzing van een verzoek, dienen zij verplicht te 
worden om, alvorens te besluiten de vrijgave op te schorten of de goederen in bewaring te 
nemen, de houder op diens verzoek te voorzien van informatie over de artikelen. Hierdoor is 
de houder van het recht namelijk beter in staat om mogelijke inbreuken vast te stellen en 
nadere stappen te ondernemen tegen de inbreukmaker. 

De bijkomende verplichting voor douaneautoriteiten om het recht gehoord te worden toe te 
kennen voordat er een afwijzend besluit wordt genomen, zou een disproportionele 
administratieve last op de schouders van de douaneautoriteiten leggen en daardoor de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten mogelijkerwijze schaden. Bovendien zijn 
marktdeelnemers die goederen invoeren in de EU er zich zeer wel bewust van dat hun 
zendingen gecontroleerd kunnen worden door de douane. Dit vormt op geen enkele wijze een 
inbreuk op de rechten van de invoerder, aangezien de douaneautoriteiten niets anders doen 
dan gebruikmaken van hun wettelijke rechten en plichten. Dit dient echter geen belemmering 
te zijn voor de uitoefening van het recht om te worden gehoord in het kader van de specifieke 
procedure voor kleine zendingen, waar het niet onwaarschijnlijk is dat er rechtstreeks 
consumenten bij betrokken zijn.

Inleiding van procedures 

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de tenuitvoerlegging van 
de vereenvoudigde procedure in alle lidstaten verplicht te stellen. Hij is desalniettemin van 
mening dat de vereenvoudigde procedure niet uitsluitend van toepassing zou moeten zijn op 
nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, maar op alle soorten inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten. Indien de vereenvoudigde procedure uitsluitend zou gelden 
voor nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, zou dat in de praktijk 
rechtsonzekerheid opleveren, omdat dan niet duidelijk is welke procedure van toepassing is 
indien de goederen een inbreuk vormen op zowel een fabrieks- of handelsmerk als op andere 
intellectuele-eigendomsrechten (bijv. octrooien). 

Kleine zendingen

De rapporteur is ingenomen met het voorstel om een specifieke, vereenvoudigde procedure in 
te stellen voor kleine zendingen, maar stelt desalniettemin een aantal wijzigingen voor:

De definitie van het begrip "kleine zending" vormt een cruciaal element van de voorgestelde 
verordening en dient daarom daarin vervat te zijn. De rapporteur stelt een definitie voor 
gebaseerd op het aantal artikelen in een pakket (minder dan drie) en het totale gewicht 
(minder dan twee kilogram) van dat pakket. Deze criteria en drempelwaarden zijn gebaseerd 
op de antwoorden van uiteenlopende belanghebbenden in het kader van de openbare 
raadpleging. De rapporteur heeft besloten om de waarde van de artikelen niet als criterium op 
te nemen, aangezien er geen overeenstemming bestaat over welke waarde er dient te worden 
aangehouden (de waarde van de verdachte goederen of van de echte goederen?) en ook omdat 
er geen objectieve criteria bestaan aan de hand waarvan douaneautoriteiten de waarde van 
nagemaakte goederen kunnen vaststellen. 
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De procedure dient te gelden voor alle soorten inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, 
net zoals het geval is voor de overige soorten goederen.

Vernietiging van goederen door de douane zonder dat de houder van het recht of een 
rechtbank heeft bevestigd dat er inderdaad sprake was van een inbreuk op de intellectuele-
eigendomsrechten, zou een onaanvaardbare inbreuk vormen op het fundamentele 
eigendomsrecht. De houder van een recht dient om die reden gerechtigd te zijn om in zijn 
verzoek aan de douane tot ingrijpen ervoor te kiezen de procedure voor kleine zendingen toe 
te passen. De houder van dit recht aanvaardt dan met een dergelijk verzoek dat hij de kosten 
van opslag en vernietiging voorfinanciert.

De aangever/houder van de goederen, naar alle waarschijnlijkheid een consument, dient over 
het recht te beschikken te worden gehoord. De termijn dient echter te worden ingekort om te 
voorkomen dat procedures nodeloos worden vertraagd en opslagkosten nodeloos oplopen. 

Tot slot dient de houder van het recht zich voor doeleinden van zijn onderzoek toegang te 
kunnen verschaffen tot informatie over de krachtens deze procedure vernietigde goederen. 
Een elektronische gegevensbank met daarin alle goederen waarvoor een besluit tot toewijzing 
van een verzoek is afgegeven, zou een efficiënte uitvoering hiervan zijn. De zogeheten 
"Interface Public Members" van de hand van de Werelddouaneorganisatie zou model kunnen 
staan voor een dergelijk systeem. 

Kosten

De rapporteur is ingenomen met de verheldering in het voorstel dat de houder van het recht, 
die alle kosten voor opslag en vernietiging moet voorfinancieren, het recht heeft om 
compensatie te eisen van de inbreukmaker of andere personen. 

De rapporteur zou echter graag nog wat meer helderheid willen scheppen in de voorwaarden 
waaronder andere personen dan de inbreukmaker die betrokken zijn bij de handelstransacties, 
aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dat zou de houders van een recht ondersteunen bij hun 
pogingen om hun onkosten vergoed te krijgen ingeval de inbreukmakers hun identiteit hebben 
verhuld, niet tastbaar zijn (bijv. omdat ze gevestigd zijn in een derde land) of niet in staat tot 
betalen. 

In een dergelijk geval dienen de houders van het recht gerechtigd te zijn om in de eerste plaats 
compensatie te eisen van de geadresseerden, omdat deze direct bij de handelstransactie 
betrokken zijn. 

Indien het ook niet mogelijk is om de identiteit van de geadresseerde vast te stellen, deze niet 
tastbaar is of niet in staat tot betalen, dan moet het voor de houder van het recht mogelijk zijn 
om zich te laten compenseren door tussenpersonen als vervoerders en expediteurs (de fysieke 
houders van de goederen) indien deze onzorgvuldig hebben gehandeld bij het vervoer van de 
zending. De criteria voor het vaststellen van een dergelijk verzuim dienen in de voorgestelde 
verordening te worden uiteengezet. 
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Doorvoergoederen
De rapporteur is ingenomen met de voorgestelde verduidelijkingen ten aanzien van de 
behandeling van goederen uit derde landen waarvan wordt vermoed dat deze inbreuk maken 
op in de EU beschermde intellectuele-eigendomsrechten die onder de regeling extern 
douanevervoer zijn geplaatst. Deze verduidelijkingen zullen bijdragen aan het vinden van een 
oplossing voor het geschil bij de WTO tegen de EU en de toegang tot geneesmiddelen in 
ontwikkelingslanden verbeteren. 

Het voorstel handhaaft de mogelijkheid dat douaneautoriteiten goederen controleren om toe te 
zien op de naleving van de intellectuele-eigendomsrechten, ongeacht de plaats binnen het 
douanegebied van de Europese Unie waar de goederen onder hun toezicht staan. Het is echter 
van belang op te merken dat overeenkomstig de materiële EU-wetgeving op het gebied van de 
intellectuele-eigendomsrechten dergelijke goederen uitsluitend aangemerkt kunnen worden 
als op in de EU beschermde intellectuele-eigendomsrechten inbreuk plegende goederen, 
indien ze bestemd zijn voor verkoop in de EU. 

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs bepaald onder welke voorwaarden 
douaneautoriteiten kunnen vermoeden dat als doorvoergoederen aangemerkte goederen 
feitelijk bedoeld zijn voor verkoop in de EU (gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09). Deze 
voorwaarden dienen om redenen van rechtszekerheid in de voorgestelde verordening te 
worden opgenomen. 

