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Ændringsforslag 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Markedsføringen af varer, som krænker 
intellektuelle ejendomsrettigheder, skader i 
høj grad rettighedsindehavere, lovlydige 
fabrikanter og handlende. Det vildleder 
også forbrugerne og kan i nogle tilfælde 
være til risiko for deres sundhed og 
sikkerhed. Sådanne varer bør i videst 
muligt omfang holdes ude af markedet, og 
der bør træffes foranstaltninger til at 
imødegå denne ulovlige virksomhed uden 
at hæmme den lovlige handel.

(2) Markedsføringen af varer, som krænker 
intellektuelle ejendomsrettigheder, skader i 
høj grad rettighedsindehavere, lovlydige 
fabrikanter og handlende. Det vildleder 
også forbrugerne og kan i nogle tilfælde 
være til risiko for deres sundhed og 
sikkerhed. Det bør derfor i videst muligt 
omfang forhindres, at sådanne varer 
kommer ind i toldområdet og på markedet, 
og der bør træffes foranstaltninger til at 
imødegå denne ulovlige virksomhed uden 
at hæmme den lovlige handel.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Markedsføringen af varer, som krænker 
intellektuelle ejendomsrettigheder, skader 
i høj grad rettighedsindehavere, lovlydige 
fabrikanter og handlende. Det vildleder 
også forbrugerne og kan i nogle tilfælde 
være til risiko for deres sundhed og 
sikkerhed. Sådanne varer bør i videst 
muligt omfang holdes ude af markedet, og 
der bør træffes foranstaltninger til at 
imødegå denne ulovlige virksomhed uden 
at hæmme den lovlige handel.

(2) Markedsføringen af varer, som krænker 
varemærkerettigheder og 
ophavsrettigheder, skader i høj grad 
rettighedsindehavere, lovlydige fabrikanter 
og handlende. Det vildleder også 
forbrugerne og kan i nogle tilfælde være til 
risiko for deres sundhed og sikkerhed. 
Sådanne varer bør i videst muligt omfang 
holdes ude af markedet, og der bør træffes 
foranstaltninger til at imødegå denne 
ulovlige virksomhed uden at hæmme den 
lovlige handel.
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Or. en

Ændringsforslag 63
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved revisionen af forordning (EF) nr. 
1383/2003 viste det sig, at det var 
nødvendigt med visse forbedringer af 
lovrammen for at styrke håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder og for at 
sikre en passende juridisk klarhed og 
samtidig tage hensyn til udviklingen på det 
økonomiske, handelsmæssige og juridiske 
område.

(3) Ved revisionen af forordning (EF) nr. 
1383/2003 viste det sig, at det var 
nødvendigt med visse forbedringer af 
lovrammen for at styrke 
toldmyndighedernes håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder og for at 
sikre en passende juridisk klarhed og 
samtidig tage hensyn til udviklingen på det 
økonomiske, handelsmæssige og juridiske 
område. Kommissionen bør træffe alle 
foranstaltninger med henblik på uden 
unødig forsinkelse at sikre harmoniseret 
anvendelse af den nye lovramme fra 
toldmyndighedernes side overalt i EU, 
således at der sikres en effektiv 
håndhævelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som beskytter 
rettighedshaverne uden at hæmme 
handelen.   Gennemførelsen af den 
moderniserede toldkodeks og navnlig af 
en interoperabel e-toldordning vil i 
fremtiden kunne lette denne håndhævelse.

Or. en

Ændringsforslag 64
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved revisionen af forordning (EF) nr. (3) Ved revisionen af forordning (EF) nr. 
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1383/2003 viste det sig, at det var 
nødvendigt med visse forbedringer af 
lovrammen for at styrke håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder og for at 
sikre en passende juridisk klarhed og
samtidig tage hensyn til udviklingen på det 
økonomiske, handelsmæssige og juridiske 
område.

1383/2003 viste det sig, at det var 
nødvendigt med visse forbedringer af 
lovrammen for at styrke håndhævelsen af 
bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder
især på det varemærke- og ophavsretlige 
område, og for at sikre en passende 
juridisk klarhed og samtidig tage hensyn til 
udviklingen på det økonomiske, 
handelsmæssige og juridiske område.
Denne revision viste også, at 
grænseforanstaltninger ikke bør finde 
anvendelse på andre intellektuelle 
ejendomsrettigheder, navnlig patenter og 
supplerende beskyttelsescertifikater for 
lægemidler, hvor en korrekt bestemmelse 
af overtrædelser er afhængig af yderst 
tekniske juridiske procedurer. Det blev 
ligeledes fastslået, at 
grænseforanstaltninger ikke bør finde 
anvendelse på transitvarer.

Or. en

Ændringsforslag 65
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Toldmyndighederne bør kunne 
kontrollere varer, som er eller skulle have 
været underkastet toldtilsyn i Unionens 
toldområde, med henblik på at håndhæve 
intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at 
håndhæve intellektuelle 
ejendomsrettigheder ved grænsen, uanset 
om varerne er eller skulle have været under 
"toldtilsyn" som defineret i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF-toldkodeks, gøres der 
god brug af ressourcerne. Hvis varer 
tilbageholdes af toldvæsenet ved grænsen, 
kræves der én retlig procedure, hvorimod 
der vil være krav om flere særskilte 

(4) Toldmyndighederne bør kunne 
kontrollere varer, som er eller skulle have 
været underkastet toldtilsyn i Unionens 
toldområde, herunder varer, der henføres 
under en suspensionsordning, med 
henblik på at håndhæve intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Ved at håndhæve 
intellektuelle ejendomsrettigheder ved 
grænsen, uanset om varerne er eller skulle 
have været under "toldtilsyn" som defineret 
i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF-toldkodeks, gøres der 
god brug af ressourcerne. Hvis varer 
tilbageholdes af toldvæsenet ved grænsen, 
kræves der én retlig procedure, hvorimod 
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procedurer for samme håndhævelse af 
varer, som bliver fundet på markedet, og 
som er blevet splittet op og leveret til 
detailhandlere. Der bør gøres en undtagelse 
for varer, der er overgået til fri omsætning 
under ordningen om anvendelse til særlige 
formål, da sådanne varer forbliver under 
toldtilsyn, selv om de er overgået til fri 
omsætning. Det vil også være 
hensigtsmæssigt ikke at anvende 
forordningen på varer, der medbringes af 
passagerer i deres personlige bagage, så 
længe disse varer er til deres eget 
personlige brug, og der ikke er tegn på, at 
der er tale om erhvervsmæssig handel.

der vil være krav om flere særskilte 
procedurer for samme håndhævelse af 
varer, som bliver fundet på markedet, og 
som er blevet splittet op og leveret til 
detailhandlere. Der bør gøres en undtagelse 
for varer, der er overgået til fri omsætning 
under ordningen om anvendelse til særlige 
formål, da sådanne varer forbliver under 
toldtilsyn, selv om de er overgået til fri 
omsætning. Det vil også være 
hensigtsmæssigt ikke at anvende 
forordningen på varer, der medbringes af 
passagerer i deres personlige bagage, så 
længe disse varer er til deres eget 
personlige brug, og der ikke er tegn på, at 
der er tale om erhvervsmæssig handel.

Or. en

Ændringsforslag 66
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Toldmyndighederne bør kunne 
kontrollere varer, som er eller skulle have 
været underkastet toldtilsyn i Unionens 
toldområde, med henblik på at håndhæve 
intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at 
håndhæve intellektuelle 
ejendomsrettigheder ved grænsen, uanset 
om varerne er eller skulle have været under 
"toldtilsyn" som defineret i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF-toldkodeks, gøres der 
god brug af ressourcerne. Hvis varer 
tilbageholdes af toldvæsenet ved grænsen, 
kræves der én retlig procedure, hvorimod 
der vil være krav om flere særskilte 
procedurer for samme håndhævelse af 
varer, som bliver fundet på markedet, og 
som er blevet splittet op og leveret til 
detailhandlere. Der bør gøres en undtagelse 

(4) Toldmyndighederne bør kunne 
kontrollere varer, som er eller skulle have 
været underkastet toldtilsyn i Unionens 
toldområde, med henblik på at håndhæve 
intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at 
håndhæve intellektuelle 
ejendomsrettigheder ved grænsen, uanset 
om varerne er eller skulle have været under 
"toldtilsyn" som defineret i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF-toldkodeks, gøres der 
god brug af ressourcerne. Hvis varer 
tilbageholdes af toldvæsenet ved grænsen, 
kræves der én retlig procedure, hvorimod 
der vil være krav om flere særskilte 
procedurer for samme håndhævelse af 
varer, som bliver fundet på markedet, og 
som er blevet splittet op og leveret til 
detailhandlere. Der bør gøres en undtagelse 