Het is nooit de bedoeling geweest om het beginsel van vrije doorvoer van goederen van 
toepassing te laten zijn op illegale handel, bijvoorbeeld in goederen die inbreuk maken op 
intellectuele-eigendomsrechten. De rapporteur wil de Commissie dan ook aanmoedigen om 
erop toe te zien dat in toekomstige herzieningen van het materiële recht inzake de intellectuele 
eigendom goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst en imitaties of kopieën 
zijn van in de EU krachtens intellectuele-eigendomswetgeving beschermde goederen, te allen 
tijde kunnen worden aangemerkt als nagemaakte en door piraterij verkregen goederen.
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30.1.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL (*)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Rapporteur voor advies(*): Josefa Andrés Barea

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

In een mondiale economie is intellectueel eigendom een belangrijke factor van het Europese 
concurrentievermogen geworden. Bescherming van kennis betekent bescherming van de 
Europese investeringen in onderzoek, innovatie en werkgelegenheid. Tegelijkertijd zijn de 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (IER) en de daaruit voortvloeiende wereldwijde 
handel in namaakgoederen een bron van steeds toenemende zorg, zowel over de economische 
gevolgen voor het Europese bedrijfsleven, als over de risico's voor de veiligheid en 
gezondheid van de consument. 

Statistieken1 over door de douane uitgevoerde vasthoudingen aan de EU-buitengrenzen laten 
een duidelijke toename zien van het aantal transporten waarop de verdenking rust dat 
intellectuele-eigendomsrechten zijn geschonden. Gebrek aan betrouwbare gegevens maakt het 
moeilijk de volledige omvang van het probleem in te schatten, maar de statistieken over 
EU-douaneacties wijzen op een opvallende opwaartse trend, in het bijzonder wat betreft 
inbeslagnames van de kleine post- of koerierspakketten in verband met online aankopen. In 
2010 betrof bijna 69% van de in beslag genomen artikelen in het postverkeer geneesmiddelen. 

Aan de EU-grenzen bevinden de douaneautoriteiten zich zowel in de frontlinie als in een 
positie bij uitstek om op te treden tegen namaak en de illegale binnenkomst van goederen in 
de EU, en zo het concurrentievermogen van de Europese handelsruimte te verzekeren. 
Aangezien douanevoorschriften en -praktijken een cruciale rol spelen in effectief optreden, 
wordt het voorstel van de Commissie om de bestaande Verordening 1383/2003 inzake 
grenshandhaving te herzien om de handhaving van IER te versterken en douaneprocedures te 
stroomlijnen, met instemming begroet. 
                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/ 
counterfeit_piracy/statistics2007.pdf.
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Dit voorstel maakt deel uit van de bredere, op kennis gebaseerde strategie van de Europa-
2020-mededeling en het EU-douaneactieplan ter bestrijding van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten voor de periode 2009-2012. 

Voorstellen van de rapporteur

Daar douaneformaliteiten directe implicaties hebben voor de internationale handel, is het van 
groot belang dat handhavingsmaatregelen zelf geen belemmering worden voor de wettige 
handel. Deze maatregelen moeten niet alleen de algemene doelstellingen inzake facilitering 
van het handelsverkeer, verstrekking van waarborgen tegen misbruik en een grotere 
rechtszekerheid dienen, maar ook in overeenstemming zijn met de internationale 
verbintenissen van de EU.

Dit zijn de onderliggende gedachten van de voorstellen van de rapporteur voor de Commissie 
internationale handel. Er zijn drie aspecten die van bijzonder belang zijn vanuit het 
perspectief van de buitenlandse handel die in dit advies worden benadrukt: doorvoergoederen, 
parallelhandel en internationale samenwerking.

Doorvoergoederen 

Kwesties in verband met doorvoer verdienen speciale aandacht. Overweging 17 van de 
nieuwe ontwerpverordening ter vervanging van Verordening 1383/2003 verwijst naar een 
zeer specifiek geval: de invoer van generieke geneesmiddelen. Hier wordt naar verwezen 
omdat er, zoals bekend, bezorgdheid bestaat in verband met een aantal via de EU 
doorgevoerde zendingen geneesmiddelen die zijn vastgehouden vanwege vermeende 
inbreuken op octrooien, en de daaruit voortvloeiende geschillenprocedures in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) van India en Brazilië tegen de EU. 

De bevestiging in overweging 17 van de verplichting van de EU om de verstrekking van 
geneesmiddelen aan de ontwikkelingslanden te faciliteren, alsook van haar verplichting 
krachtens de WTO-regels om vrijheid van doorvoer te waarborgen, wordt toegejuicht. 
Daarmee wordt voor de legitieme belanghebbenden meer duidelijkheid en rechtszekerheid 
gecreëerd over de douanebehandeling van "met name" geneesmiddelen die alleen maar via de 
EU worden doorgevoerd en niet bestemd zijn voor de interne EU-markt, noch het risico lopen 
via een omweg daar terecht te komen. 

In het huidige voorstel moet de douane, "wanneer het in hoge mate waarschijnlijk is dat deze 
goederen naar de EU-markt worden afgeleid", hiermee rekening houden wanneer zij het 
risico van een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten beoordelen. De douane mag dus 
alleen maar goederen uit derde landen die via de EU worden doorgevoerd vasthouden mits er 
voldoende bewijs is dat ze illegaal worden omgeleid naar de interne markt. Het voorstel geeft 
echter geen aanwijzingen of criteria voor de beoordeling van een intentie om goederen op de 
EU-markt af te zetten. Een verdere verduidelijking op dit punt zou dus de nieuwe verordening 
ten goede komen.

Voorts zou de nieuwe verordening de douaneautoriteiten de bevoegdheid moeten geven om 
verdachte namaakgoederen vast te houden, zelfs als die alleen worden doorgevoerd. Anders 
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blijven illegale goederen de EU-markt binnenkomen als "doorvoergoederen", onder valse 
verklaringen over herkomst en bestemming, zoals is aangegeven door ondernemingen die hier 
nadeel van hebben ondervonden. 

Het is nooit de bedoeling geweest dat waarborging van de vrijheid van doorvoer zou worden 
toegepast op de illegale handel. Bovendien mogen er geen beperkingen zijn voor controles als 
het vermoeden bestaat dat de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht, ongeacht de 
uiteindelijke plaats van bestemming van goederen. Preventie en voorzorg moeten de leidraad 
zijn voor douaneoptreden. In overweging 2 wordt onderkend dat goederen die inbreuk maken 
op intellectuele-eigendomsrechten een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid en 
veiligheid, maar de verordening moet specifiek de douaneautoriteiten van de EU in staat 
stellen om verdachte goederen vast te houden, zelfs bij doorvoer, wanneer er een concreet 
risico bestaat dat zij worden omgeleid naar de EU-markt.

Kleine zendingen

Aangezien de bestrijding van schendingen van intellectuele-eigendomsrechten bij 
doorvoergoederen een lastige opgave blijft voor de douaneautoriteiten van de lidstaten, is de 
introductie van de verplichte toepassing in de hele EU van de vereenvoudigde procedure om 
nagemaakte goederen te vernietigen, zonder de noodzaak om op formele wijze een inbreuk in 
de rechtbank vast te stellen, een welkome vernieuwing. Dit kan worden beschouwd als een 
aanzienlijke verbetering in de zin dat de lasten voor zowel houders van rechten als 
douaneautoriteiten worden verminderd – hetgeen naar verwachting zal resulteren in 
vergemakkelijking van de handel. 

Dit geldt met name voor kleine zendingen van verdachte goederen die na verkoop via internet 
per post of via een commercieel koeriersbedrijf de EU binnenkomen, gezien de waarde van de 
inbreukmakende goederen in verhouding tot de lasten van de kosten van opslag en 
gerechtelijke procedures. 

Het begrip "kleine zendingen" en de procedurele termijn in verband hiermee kunnen nader 
bekeken en verbeterd worden. Het is evenzeer belangrijk dat de douaneautoriteiten de houders 
van rechten informeren over alle belangrijke transporten van kleine valse zendingen om hen te 
helpen de routes en trends van namaak op te sporen. 

Parallelhandel

De uitbreiding van de reikwijdte van de ontwerpverordening is welkom. De bevoegdheid voor 
de EU-douaneautoriteiten om parallelle invoer, die is afgezet op de EU-markt zonder 
toestemming van de houders van rechten, vast te houden zou moeten resulteren in een betere 
handhaving van IER. Weliswaar verkeren de douaneautoriteiten in een unieke positie om de 
illegale parallelhandel te controleren, maar het onderscheppen van "grijze markt goederen" en 
het vaststellen van werkelijke inbreuken zal waarschijnlijk problematisch blijven. 