AM\890182DA.doc 7/119 PE480.583v02-00

DA

for varer, der er overgået til fri omsætning 
under ordningen om anvendelse til særlige 
formål, da sådanne varer forbliver under 
toldtilsyn, selv om de er overgået til fri 
omsætning. Det vil også være 
hensigtsmæssigt ikke at anvende 
forordningen på varer, der medbringes af 
passagerer i deres personlige bagage, så 
længe disse varer er til deres eget 
personlige brug, og der ikke er tegn på, at 
der er tale om erhvervsmæssig handel.

for varer, der er overgået til fri omsætning 
under ordningen om anvendelse til særlige 
formål, da sådanne varer forbliver under 
toldtilsyn, selv om de er overgået til fri 
omsætning. Hvis en rejsendes personlige 
bagage indeholder varer af ikke-
erhvervsmæssig art, inden for de grænser, 
der er fastsat for indrømmelse af en 
toldfritagelse, og der ikke er nogen 
materielle omstændigheder, der lader 
formode, at varerne er genstand for
erhvervsmæssig handel, anser 
medlemsstaterne disse varer for at ligge 
uden for denne forordnings 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 67
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Toldmyndighederne bør kunne 
kontrollere varer, som er eller skulle have 
været underkastet toldtilsyn i Unionens 
toldområde, med henblik på at håndhæve 
intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at 
håndhæve intellektuelle 
ejendomsrettigheder ved grænsen, uanset 
om varerne er eller skulle have været under 
"toldtilsyn" som defineret i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF-toldkodeks, gøres der 
god brug af ressourcerne. Hvis varer 
tilbageholdes af toldvæsenet ved grænsen, 
kræves der én retlig procedure, hvorimod 
der vil være krav om flere særskilte 
procedurer for samme håndhævelse af 
varer, som bliver fundet på markedet, og 
som er blevet splittet op og leveret til 
detailhandlere. Der bør gøres en undtagelse 
for varer, der er overgået til fri omsætning 

(4) Toldmyndighederne bør kunne 
kontrollere varer, som er eller skulle have 
været underkastet toldtilsyn i Unionens 
toldområde, med henblik på at håndhæve 
varemærkerettigheder og 
ophavsrettigheder. Ved at håndhæve 
sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder 
ved grænsen, uanset om varerne er eller 
skulle have været under "toldtilsyn" som 
defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 
2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks, gøres der god brug af 
ressourcerne. Hvis varer tilbageholdes af 
toldvæsenet ved grænsen, kræves der én 
retlig procedure, hvorimod der vil være 
krav om flere særskilte procedurer for 
samme håndhævelse af varer, som bliver 
fundet på markedet, og som er blevet 
splittet op og leveret til detailhandlere. Der 
bør gøres en undtagelse for varer, der er 
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under ordningen om anvendelse til særlige 
formål, da sådanne varer forbliver under 
toldtilsyn, selv om de er overgået til fri 
omsætning. Det vil også være 
hensigtsmæssigt ikke at anvende 
forordningen på varer, der medbringes af 
passagerer i deres personlige bagage, så 
længe disse varer er til deres eget 
personlige brug, og der ikke er tegn på, at 
der er tale om erhvervsmæssig handel.

overgået til fri omsætning under ordningen 
om anvendelse til særlige formål, da 
sådanne varer forbliver under toldtilsyn, 
selv om de er overgået til fri omsætning. 
Det vil også være væsentligt ikke at 
anvende forordningen på varer, der 
medbringes af passagerer i deres personlige 
bagage, så længe der på grundlag af de 
gældende retlige procedurer ikke er tegn 
på, at der er tale om noget 
erhvervsmæssigt formål.

Or. en

Ændringsforslag 68
Anna Hedh

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker 
ikke visse intellektuelle 
ejendomsrettigheder og udelukker visse 
krænkelser. For at styrke håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
toldkontrollen derfor udvides til at omfatte 
andre typer af krænkelser, for eksempel 
krænkelser som følge af parallelhandel, 
samt andre krænkelser af rettigheder, som 
allerede håndhæves af 
toldmyndighederne, men som ikke er 
dækket af forordning (EF) nr. 1383/2003. 
Af samme årsag er det hensigtsmæssigt, at 
der i anvendelsesområdet for denne 
forordning – ud over de rettigheder, der 
allerede er dækket af forordning (EF) nr. 
1383/2003 – indgår handelsnavne, i det 
omfang de er beskyttet som eksklusive 
ejendomsrettigheder ifølge national ret, 
halvlederprodukters topografier, 
brugsmodeller og anordninger til omgåelse 
af teknologiske foranstaltninger samt alle 
eksklusive intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som er fastsat ved 

(5) Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker 
ikke visse intellektuelle 
ejendomsrettigheder og udelukker visse 
krænkelser. For at styrke håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
toldkontrollen derfor udvides til at omfatte 
andre typer af krænkelser, som ikke er 
dækket af forordning (EF) nr. 1383/2003. 
Af denne årsag er det hensigtsmæssigt, at 
der i anvendelsesområdet for denne 
forordning – ud over de rettigheder, der 
allerede er dækket af forordning (EF) nr. 
1383/2003 – indgår handelsnavne, i det 
omfang de er beskyttet som eksklusive 
ejendomsrettigheder ifølge national ret, 
halvlederprodukters topografier, 
brugsmodeller og anordninger til omgåelse 
af teknologiske foranstaltninger.
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EU-lovgivning.

Or. sv

Ændringsforslag 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker 
ikke visse intellektuelle 
ejendomsrettigheder og udelukker visse 
krænkelser. For at styrke håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
toldkontrollen derfor udvides til at omfatte 
andre typer af krænkelser, for eksempel 
krænkelser som følge af parallelhandel, 
samt andre krænkelser af rettigheder, som 
allerede håndhæves af 
toldmyndighederne, men som ikke er 
dækket af forordning (EF) nr. 1383/2003. 
Af samme årsag er det hensigtsmæssigt, at 
der i anvendelsesområdet for denne 
forordning – ud over de rettigheder, der 
allerede er dækket af forordning (EF) nr. 
1383/2003 – indgår handelsnavne, i det 
omfang de er beskyttet som eksklusive 
ejendomsrettigheder ifølge national ret, 
halvlederprodukters topografier, 
brugsmodeller og anordninger til omgåelse 
af teknologiske foranstaltninger samt alle 
eksklusive intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som er fastsat ved 
EU-lovgivning.

(5) Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker 
ikke visse intellektuelle 
ejendomsrettigheder og udelukker visse 
krænkelser. For at styrke håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
toldkontrollen derfor udvides til at omfatte 
andre typer af krænkelser, som ikke er 
dækket af forordning (EF) nr. 1383/2003. 
Af samme årsag er det hensigtsmæssigt, at 
der i anvendelsesområdet for denne 
forordning – ud over de rettigheder, der 
allerede er dækket af forordning (EF) nr. 
1383/2003 – indgår handelsnavne, i det 
omfang de er beskyttet som eksklusive 
ejendomsrettigheder ifølge national ret, 
halvlederprodukters topografier, 
brugsmodeller og anordninger til omgåelse 
af teknologiske foranstaltninger samt alle 
eksklusive intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som er fastsat ved 
EU-lovgivning.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Cornelis de Jong
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker 
ikke visse intellektuelle 
ejendomsrettigheder og udelukker visse 
krænkelser. For at styrke håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
toldkontrollen derfor udvides til at omfatte 
andre typer af krænkelser, for eksempel 
krænkelser som følge af parallelhandel, 
samt andre krænkelser af rettigheder, som 
allerede håndhæves af 
toldmyndighederne, men som ikke er 
dækket af forordning (EF) nr. 1383/2003. 
Af samme årsag er det hensigtsmæssigt, at 
der i anvendelsesområdet for denne 
forordning – ud over de rettigheder, der 
allerede er dækket af forordning (EF) nr. 
1383/2003 – indgår handelsnavne, i det 
omfang de er beskyttet som eksklusive 
ejendomsrettigheder ifølge national ret, 
halvlederprodukters topografier, 
brugsmodeller og anordninger til omgåelse 
af teknologiske foranstaltninger samt alle 
eksklusive intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som er fastsat ved 
EU-lovgivning.