Het zou in feite het risico op belemmering van de wettige handel kunnen vergroten. Om 
ongegronde verbeurdverklaring te vermijden moeten houders van rechten de douane alle 
informatie verstrekken die nodig is om de douane in staat te stellen beslag te leggen op 
parallelinvoer aan de grens. De uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening 
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betekent dat er adequate middelen en opleiding moeten komen voor de douane.

Internationale samenwerking

Bestrijding van IER-inbreuken aan de EU-grens moet worden gecombineerd met gerichte 
maatregelen aan de bron om uitvoer van illegale goederen naar de EU te voorkomen. Dit 
vereist samenwerking, zowel met derde landen en op internationaal niveau, ook binnen de 
WTO, de Werelddouaneraad en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. 

Douanesamenwerking met zowel herkomstlanden als andere consumerende landen is al 
gerealiseerd in de EU door middel van specifieke initiatieven zoals het EU-China-actieplan 
voor douanesamenwerking inzake IE-handhaving. Ondanks dialogen en inspanningen op het 
gebied van technische samenwerking, uitwisseling van gegevens, samenwerking met het 
bedrijfsleven, alsook een zekere vooruitgang in de wetgeving, zijn er geen werkelijke effecten 
te bespeuren. China1 is nog steeds de grootste bron van herkomst van goederen die een 
inbreuk vormen op intellectuele-eigendomsrechten in de EU. In 2010 kwamen 85% van alle 
door de EU-douane vastgehouden artikelen die een inbreuk vormen op intellectuele-
eigendomsrechten uit China (een toename van 64% ten opzichte van 2009). 

Terwijl de EU-strategie van 2004 voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in 
derde landen wordt herzien en het nieuwe FISCUS-programma wordt afgewacht, meent de 
rapporteur dat er een duidelijke noodzaak is om vooral de gerichte en op maat gesneden 
technische samenwerking inzake IP met de EU-partners op te voeren, en in het bijzonder met 
prioritaire landen als China, om een maximale bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten te waarborgen voor wettige bedrijven en consumenten. 

Verdere operationele samenwerking tussen de douane in de EU en met derde landen, met 
inbegrip van uitwisseling van informatie, alsook samenwerking met het bedrijfsleven, moet 
worden versterkt. Tot slot moet de EU bij de onderhandelingen over IER-bepalingen in 
handelsovereenkomsten streven naar een gelijk beschermingsniveau als het niveau in de Unie.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/ 
counterfeit_piracy/statistics2007.pdf.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De verhandeling van goederen die 
inbreuk maken op intellectuele-
eigendomsrechten, levert aanzienlijke 
schade op voor houders van rechten, 
bonafide fabrikanten en handelaren. Ook 
worden consumenten misleid en in 
sommige gevallen wordt hun gezondheid 
en veiligheid in gevaar gebracht. 
Dergelijke goederen moeten zoveel 
mogelijk uit de handel worden gehouden 
en er zijn maatregelen nodig om aan deze 
illegale activiteiten een einde maken 
zonder de legitieme handel in het gedrang 
te brengen.

(2) De verhandeling van goederen die 
inbreuk maken op intellectuele-
eigendomsrechten, levert aanzienlijke 
schade op voor houders van rechten, 
bonafide fabrikanten en handelaren. Ook 
worden consumenten misleid en in 
sommige gevallen wordt hun gezondheid 
en veiligheid in gevaar gebracht. 
Dergelijke goederen moeten zoveel 
mogelijk uit de handel worden gehouden 
en er zijn maatregelen nodig om aan deze 
illegale activiteiten een einde maken 
zonder de legitieme handel in het gedrang 
te brengen. De consumenten moeten 
derhalve naar behoren worden 
geïnformeerd over de risico's die de 
aankoop van dergelijke goederen met zich 
brengt.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer het bij de vermoedelijk 
inbreukmakende goederen geen namaak 
of piraterij betreft, kan het voor de 
douaneautoriteiten moeilijk zijn om op 
grond van uitsluitend visuele inspectie vast 
te stellen of inbreuk is gemaakt op een 
intellectuele-eigendomsrecht. Daarom is 
het passend te bepalen dat er procedures 
moeten worden ingeleid, tenzij de 
betrokken partijen, namelijk de houder van 
de goederen en de houder van het recht, 
ermee instemmen om de goederen af te 
staan voor vernietiging. Het is aan de 
bevoegde autoriteiten die met dergelijke 
procedures belast zijn, om te bepalen of er 
sprake is van een inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht en passende 
besluiten te nemen in verband met de 

(11) Het kan voor de douaneautoriteiten 
moeilijk zijn om op grond van uitsluitend 
visuele inspectie vast te stellen of inbreuk 
is gemaakt op een intellectuele-
eigendomsrecht. Daarom is het passend te 
bepalen dat er procedures moeten worden 
ingeleid, tenzij de betrokken partijen, 
namelijk de houder van de goederen en de 
houder van het recht, ermee instemmen om 
de goederen af te staan voor vernietiging. 
Het is aan de bevoegde autoriteiten die met 
dergelijke procedures belast zijn, om te 
bepalen of er sprake is van een inbreuk op 
een intellectuele-eigendomsrecht en 
passende besluiten te nemen in verband 
met de inbreuken op de betrokken 
intellectuele-eigendomsrechten.
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inbreuken op de betrokken intellectuele-
eigendomsrechten.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doorvoer door het douanegebied van de 
Unie en mogelijke omleiding naar de 
interne markt van goederen die 
vermoedelijk inbreuk maken op een in de 
Unie gelden merkrecht, of van namaak 
van producten die in de Unie beschermd 
zijn door een auteursrecht, aanverwante 
rechten of een modellenrecht, leiden niet 
alleen tot aanzienlijke verliezen voor 
wettige bedrijven in de Unie maar ook tot 
gezondheids- en veiligheidsrisico's voor 
de consument. De douaneautoriteiten 
moeten derhalve de bevoegdheid hebben 
om goederen die vermoedelijk inbreuk 
maken op een intellectuele-
eigendomsrecht uit voorzorg te 
inspecteren en vast te houden, indien 
wordt aangenomen dat zij naar de interne 
markt zullen worden omgeleid.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Als bewijs van de bedoeling om de 
goederen in de Unie op de markt te 
brengen geldt de verkoop aan een klant 
uit de Unie of het te koop aanbieden of 
aankondigen van de verkoop aan 
consumenten uit de Unie, of nog de 
vermelding in documentatie of 
briefwisseling dat de goederen op de 
interne markt van de Unie zullen worden 
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afgezet. Wanneer de bestemming van de 
goederen niet is aangegeven, hoewel een 
dergelijke aangifte verplicht is, of 
wanneer duidelijke informatie over de 
producent of verdeler van de goederen 
ontbreekt, wanneer sprake is van een 
gebrek aan samenwerking met de 
douaneautoriteiten of wanneer uit de 
documentatie blijkt dat het de bedoeling is 
de goederen naar de interne markt om te 
leiden, moet de aangever of de houder van 
de goederen aantonen dat het niet de 
bedoeling is de goederen in de Unie te 
verkopen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) Bestrijding van schendingen 
van intellectuele-eigendomsrechten aan 
de buitengrenzen van de Unie moet 
gecombineerd worden met gerichte 
maatregelen aan de bron. Hiervoor is 
samenwerking zowel met derde landen als 
op international niveau vereist, waar de 
Commissie en de lidstaten naleving en 
bevordering van hoge normen van 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten moeten stimuleren. Dit 
moet bestaan uit bekrachtiging van de 
opname en handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in 
handelsovereenkomsten, technische 
samenwerking, bevordering van 
discussies in de diverse internationale 
fora, communicatie en uitwisseling van 
informatie, alsmede verdere stappen in de 
operationele samenwerking met derde 
landen en de betrokken bedrijfstakken.
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Motivering

De bestrijding van schendingen van intellectuele-eigendomsrechten moet ondersteund worden 
door hechtere bilaterale samenwerking en gecoördineerde internationale maatregelen. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quinquies) Om de internationale 
handel in goederen die inbreuk maken op 
intellectuele-eigendomsrechten uit te 
roeien, bepaalt artikel 69 van de TRIPs-
overeenkomst dat de WTO-leden de 
uitwisseling van informatie tussen 
douaneautoriteiten over handel in 
goederen inbreuk maken op intellectuele 
eigendomsrechten moeten bevorderen. 
Met behulp van deze gegevensuitwisseling 
moeten handelsnetwerken kunnen worden 
opgespoord om in een eerder stadium van 
de aanvoerketen een einde te maken aan 
de productie en distributie van goederen 
die inbreuk maken op intellectuele 
eigendomsrechten. Daarom is het 
noodzakelijk de voorwaarden vast te 
stellen voor de uitwisseling van informatie 
tussen douaneautoriteiten in de Unie en 
relevante autoriteiten in derde landen, 
met inbegrip van modaliteiten inzake 
gegevensbescherming. 

Motivering

Vanwege de internationale aard van namaak en de uitgebreide, grensoverschrijdende 
netwerken van fabrikanten van namaak, is het van cruciaal belang dat de douaneautoriteiten 
informatie kunnen delen en gebruiken, ook met derde landen, om netwerken en routes die 
door deze fabrikanten worden gebruikt op te sporen. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 sexies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 sexies) In overeenstemming met de 
doelstelling van de Unie om de 
internationale samenwerking in de strijd 
tegen namaak, piraterij en illegale 
parallelhandel in goederen die inbreuk 
maken op geregistreerde intellectuele-
eigendomsrechten te versterken, is een 
belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe 
Europese waarnemingspost voor namaak 
en piraterij, die de douaneautoriteiten in 
de lidstaten tijdig de nodige informatie 
moet verstrekken om passende controles 
te kunnen verrichten van erkende 
importeurs en distributeurs van goederen 
die vermoedelijk inbreuk maken op een 
intellectuele-eigendomsrecht op de interne 
markt, alsook exporteurs van deze 
goederen naar buitenlandse markten. 
Deze controle kan verder worden 
verbeterd door de oprichting van een 
gegevensbank van authentieke producten 
en diensten die in de Unie door een 
geregistreerd handelsmerk, modellenrecht 
of octrooi zijn beschermd, waartoe ook 
buitenlandse douaneautoriteiten die met 
het oog op een betere bescherming en 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten met de Unie 
samenwerken, toegang hebben.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze verordening is van toepassing 
op goederen die worden doorgevoerd via 
het douanegebied van de Unie, en die 
vermoedelijk inbreuk maken op een 
intellectuele-eigendomsrecht.
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Motivering

Ter wille van de duidelijkheid moet de behandeling van doorvoergoederen uitdrukkelijk aan 
de orde komen in de nieuwe verordening. Als er een inbreuk op de rechten krachtens het 
materiële IE-recht van de EU en de lidstaten wordt vermoed en er een concreet risico bestaat 
dat de doorvoergoederen worden omgeleid naar de interne markt, kan de douane terecht de 
goederen vasthouden. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een intellectuele-
eigendomsrecht krachtens de wetgeving 
van de Unie of de betrokken lidstaat,

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een intellectuele-
eigendomsrecht krachtens de wetgeving 
van de Unie of de betrokken lidstaat, of 
goederen waarbij een dergelijke inbreuk 
niet kan worden uitgesloten en die tegelijk 
een duidelijk gezondheids- of 
veiligheidsrisico voor de consument 
inhouden;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) specifieke en technische gegevens van 
de authentieke goederen, in voorkomend 
geval met inbegrip van afbeeldingen;

g) specifieke en technische gegevens van 
de authentieke goederen, in voorkomend 
geval met inbegrip van merktekens zoals 
streepjescodes, en afbeeldingen;

Motivering

Met het oog op de traceerbaarheid van de parallelinvoer, moeten houders van rechten en hun 
vertegenwoordigers de douane alle relevante informatie verstrekken voor de vaststelling van 
echte producten, zoals merktekens en de erkende distributeurs
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) alle informatie die relevant kan zijn voor 
de douaneautoriteiten om het risico van
inbreuk op het (de) betrokken intellectuele-
eigendomsrecht(en) te analyseren en te 
beoordelen;

i) alle informatie die relevant kan zijn voor 
de douaneautoriteiten om het risico van 
inbreuk op het (de) betrokken intellectuele-
eigendomsrecht(en), zoals de erkende 
distributeurs, te analyseren en te 
beoordelen;

Motivering

Met het oog op de traceerbaarheid van de parallelinvoer, moeten houders van rechten en hun 
vertegenwoordigers de douane alle relevante informatie verstrekken voor de vaststelling van 
echte producten, zoals merktekens en de erkende distributeurs

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een intellectuele-
eigendomsrecht verstrijkt of de aanvrager 
om andere redenen niet meer gerechtigd is 
om een verzoek in te dienen, treden de 
douaneautoriteiten niet op. Het besluit 
waarbij het verzoek is toegewezen, wordt 
dienovereenkomstig ingetrokken of 
gewijzigd door de douaneautoriteiten die 
dat besluit hebben gegeven.

3. Wanneer een intellectuele-
eigendomsrecht verstrijkt of de aanvrager 
om andere redenen niet meer gerechtigd is 
om een verzoek in te dienen, stelt de 
aanvrager de douaneautoriteiten daarvan 
in kennis en treden de douaneautoriteiten 
verder niet op. Het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, wordt 
dienovereenkomstig ingetrokken of 
gewijzigd door de douaneautoriteiten die 
dat besluit hebben gegeven.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een intellectuele-eigendomsrecht 
verstrijkt of de aanvrager om andere 
redenen niet meer gerechtigd is om een 
verzoek in te dienen, treden de 
douaneautoriteiten niet op. Het besluit tot 
toewijzing van de verlenging wordt 
dienovereenkomstig ingetrokken of 
gewijzigd door de douaneautoriteiten die 
het besluit hebben toegewezen.

Wanneer een intellectuele-eigendomsrecht 
verstrijkt of de aanvrager om andere 
redenen niet meer gerechtigd is om een 
verzoek in te dienen, stelt de aanvrager de 
douaneautoriteiten daarvan in kennis en 
treden de douaneautoriteiten verder niet 
op. Het besluit tot toewijzing van de 
verlenging wordt dienovereenkomstig 
ingetrokken of gewijzigd door de 
douaneautoriteiten die het besluit hebben 
toegewezen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis.
Uitwisseling van informatie en gegevens 

tussen douaneautoriteiten
Mits wordt gelet op passende waarborgen 
voor gegevensbescherming, kan de 
Commissie besluiten dat informatie en 
gegevens die worden verzameld op grond 
van artikel 18, lid 3, tussen de 
douaneautoriteiten in de Unie en de 
betrokken autoriteiten in derde landen 
moet worden uitgewisseld, en de 
voorwaarden voor informatie-uitwisseling 
vaststellen.

Motivering

Samenwerking met derde landen is van essentieel belang voor de bestrijding van de 
toenemende handel in goederen die inbreuk maken op IER. Met het oog op een 
daadwerkelijke samenwerking, moeten de EU-douaneautoriteiten informatie en gegevens over 
IER-schendingen met autoriteiten in derde landen kunnen delen, mits deze vertrouwelijk 
blijven en er stringente waarborgen voor gegevensbescherming zijn. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN (*)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Rapporteur voor advies (*): Marielle Gallo

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Context 

Op 24 mei 2011 nam de Commissie een mededeling aan, getiteld "Een eengemaakte markt 
voor intellectuele-eigendomsrechten", om creativiteit en innovatie in Europa te bevorderen. 
Die algemene, coherente strategie omvat een plan voor een aantal initiatieven die de 
Commissie tegen 2012 op diverse gebieden wil nemen.

Als onderdeel van die initiatieven stelde de Commissie ook een nieuwe verordening voor 
inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane, ter opvolging van 
verordening 1383/2003/EG.

In dat voorstel is rekening gehouden met de analyse van de in 2010 uitgevoerde impactstudie, 
die 89 bijdragen opleverde, en met de internationale context, met name na het handelsconflict 
tussen enerzijds de Europese Unie en anderzijds India en Brazilië in verband met de doorvoer 
van generische geneesmiddelen.