(5) Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker 
ikke visse intellektuelle 
ejendomsrettigheder og udelukker visse 
krænkelser. Af den årsag er det 
hensigtsmæssigt, at der i 
anvendelsesområdet for denne forordning –
ud over de rettigheder, der allerede er 
dækket af forordning (EF) nr. 1383/2003 –
indgår handelsnavne, i det omfang de er 
beskyttet som eksklusive 
ejendomsrettigheder ifølge national ret, 
halvlederprodukters topografier, 
brugsmodeller og anordninger til omgåelse 
af teknologiske foranstaltninger samt alle 
eksklusive intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som er fastsat ved 
EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 71
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker 
ikke visse intellektuelle 
ejendomsrettigheder og udelukker visse 
krænkelser. For at styrke håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 

(5) Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker 
ikke visse intellektuelle 
ejendomsrettigheder og udelukker visse 
krænkelser. For at sikre effektiv 
håndhævelse af intellektuelle 
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toldkontrollen derfor udvides til at omfatte 
andre typer af krænkelser, for eksempel 
krænkelser som følge af parallelhandel, 
samt andre krænkelser af rettigheder, som 
allerede håndhæves af 
toldmyndighederne, men som ikke er 
dækket af forordning (EF) nr. 1383/2003.
Af samme årsag er det hensigtsmæssigt, at 
der i anvendelsesområdet for denne 
forordning – ud over de rettigheder, der 
allerede er dækket af forordning (EF) nr. 
1383/2003 – indgår handelsnavne, i det 
omfang de er beskyttet som eksklusive 
ejendomsrettigheder ifølge national ret, 
halvlederprodukters topografier, 
brugsmodeller og anordninger til omgåelse 
af teknologiske foranstaltninger samt alle 
eksklusive intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som er fastsat ved 
EU-lovgivning.

ejendomsrettigheder bør toldkontrollen 
tage sigte på bestemte krænkelser. Af den
årsag er det hensigtsmæssigt, at der i 
anvendelsesområdet for denne forordning –
ud over de rettigheder, der allerede er 
dækket af forordning (EF) nr. 1383/2003 –
indgår særlige anordninger til omgåelse af 
teknologiske beskyttelsesforanstaltninger. 

Or. en

Ændringsforslag 72
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Når denne forordning er fuldstændig 
gennemført, skulle den yderligere bidrage 
til et indre marked, der sikrer en mere 
effektiv beskyttelse af rettighedshaverne, 
fremmer kreativitet og innovation og 
skaffer forbrugerne pålidelige 
kvalitetsprodukter, hvilket atter skulle 
styrke de grænseoverkridende 
transaktioner mellem forbrugere, 
virksomheder og handlende.

Or. en
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Ændringsforslag 73
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Enhver person – uanset om 
vedkommende er indehaver af en 
intellektuel ejendomsrettighed eller ikke –
som er i stand til at indlede retlige 
procedurer i sit eget navn i forbindelse med 
en mulig krænkelse af denne rettighed, bør 
have ret til at indgive en anmodning om 
indgriben fra toldmyndighedernes side.

(8) Enhver person – uanset om 
vedkommende er indehaver af en 
varemærke- eller ophavsrettighed eller 
ikke – som er i stand til at indlede retlige 
procedurer i sit eget navn i forbindelse med 
en mulig krænkelse af denne rettighed, bør 
have ret til at indgive en anmodning om 
indgriben fra toldmyndighedernes side.

Or. en

Ændringsforslag 74
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at intellektuelle 
ejendomsrettigheder bliver håndhævet i 
hele Unionen, er det hensigtsmæssigt at 
bestemme, at hvis en person, der har ret til 
at indgive en anmodning om indgriben, 
ønsker håndhævelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, der dækker hele 
Unionens område, kan vedkommende bede 
toldmyndighederne i en medlemsstat om at 
træffe en afgørelse, der kræver indgriben af 
toldmyndighederne i den pågældende 
medlemsstat og i enhver anden 
medlemsstat, hvor der søges om 
håndhævelse af den intellektuelle
ejendomsrettighed.