In die context wil de rapporteur voor advies de volgende punten beklemtonen:

Overwegingen 

Om te beginnen is de rapporteur voor advies van mening dat het wenselijk is om het 
toepassingsgebied van de voorgestelde verordening uit te breiden tot handelsbenamingen, 
topografieën van halfgeleiderproducten en gebruiksmodellen.
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Ook is de rapporteur er voorstander van om het toepassingsgebied uit te breiden met 
inbreuken die het gevolg zijn van apparaten om technologische maatregelen te ontwijken, 
evenals met andere inbreuken op rechten die reeds door de douane worden gehandhaafd.

Wel is de rapporteur voor advies er niet voor te vinden om parallelimport in de toekomstige 
verordening op te nemen. Die praktijk kan de rechthebbenden uiteraard grote economische 
schade berokkenen. Maar deze verordening moet de douaneautoriteiten in staat stellen snel en 
doeltreffend op te treden, en tegelijk de risico's beperken dat de legitieme handel in het 
gedrang komt. Bovendien beschikken de rechthebbenden ook over de rechtsmiddelen die de 
wetgeving van elke lidstaat hen biedt om hun rechten te doen gelden.

Voorts staat de rapporteur voor advies achter het voorstel van de Commissie inzake het 
versterken van de rechten van de partijen die door een optreden van de douane kunnen 
worden getroffen. De rapporteur voor advies meent echter dat er een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen marktdeelnemers die vaak douaneformaliteiten vervullen, en de 
eindgebruiker.

Marktdeelnemers die vaak douaneformaliteiten vervullen, kennen de douaneprocedures 
bijzonder goed. Er mogen dan ook geen omslachtige administratieve procedures worden 
ingevoerd die zouden verhinderen dat de bevoegde douaneautoriteit snel en doeltreffend kan 
optreden. De eindgebruiker, die niet op de hoogte is van de douaneformaliteiten, moet 
daarentegen meer worden beschermd. Daarom moet de eindgebruiker het recht krijgen 
gehoord te worden voordat een douaneautoriteit een besluit neemt, zodat hij de gelegenheid 
heeft om zijn standpunt kenbaar te maken.

De rapporteur voor advies staat bijzonder positief tegenover de invoering van een specifieke 
procedure voor de vernietiging van goederen in kleine zendingen. Inbeslagnemingen in het 
postverkeer zijn aanzienlijk gestegen, van 15.000 in 2009 tot meer dan 43.000 in 2010. Er 
moet dan ook een eenvoudige en doeltreffende procedure worden ingevoerd om hier paal en 
perk aan te stellen zonder afbreuk te doen aan de rechten en belangen van de eindgebruiker.

Wat ten slotte de gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie betreft, en met 
name het opzetten van een centrale gegevensbank van de Commissie, dienen de bepalingen 
van verordening 45/2001/EG en richtlijn 95/46/EG alsook het advies van de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming van 12 oktober 2011 volledig te worden 
nageleefd1.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 
en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2011/11-10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De verhandeling van goederen die 
inbreuk maken op intellectuele-
eigendomsrechten, levert aanzienlijke 
schade op voor houders van rechten, 
bonafide fabrikanten en handelaren. Ook 
worden consumenten misleid en in 
sommige gevallen wordt hun gezondheid 
en veiligheid in gevaar gebracht. 
Dergelijke goederen moeten zoveel 
mogelijk uit de handel worden gehouden 
en er zijn maatregelen nodig om aan deze 
illegale activiteiten een einde maken 
zonder de legitieme handel in het gedrang 
te brengen.

(2) De verhandeling van goederen die 
inbreuk maken op intellectuele-
eigendomsrechten, levert aanzienlijke 
schade op voor houders van rechten, 
bonafide fabrikanten en handelaren. Ook 
worden consumenten misleid en in 
sommige gevallen wordt hun gezondheid 
en veiligheid in gevaar gebracht. 
Dergelijke goederen moeten zoveel 
mogelijk buiten het douanegebied en uit 
de handel worden gehouden en er zijn 
maatregelen nodig om aan deze illegale 
activiteiten een einde te maken zonder de 
legitieme handel in het gedrang te brengen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verordening (EG) nr. 1383/2003 is niet 
van toepassing op bepaalde intellectuele-
eigendomsrechten en sluit bepaalde 
inbreuken uit. Teneinde de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
versterken, dient de douanecontrole 
daarom te worden uitgebreid tot andere 
vormen van inbreuken, zoals inbreuken 
ingevolge parallelhandel alsook andere 
inbreuken op rechten die reeds door de 
douaneautoriteiten worden gehandhaafd 
maar waarop Verordening (EG) 
nr. 1383/2003 niet van toepassing is. Met
het oog op hetzelfde doel is het passend, in 
aanvulling op de rechten waarop 
Verordening (EG) nr. 1383/2003 reeds van 
toepassing is, het toepassingsgebied van 
deze verordening uit te breiden tot 

(5) Verordening (EG) nr. 1383/2003 is niet 
van toepassing op bepaalde intellectuele-
eigendomsrechten en sluit bepaalde 
inbreuken uit. Teneinde de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
versterken, dient de douanecontrole 
daarom te worden uitgebreid tot andere 
vormen van inbreuken waarop 
Verordening (EG) nr. 1383/2003 niet van 
toepassing is. Met het oog daarop is het 
passend, in aanvulling op de rechten 
waarop Verordening (EG) nr. 1383/2003 
reeds van toepassing is, het 
toepassingsgebied van deze verordening uit 
te breiden tot handelsbenamingen voor 
zover deze zijn beschermd als exclusieve 
eigendomsrechten krachtens nationaal 
recht, topografieën van 
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handelsbenamingen voor zover deze zijn 
beschermd als exclusieve 
eigendomsrechten krachtens nationaal 
recht, topografieën van 
halfgeleiderproducten, gebruiksmodellen 
en apparaten om technologische 
maatregelen te ontwijken, evenals 
exclusieve intellectuele-eigendomsrechten 
die bij EU-wetgeving zijn vastgesteld.

halfgeleiderproducten, gebruiksmodellen 
en apparaten om technologische 
maatregelen te ontwijken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ten behoeve van de snelle handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten dient te
worden bepaald dat wanneer de 
douaneautoriteiten op basis van voldoende 
bewijs vermoeden dat goederen onder hun 
toezicht inbreuk maken op intellectuele-
eigendomsrechten, zij de vrijgave van deze 
goederen kunnen schorsen of de goederen 
kunnen vasthouden, op eigen initiatief dan 
wel op verzoek, teneinde de personen die 
gerechtigd zijn tot het indienen van een 
verzoek om optreden van de 
douaneautoriteiten, in staat te stellen een 
procedure in te leiden om te laten 
vaststellen of er sprake is van een inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht.

(10) Ten behoeve van de snelle handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten dient te 
worden bepaald dat wanneer de 
douaneautoriteiten op basis van voldoende 
aanwijzingen vermoeden dat goederen 
onder hun toezicht inbreuk maken op 
intellectuele-eigendomsrechten, zij de 
vrijgave van deze goederen kunnen 
schorsen of de goederen kunnen 
vasthouden, op eigen initiatief dan wel op 
verzoek, teneinde de personen die 
gerechtigd zijn tot het indienen van een 
verzoek om optreden van de 
douaneautoriteiten, in staat te stellen een 
procedure in te leiden om te laten 
vaststellen of er sprake is van een inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht.

Motivering

Harmonisering met de terminologie die het Hof van Justitie gebruikt in zijn arrest van 
1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09, Philips/Nokia (nog niet 
gepubliceerd in de Jurisprudentie).
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer het bij de vermoedelijk 
inbreukmakende goederen geen namaak of 
piraterij betreft, kan het voor de 
douaneautoriteiten moeilijk zijn om op 
grond van uitsluitend visuele inspectie vast 
te stellen of inbreuk is gemaakt op een 
intellectuele-eigendomsrecht. Daarom is 
het passend te bepalen dat er procedures 
moeten worden ingeleid, tenzij de 
betrokken partijen, namelijk de houder van 
de goederen en de houder van het recht, 
ermee instemmen om de goederen af te 
staan voor vernietiging. Het is aan de 
bevoegde autoriteiten die met dergelijke 
procedures belast zijn, om te bepalen of er 
sprake is van een inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht en passende 
besluiten te nemen in verband met de 
inbreuken op de betrokken intellectuele-
eigendomsrechten.

(11) Wanneer het bij de vermoedelijk 
inbreukmakende goederen geen namaak of 
piraterij betreft, kan het voor de 
douaneautoriteiten moeilijk zijn om op 
grond van uitsluitend visuele inspectie vast 
te stellen of inbreuk is gemaakt op een 
intellectuele-eigendomsrecht. Daarom is 
het passend te bepalen dat er procedures 
moeten worden ingeleid, tenzij de 
betrokken partijen, namelijk de aangever 
of de houder van de goederen en de houder 
van het recht, ermee instemmen om de 
goederen af te staan voor vernietiging. Het 
is aan de bevoegde autoriteiten die met 
dergelijke procedures belast zijn, om te 
bepalen of er sprake is van een inbreuk op 
een intellectuele-eigendomsrecht en 
passende besluiten te nemen in verband 
met de inbreuken op de betrokken 
intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 
er voor kleine zendingen van nagemaakte 
of door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld, 
waarbij goederen zonder toestemming van 
de houder van het recht kunnen worden 
vernietigd. Ter vaststelling van de 
drempelwaarden waaronder zendingen als 
kleine zendingen dienen te worden 
aangemerkt, dient in deze verordening aan 
de Commissie de bevoegdheid te worden 

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 
er, onverminderd het recht van de 
eindverbruiker om binnen een redelijke 
termijn naar behoren te worden 
geïnformeerd over de rechtsgrond voor 
het optreden van de douaneautoriteiten,
voor kleine zendingen van nagemaakte of 
door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld, 
waarbij goederen zonder toestemming van 
de houder van het recht kunnen worden 
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overgedragen om niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Het is zaak 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden, inclusief 
op deskundigenniveau, passend overleg 
voert.

vernietigd. Ter vaststelling van de 
drempelwaarden waaronder zendingen als 
kleine zendingen dienen te worden 
aangemerkt, dient in deze verordening aan 
de Commissie de bevoegdheid te worden 
overgedragen om niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Het is zaak 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passend 
en openbaar overleg voert, ook met 
consumenten- en 
mensenrechtenorganisaties en op 
deskundigenniveau.

Motivering

De invoering van een specifieke procedure voor kleine zendingen om de administratieve 
lasten en kosten te beperken, mag het vertrouwen van de consument in de elektronische 
handel niet ondermijnen ( zie overweging 16, met motivering).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor meer rechtsduidelijkheid en ter 
bescherming van de belangen van de
legitieme handel tegen mogelijk misbruik 
van de handhavingsbepalingen aan de 
grenzen is het passend te voorzien in een 
wijziging van de termijnen voor de 
vasthouding van vermoedelijk 
inbreukmakende goederen, van de 
voorwaarden waaronder de douane 
informatie over zendingen aan de houders 
van het recht dient te verstrekken en van de 
toepassingsvoorwaarden voor de procedure 
waarbij vernietiging van de goederen onder 
douanecontrole is toegestaan in geval van 
vermoede inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten anders dan wegens 
namaak of piraterij, alsook in een bepaling 

(15) Voor meer rechtsduidelijkheid en ter 
bescherming van de belangen van de 
legitieme handel tegen mogelijk misbruik 
van de handhavingsbepalingen aan de 
grenzen is het passend te voorzien in een 
wijziging van de termijnen voor de 
vasthouding van vermoedelijk 
inbreukmakende goederen, van de 
voorwaarden waaronder de douane 
informatie over zendingen aan de houders 
van het recht dient te verstrekken en van de 
toepassingsvoorwaarden voor de procedure 
waarbij vernietiging van de goederen onder 
douanecontrole is toegestaan in geval van 
vermoede inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten anders dan wegens 
namaak of piraterij.
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die de houder van de goederen de 
gelegenheid biedt zijn standpunt kenbaar 
te maken voordat de douane een voor hem 
afwijzend besluit neemt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Rekening houdende met het 
voorlopige en preventieve karakter van de 
door de douaneautoriteiten op dit gebied 
genomen maatregelen en de tegenstrijdige 
belangen van de partijen die door de 
maatregelen worden getroffen, dienen 
bepaalde aspecten van de procedure te 
worden aangepast ten behoeve van een 
vlotte toepassing van de verordening met 
inachtneming van de rechten van de 
betrokken partijen. Wat de verschillende 
kennisgevingen betreft waarin deze 
verordening voorziet, dienen de 
douaneautoriteiten derhalve op basis van 
de documenten inzake de 
douanebehandeling dan wel de situatie 
waarin de goederen zich bevinden, de eerst 
aangewezen persoon in kennis te stellen. 
De termijnen die in deze verordening voor 
de noodzakelijke kennisgevingen zijn 
vastgelegd, dienen te worden gerekend 
vanaf het tijdstip dat ze door de 
douaneautoriteiten zijn verzonden, 
teneinde alle termijnen voor aan de 
betrokken partijen gezonden 
kennisgevingen gelijk te trekken. De 
termijn voor het recht om te worden 
gehoord voordat een afwijzend besluit 
wordt genomen, moet drie werkdagen 
bedragen, gelet op het feit dat de houders 
van besluiten tot toewijzing van een 
verzoek om optreden de 
douaneautoriteiten vrijwillig om optreden 
hebben verzocht en dat de aangevers of de 
houders van de goederen zich bewust

(16) Rekening houdende met het 
voorlopige en preventieve karakter van de 
door de douaneautoriteiten op dit gebied 
genomen maatregelen en de tegenstrijdige 
belangen van de partijen die door de 
maatregelen worden getroffen, dienen 
bepaalde aspecten van de procedure te 
worden aangepast ten behoeve van een 
vlotte toepassing van de verordening met 
inachtneming van de rechten van de 
betrokken partijen. Wat de verschillende 
kennisgevingen betreft waarin deze 
verordening voorziet, dienen de 
douaneautoriteiten derhalve op basis van 
de documenten inzake de 
douanebehandeling dan wel de situatie 
waarin de goederen zich bevinden, de eerst 
aangewezen persoon in kennis te stellen. 
De termijnen die in deze verordening voor 
de noodzakelijke kennisgevingen zijn 
vastgelegd, dienen te worden gerekend 
vanaf het tijdstip dat ze door de 
douaneautoriteiten zijn verzonden, 
teneinde alle termijnen voor aan de 
betrokken partijen gezonden 
kennisgevingen gelijk te trekken. In het 
geval van de specifieke procedure voor 
kleine zendingen is het passend te 
voorzien in het recht om te worden 
gehoord voordat de douaneautoriteiten 
een besluit nemen, omdat het niet 
onwaarschijnlijk is dat consumenten hier 
rechtstreeks bij betrokken zijn en van hen 
niet dezelfde zorgvuldigheid kan worden 
verwacht als van marktdeelnemers die vaak 
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moeten zijn van de bijzondere situatie van 
hun goederen wanneer deze onder 
douanetoezicht zijn geplaatst. In het geval 
van de specifieke procedure voor kleine 
zendingen dient die termijn aanzienlijk te 
worden verlengd, omdat het niet 
onwaarschijnlijk is dat consumenten hier 
rechtstreeks bij betrokken zijn en van hen 
niet dezelfde zorgvuldigheid kan worden 
verwacht als van marktdeelnemers die vaak 
douaneformaliteiten vervullen.

douaneformaliteiten vervullen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Overeenkomstig de door de WTO-
ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 
TRIPs-Overeenkomst en de 
volksgezondheid kan en moet de TRIPs-
Overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van 
de WTO-leden om de volksgezondheid te 
beschermen en met name de toegang tot 
geneesmiddelen voor iedereen te 
bevorderen, ten goede komt. Met name ten 
aanzien van geneesmiddelen waarbij het 
vervoer over het grondgebied van de 
Europese Unie, met of zonder overlading, 
opslag in een entrepot, splitsing van lading 
dan wel verandering van vervoerwijze of 
vervoermiddel, slechts een onderdeel 
vormt van de gehele reis die begint en 
eindigt buiten het grondgebied van de 
Unie, dienen de douaneautoriteiten, 
wanneer het in hoge mate waarschijnlijk is 
dat deze goederen naar de EU-markt 
worden afgeleid, hiermee rekening te 
houden wanneer zij het risico van een 
inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten 
beoordelen.