(9) For at sikre effektiv håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder i hele 
Unionen, er det hensigtsmæssigt at 
bestemme, at hvis en person, der har ret til 
at indgive en anmodning om indgriben, 
ønsker håndhævelse af en relevant 
intellektuel ejendomsrettighed, der dækker 
hele Unionens område, kan vedkommende 
bede toldmyndighederne i en medlemsstat 
om at træffe en afgørelse, der kræver 
indgriben af toldmyndighederne i den 
pågældende medlemsstat og i enhver anden 
medlemsstat, hvor der søges om 
håndhævelse af en sådan intellektuel
ejendomsrettighed.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre en hurtig håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør det 
fastsættes, at hvis toldmyndighederne på 
grundlag af tilstrækkeligt bevis har 
mistanke om, at varer, som er under deres 
tilsyn, krænker intellektuelle 
ejendomsrettigheder, kan disse 
toldmyndigheder suspendere frigivelsen 
eller tilbageholde varerne enten på eget 
initiativ eller efter anmodning, således at 
de personer, der har ret til at indgive en 
anmodning om indgriben fra 
toldmyndighedernes side, kan indlede en 
procedure for at få fastslået, om der er sket 
en krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed.

(10) For at sikre en hurtig håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør det 
fastsættes, at hvis toldmyndighederne på 
grundlag af tilstrækkelig indicier har 
mistanke om, at varer, som er under deres 
tilsyn, krænker intellektuelle 
ejendomsrettigheder, kan disse 
toldmyndigheder suspendere frigivelsen 
eller tilbageholde varerne enten på eget 
initiativ eller efter anmodning, således at 
de personer, der har ret til at indgive en 
anmodning om indgriben fra 
toldmyndighedernes side, kan indlede en 
procedure for at få fastslået, om der er sket 
en krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed.

Or. fr

Ændringsforslag 76
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre en hurtig håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør det 
fastsættes, at hvis toldmyndighederne på 
grundlag af tilstrækkeligt bevis har 
mistanke om, at varer, som er under deres 
tilsyn, krænker intellektuelle 
ejendomsrettigheder, kan disse 
toldmyndigheder suspendere frigivelsen 
eller tilbageholde varerne enten på eget 
initiativ eller efter anmodning, således at 

(10) For at sikre effektiv og retmæssig
håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder bør det fastsættes, at 
hvis toldmyndighederne ud fra resultatet 
af de retsprocedurer, der finder 
anvendelse, har tilstrækkeligt grundlag for 
en mistanke om, at varer, som er under 
deres tilsyn, krænker relevante 
intellektuelle ejendomsrettigheder, kan 
disse toldmyndigheder suspendere 
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de personer, der har ret til at indgive en 
anmodning om indgriben fra 
toldmyndighedernes side, kan indlede en 
procedure for at få fastslået, om der er sket 
en krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed.

frigivelsen eller tilbageholde varerne enten 
på eget initiativ eller efter anmodning, 
således at de personer, der har ret til at 
indgive en anmodning om indgriben fra 
toldmyndighedernes side, kan indlede en 
procedure for at få fastslået, om der er sket 
en krænkelse af en sådan intellektuel 
ejendomsrettighed.

Or. en

Ændringsforslag 77
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Hvis transisvarer er under mistanke 
for at være efterligninger eller kopier af 
en vare, der er beskyttet i EU af en 
intellektuel ejendomsrettighed, bør 
toldmyndighederne anmode klarereren 
eller ihændehaveren af varerne om at 
fremlægge tilstrækkeligt bevis for, at det 
endelige bestemmelsessted for varen 
ligger uden for EU’s område. Hvis der 
ikke fremlægges tilstrækkeligt bevis for 
det modsatte, formoder 
toldmyndighederne, at der er en stor 
sandsynlighed for, at disse varer vil blive 
omledt til markedet i Unionen.  
Kommissionen bør vedtage retningslinjer, 
med kriterier, på grundlag af hvilke 
toldmyndighederne effektivt kan vurdere 
risikoen for, at varerne omledes til 
markedet i EU, idet der tages  hensyn til 
EU-Domstolens relevante retspraksis.

Or. en

(Se ændringsforslag til artikel 16 og 17)
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Begrundelse

Eftersom ordføreren anser det for meget usikkert, at den materielle lovgivning vil blive 
ændret for at dække ren transist af varer, som er efterligninger eller kopier af varer, der er 
beskyttet i EU, foreslår han, at der tilføjes denne yderligere sikkerhedsbestemmelse for at 
hindre disse varer i at komme ind på det indre marked. To betingelser skal være opfyldt for, 
at toldmyndighederne kan suspendere frigivelsen af eller tilbageholde varer, nemlig at 
varerne skal være under mistanke for at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede 
varer, og at det forelagte bevis er utilstrækkeligt.