(17) Overeenkomstig de door de WTO-
ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 
TRIPs-Overeenkomst en de 
volksgezondheid kan en moet de TRIPs-
Overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van 
de WTO-leden om de volksgezondheid te 
beschermen en met name de toegang tot 
geneesmiddelen voor iedereen te 
bevorderen, ten goede komt. Met name ten 
aanzien van generische geneesmiddelen 
waarbij het vervoer over het grondgebied 
van de Europese Unie, met of zonder 
overlading, opslag in een entrepot, splitsing 
van lading dan wel verandering van 
vervoerwijze of vervoermiddel, slechts een 
onderdeel vormt van de gehele reis die 
begint en eindigt buiten het grondgebied 
van de Unie, dienen de douaneautoriteiten, 
wanneer het in hoge mate waarschijnlijk is 
dat deze goederen naar de EU-markt 
worden afgeleid, hiermee rekening te 
houden wanneer zij het risico van een 
inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten 
beoordelen.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien de douaneautoriteiten na 
een voorafgaand verzoek optreden, is het 
passend erin te voorzien dat de houder van 
het besluit tot toewijzing van een verzoek 
om optreden door de douaneautoriteiten 
alle door die autoriteiten gemaakte kosten 
bij het optreden ter handhaving van zijn
intellectuele-eigendomsrechten vergoedt. 
Dit dient voor de houder van het besluit 
evenwel geen beletsel te vormen om 
compensatie te vorderen van de 
inbreukmaker of van andere personen die 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
volgens de wetgeving van de betrokken 
lidstaat. Ten aanzien van kosten en schade 
opgelopen door andere personen dan de 
douane als gevolg van een douaneoptreden 
waarbij goederen op grond van een eis van 
een derde partij in verband met 
intellectuele eigendom worden 
vastgehouden, moet de specifieke 
wetgeving in elk afzonderlijk geval van 
toepassing zijn.

(20) Aangezien de douaneautoriteiten na 
een voorafgaand verzoek optreden, is het 
passend erin te voorzien dat de houder van 
het besluit tot toewijzing van een verzoek 
om optreden door de douaneautoriteiten 
alle door die autoriteiten gemaakte kosten 
bij het optreden ter handhaving van zijn 
intellectuele-eigendomsrechten vergoedt. 
De houder van het besluit dient evenwel 
het recht te hebben om compensatie te 
vorderen van de inbreukmaker of van
andere personen die aansprakelijk kunnen 
worden gehouden volgens de wetgeving 
van de betrokken lidstaat. Ten aanzien van 
kosten en schade opgelopen door andere 
personen dan de douane als gevolg van een 
douaneoptreden waarbij goederen op grond 
van een eis van een derde partij in verband 
met intellectuele eigendom worden 
vastgehouden, moet de specifieke 
wetgeving in elk afzonderlijk geval van 
toepassing zijn.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) enig ander recht dat als exclusief 
intellectuele-eigendomsrecht is vastgelegd 
overeenkomstig EU-wetgeving;

Schrappen
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een fabrieks- of handelsmerk 
en waarop zonder toestemming een 
fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat 
identiek is aan het geldig geregistreerde 
fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke 
goederen of daarvan niet wezenlijk kan 
worden onderscheiden,

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een fabrieks- of handelsmerk 
en waarop zonder toestemming een 
fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat 
identiek is aan het geldig geregistreerde 
fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke 
goederen of daarvan niet wezenlijk kan 
worden onderscheiden, alsook 
beeldmerken, zelfs indien zij afzonderlijk 
worden aangeboden, en verpakkingen 
waarop de merken van nagemaakte 
goederen voorkomen;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. goederen waarvan wordt vermoed dat zij 
inbreuk maken op een intellectuele-
eigendomsrecht: goederen ten aanzien 
waarvan de douaneautoriteiten over 
toereikend bewijs beschikken dat het, in de 
lidstaat waar deze goederen worden 
aangetroffen, op het eerste gezicht gaat om:

7. goederen waarvan wordt vermoed dat zij 
inbreuk maken op een intellectuele-
eigendomsrecht: goederen ten aanzien 
waarvan de douaneautoriteiten over 
toereikende aanwijzingen beschikken dat 
het, in de lidstaat waar deze goederen 
worden aangetroffen, op het eerste gezicht 
gaat om:

Motivering

Harmonisering met de terminologie die het Hof van Justitie gebruikt in zijn arrest van 
1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09, Philips/Nokia (nog niet 
gepubliceerd in de Jurisprudentie).
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de bevoegde douanedienst bij 
ontvangst van een verzoek van oordeel is 
dat het niet alle krachtens artikel 6, lid 3, 
vereiste informatie bevat, verzoekt hij de 
aanvrager binnen tien werkdagen na 
toezending van de kennisgeving de 
ontbrekende informatie te verstrekken.

1. Wanneer de bevoegde douanedienst bij 
ontvangst van een verzoek van oordeel is 
dat het niet alle krachtens artikel 6, lid 3, 
vereiste informatie bevat, verzoekt hij de 
aanvrager de ontbrekende informatie te 
verstrekken.

In dergelijke gevallen wordt de in artikel 
8, eerste alinea, bedoelde termijn 
geschorst totdat de relevante informatie is 
ontvangen.

(Zie amendement artikel 7, lid 2.)

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aanvrager de ontbrekende 
informatie niet binnen de in lid 1 bedoelde 
termijn verstrekt, wijst de bevoegde 
douanedienst het verzoek af.

2. Wanneer de aanvrager de ontbrekende 
informatie niet verstrekt, kan de bevoegde 
douanedienst het verzoek afwijzen.

(Zie amendement artikel 7, lid 1.)

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, kunnen de douaneautoriteiten de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, vragen om hen alle 

2. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, kunnen de douaneautoriteiten de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, vragen om hen alle 
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relevante informatie te verstrekken. Ook 
kunnen de douaneautoriteiten de houder 
van het besluit informatie verstrekken over 
het feitelijke of vermoedelijke aantal 
artikelen, de aard daarvan, en in 
voorkomend geval afbeeldingen.

relevante informatie te verstrekken. Ook 
kunnen de douaneautoriteiten de houder 
van het besluit informatie verstrekken over 
het feitelijke of vermoedelijke aantal 
artikelen, de aard daarvan, en in 
voorkomend geval foto's.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, stellen de douaneautoriteiten de 
aangever of, wanneer de goederen zullen 
worden vastgehouden, de houder van de 
goederen in kennis van hun voornemen. 
De aangever of de houder van de 
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen drie werkdagen nadat deze 
kennisgeving hem is gedaan, zijn 
standpunt kenbaar te maken.

Schrappen

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De douaneautoriteiten stellen de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, en de aangever of de houder 
van de goederen in kennis van de feitelijke 
of geschatte hoeveelheid, de feitelijke of 
vermoedelijke aard en in voorkomend 
geval afbeeldingen van de goederen 
waarvan de vrijgave is geschorst of die 
worden vastgehouden.

5. De douaneautoriteiten stellen de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, en de aangever of de houder 
van de goederen in kennis van de feitelijke 
of geschatte hoeveelheid, de feitelijke of 
vermoedelijke aard en in voorkomend 
geval foto's van de goederen waarvan de 
vrijgave is geschorst of die worden 
vastgehouden.



RR\898122NL.doc 97/104 PE470.069v03-00

NL

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, kunnen de douaneautoriteiten, 
zonder enige andere informatie bekend te 
maken dan het feitelijke of vermoedelijke 
aantal artikelen, de aard daarvan en in 
voorkomend geval afbeeldingen, aan 
iedere persoon die gerechtigd is om een 
verzoek in te dienen inzake de vermeende 
inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, 
vragen hen alle relevante informatie te 
verstrekken.

2. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, kunnen de douaneautoriteiten, 
zonder enige andere informatie bekend te 
maken dan het feitelijke of vermoedelijke 
aantal artikelen, de aard daarvan en in 
voorkomend geval foto's, aan iedere 
persoon die gerechtigd is om een verzoek 
in te dienen inzake de vermeende inbreuk 
op intellectuele-eigendomsrechten, vragen 
hen alle relevante informatie te 
verstrekken.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, stellen de douaneautoriteiten de 
aangever of, wanneer de goederen zullen 
worden vastgehouden, de houder van de 
goederen in kennis van hun voornemen. 
De aangever of de houder van de 
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen drie werkdagen nadat deze 
kennisgeving hem is gedaan, zijn 
standpunt kenbaar te maken.

Schrappen
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Dit artikel is niet van toepassing op aan 
bederf onderhevige goederen.

Schrappen

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De douaneautoriteiten kunnen monsters 
nemen en de houder van het besluit waarbij 
het verzoek is toegewezen, op diens 
verzoek monsters verschaffen, uitsluitend 
met het oog op analyse en het 
vergemakkelijken van het verdere verloop 
van de procedure in verband met 
nagemaakte of door piraterij verkregen 
goederen. De analyse van deze monsters 
wordt verricht onder volledige 
verantwoordelijkheid van de houder van 
het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen.

2. De douaneautoriteiten kunnen monsters 
nemen die representatief zijn voor de hele 
partij, en de houder van het besluit waarbij 
het verzoek is toegewezen, op diens 
verzoek monsters verschaffen, uitsluitend 
met het oog op analyse en het 
vergemakkelijken van het verdere verloop 
van de procedure in verband met 
nagemaakte of door piraterij verkregen 
goederen. De analyse van deze monsters 
wordt verricht onder volledige 
verantwoordelijkheid van de houder van 
het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een schriftelijke overeenkomst tussen 
de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, en de houder van 
de goederen om de goederen voor 
vernietiging af te staan.

(b) een schriftelijke overeenkomst tussen 
de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, en de aangever of
de houder van de goederen om de goederen 
voor vernietiging af te staan.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aangever of de houder van 
de goederen zijn instemming met 
vernietiging binnen de in lid 1, onder b), 
bedoelde termijnen niet heeft bevestigd 
noch de douaneautoriteiten die tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan hebben besloten, 
in kennis heeft gesteld van zijn bezwaar 
tegen vernietiging van de goederen, 
kunnen de douaneautoriteiten oordelen dat 
de aangever of de houder van de goederen 
met de vernietiging instemt.

2. Wanneer de aangever of de houder van 
de goederen zijn instemming met 
vernietiging binnen de in lid 1, onder b), 
bedoelde termijnen niet heeft bevestigd 
noch de douaneautoriteiten die tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan hebben besloten, 
in kennis heeft gesteld van zijn bezwaar 
tegen vernietiging van de goederen, gaan 
de douaneautoriteiten ervan uit dat de 
aangever of de houder van de goederen met 
de vernietiging instemt.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vernietiging wordt onder 
douanecontrole uitgevoerd op kosten en 
onder verantwoordelijkheid van de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, tenzij anders is bepaald in de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
goederen worden vernietigd. Voorafgaand 
aan de vernietiging kunnen monsters 
worden genomen.

3. De vernietiging wordt onder 
douanecontrole uitgevoerd op kosten en 
onder verantwoordelijkheid van de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, tenzij anders is bepaald in de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
goederen worden vernietigd. Voorafgaand 
aan de vernietiging kunnen monsters 
worden genomen die representatief zijn 
voor de hele partij.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 16, leden 3, 4 en 5, evenals 2. Artikel 16, leden 4 en 5, evenals artikel 
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artikel 18, lid 2, zijn niet van toepassing. 18, lid 2, zijn niet van toepassing.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aangever of de houder van de
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen twintig werkdagen nadat hem 
het besluit tot schorsing van de vrijgave 
van de goederen of tot vasthouding ervan is 
toegezonden, zijn standpunt kenbaar te 
maken.

4. De aangever of de houder van de 
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen vijf werkdagen nadat hem het 
besluit tot schorsing van de vrijgave van de 
goederen of tot vasthouding ervan is 
toegezonden, zijn standpunt kenbaar te 
maken.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De betrokken goederen kunnen worden 
vernietigd wanneer, binnen twintig 
werkdagen na toezending van het besluit 
tot schorsing van de vrijgave van de 
goederen of tot vasthouding ervan, de 
aangever of de houder van de goederen de 
douaneautoriteiten zijn instemming met de 
vernietiging heeft bevestigd.

5. De betrokken goederen kunnen worden 
vernietigd wanneer, binnen tien werkdagen 
na toezending van het besluit tot schorsing 
van de vrijgave van de goederen of tot 
vasthouding ervan, de aangever of de 
houder van de goederen de 
douaneautoriteiten zijn instemming met de 
vernietiging heeft bevestigd.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de voorschriften inzake 
administratieve sancties voor schending 
van de bepalingen van deze verordening 
vast en nemen alle benodigde maatregelen 
voor de tenuitvoerlegging ervan. De 

Onverminderd de nationale wetgeving 
passen de lidstaten de voorschriften inzake 
administratieve sancties voor schending 
van de bepalingen van deze verordening 
toe en nemen zij alle benodigde 
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vastgestelde administratieve sancties 
dienen doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend te zijn.

maatregelen voor de tenuitvoerlegging 
ervan. De vastgestelde administratieve 
sancties dienen doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend te zijn.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde douanediensten stellen de 
Commissie in kennis van het 
onderstaande:

1. De bevoegde douanediensten stellen de 
Commissie in kennis van de nodige 
informatie aangaande:

(a) verzoeken om optreden, met inbegrip 
van eventuele foto's, afbeeldingen of 
brochures;

(a) besluiten tot toewijzing van een 
verzoek, met inbegrip van verzoeken om 
optreden en eventuele foto's, afbeeldingen 
of brochures;

(b) besluiten tot toewijzing van een 
verzoek;

(b) besluiten waarbij de termijn 
waarbinnen de douaneautoriteiten dienen 
op te treden, wordt verlengd of besluiten 
waarbij een besluit tot toewijzing van een 
verzoek wordt ingetrokken of gewijzigd;

(c) besluiten waarbij de termijn 
waarbinnen de douaneautoriteiten dienen 
op te treden, wordt verlengd of besluiten 
waarbij een besluit tot toewijzing van een 
verzoek wordt ingetrokken of gewijzigd;

(c) schorsingen van besluiten tot 
toewijzing van een verzoek.

(d) schorsingen van besluiten tot 
toewijzing van een verzoek.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt opgeslagen in een 
centrale gegevensbank van de Commissie.

3. Alle in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt opgeslagen in een 
centrale gegevensbank van de Commissie, 
voor een duur die niet langer is dan nodig 
voor het bereiken van de doelstellingen 
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van deze verordening.



RR\898122NL.doc 103/104 PE470.069v03-00

NL

PROCEDURE

Titel Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane

Document- en procedurenummers COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Commissie ten principale
       Datum bekendmaking

IMCO
7.6.2011

Medeadviserende commissie(s)
       Datum bekendmaking

JURI
7.6.2011

Medeverantwoordelijke commissie(s) -
datum bekendmaking

17.11.2011

Behandeling in de commissie 10.10.2011 20.12.2011

Datum goedkeuring 26.1.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

20
2
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner 
Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, 
Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Eva Ortiz Vilella



PE470.069v03-00 104/104 RR\898122NL.doc

NL

PROCEDURE

Titel Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane

Document- en procedurenummers COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Datum indiening bij EP 24.5.2011

Commissie ten principale
       Datum bekendmaking

IMCO
7.6.2011

Medeadviserende commissie(s)
       Datum bekendmaking

INTA
7.6.2011

JURI
7.6.2011

Medeverantwoordelijke commissie(s)
       Datum bekendmaking

JURI
17.11.2011

INTA
17.11.2011

Rapporteur(s)
       Datum benoeming

Jürgen 
Creutzmann
13.7.2011

Behandeling in de commissie 31.8.2011 5.10.2011 22.11.2011 6.2.2012

Datum goedkeuring 29.2.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

36
3
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo 
Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, 
António Fernando Correia De Campos, Cornelis de Jong, Christian 
Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis 
Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra 
Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Phil 
Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo 
Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Raffaele Baldassarre, Simon Busuttil, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, 
Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Laurence J.A.J. 
Stassen, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp

Datum indiening 6.3.2012