Ændringsforslag 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Hvis varer, der mistænkes for at 
krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, 
ikke er varemærkeforfalskede eller 
piratkopierede varer, kan det være 
vanskeligt for toldmyndighederne alene ud 
fra en visuel undersøgelse at fastslå, om en 
intellektuel ejendomsrettighed er blevet 
krænket. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte, at der bør indledes en procedure, 
medmindre de berørte parter, dvs. 
ihændehaveren af varerne og 
rettighedsindehaveren, bliver enige om at 
afstå varerne til tilintetgørelse. Det bør 
være de kompetente myndigheder, der 
tager sig af sådanne procedurer, som skal 
fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket, og 
træffe passende afgørelser vedrørende 
krænkelserne af berørte intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

(11) Hvis varer, der mistænkes for at 
krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, 
ikke er varemærkeforfalskede eller 
piratkopierede varer, kan det være 
vanskeligt for toldmyndighederne alene ud 
fra en visuel undersøgelse at fastslå, om en 
intellektuel ejendomsrettighed er blevet 
krænket. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte, at der bør indledes en procedure, 
medmindre de berørte parter, dvs. klareren 
eller ihændehaveren af varerne og 
rettighedsindehaveren, bliver enige om at 
afstå varerne til tilintetgørelse. Det bør 
være de kompetente myndigheder, der 
tager sig af sådanne procedurer, som skal 
fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket, og 
træffe passende afgørelser vedrørende 
krænkelserne af berørte intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 79
Christian Engström
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Hvis varer, der mistænkes for at 
krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, 
ikke er varemærkeforfalskede eller 
piratkopierede varer, kan det være 
vanskeligt for toldmyndighederne alene ud 
fra en visuel undersøgelse at fastslå, om en 
intellektuel ejendomsrettighed er blevet 
krænket. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte, at der bør indledes en procedure, 
medmindre de berørte parter, dvs. 
ihændehaveren af varerne og 
rettighedsindehaveren, bliver enige om at 
afstå varerne til tilintetgørelse. Det bør 
være de kompetente myndigheder, der 
tager sig af sådanne procedurer, som skal 
fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket, og 
træffe passende afgørelser vedrørende 
krænkelserne af berørte intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

(11) Hvis varer, der mistænkes for at 
krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, 
ikke er varemærkeforfalskede eller 
piratkopierede varer, kan det være 
vanskeligt for toldmyndighederne alene ud 
fra en visuel undersøgelse at fastslå, om 
andre intellektuelle ejendomsrettigheder
er blevet krænket. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at der bør 
indledes en procedure. Det bør være de 
kompetente myndigheder, der tager sig af 
sådanne procedurer, som skal fastslå, om 
en relevant intellektuel ejendomsrettighed 
er blevet krænket, og træffe passende 
afgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 80
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at reducere den administrative 
byrde og omkostningerne mest muligt bør 
der indføres en specifik procedure for 
småforsendelser af varemærkeforfalskede 
og piratkopierede varer, hvorved varerne 
kan tilintetgøres uden 
rettighedsindehaverens samtykke. For at få 
fastlagt tærskler for, hvornår forsendelser 
skal betragtes som småforsendelser, bør 
denne forordning give Kommissionen 

(13) For at reducere den administrative 
byrde og omkostningerne mest muligt bør 
der indføres en specifik procedure for 
småforsendelser af varemærkeforfalskede 
og piratkopierede varer, hvorved varerne 
kan tilintetgøres uden 
rettighedsindehaverens samtykke.
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beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-
lovgivningsmæssige retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det er vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under det forberedende arbejde, 
herunder også af eksperter.

Or. de

Ændringsforslag 81
Anna Hedh

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at reducere den administrative 
byrde og omkostningerne mest muligt bør 
der indføres en specifik procedure for 
småforsendelser af varemærkeforfalskede 
og piratkopierede varer, hvorved varerne 
kan tilintetgøres uden 
rettighedsindehaverens samtykke. For at 
få fastlagt tærskler for, hvornår 
forsendelser skal betragtes som 
småforsendelser, bør denne forordning 
give Kommissionen beføjelse til at vedtage 
almengyldige ikke-lovgivningsmæssige 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Det er vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under det forberedende arbejde, 
herunder også af eksperter.

(13) For at reducere den administrative 
byrde og omkostningerne mest muligt bør 
der indføres en specifik procedure for 
småforsendelser af varemærkeforfalskede 
og piratkopierede varer.

Or. sv

Ændringsforslag 82
Cornelis de Jong
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at reducere den administrative 
byrde og omkostningerne mest muligt bør 
der indføres en specifik procedure for 
småforsendelser af varemærkeforfalskede 
og piratkopierede varer, hvorved varerne 
kan tilintetgøres uden 
rettighedsindehaverens samtykke. For at få 
fastlagt tærskler for, hvornår forsendelser 
skal betragtes som småforsendelser, bør 
denne forordning give Kommissionen 
beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-
lovgivningsmæssige retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det er vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under det forberedende arbejde, 
herunder også af eksperter.

(13) For at reducere den administrative 
byrde og omkostningerne mest muligt bør 
der indføres en specifik procedure for 
småforsendelser af varemærkeforfalskede 
og piratkopierede varer, hvorved varerne 
kan tilintetgøres uden 
rettighedsindehaverens samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 83
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at reducere den administrative 
byrde og omkostningerne mest muligt bør 
der indføres en specifik procedure for 
småforsendelser af varemærkeforfalskede 
og piratkopierede varer, hvorved varerne 
kan tilintetgøres uden 
rettighedsindehaverens samtykke. For at få 
fastlagt tærskler for, hvornår forsendelser 
skal betragtes som småforsendelser, bør 
denne forordning give Kommissionen 
beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-
lovgivningsmæssige retsakter i 

(13) For at reducere den administrative 
byrde og omkostningerne mest muligt bør 
der, med forbehold af den endelige 
forbrugers ret til inden for en passende 
frist på behørig vis at blive underrettet om 
retsgrundlaget for de foranstaltninger, 
som toldmyndighederne træffer, indføres 
en specifik procedure for småforsendelser 
af varemærkeforfalskede og 
privatkopierede varer, hvorved varerne kan 
tilintetgøres uden rettighedsindehaverens 
samtykke. For at få fastlagt tærskler for, 
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overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det er vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under det forberedende arbejde, 
herunder også af eksperter.

hvornår forsendelser skal betragtes som 
småforsendelser, bør denne forordning give 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
almengyldige ikke-lovgivningsmæssige 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det er vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante og 
offentlige høringer under det forberedende 
arbejde, herunder af forbruger- og 
borgerrettighedsorganisationer samt af 
eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 84
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 85
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 

udgår
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af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Med en definition af småforsendelse i forordningen er der ikke behov for delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Af hensyn til mere juridisk klarhed og 
for at beskytte lovlydige handlendes 
interesser mod mulig misbrug af 
grænsehåndhævelsesbestemmelser er det 
hensigtsmæssigt at ændre tidsfristerne for, 
hvor længe varer kan tilbageholdes, når der 
er mistanke om krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, de omstændigheder, 
under hvilke toldmyndighederne skal 
videregive oplysninger om forsendelser til 
rettighedsindehavere, betingelserne for 
anvendelse af proceduren for tilintetgørelse 
af varer under toldtilsyn ved mistanke om 
anden krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder end for 
varemærkeforfalskede og piratkopierede 
varer og at indføre en bestemmelse, som 
giver ihændehaveren af varerne ret til at 
udtale sig, inden toldmyndighederne 
træffer en afgørelse, som vil kunne være 
til ugunst for vedkommende.

(15) Af hensyn til mere juridisk klarhed og 
for at beskytte lovlydige handlendes 
interesser mod mulig misbrug af 
grænsehåndhævelsesbestemmelser er det 
hensigtsmæssigt at ændre tidsfristerne for, 
hvor længe varer kan tilbageholdes, når der 
er mistanke om krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, de omstændigheder, 
under hvilke toldmyndighederne skal 
videregive oplysninger om forsendelser til 
rettighedsindehavere og betingelserne for 
anvendelse af proceduren for tilintetgørelse 
af varer under toldtilsyn ved mistanke om 
anden krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder end for 
varemærkeforfalskede og piratkopierede 
varer.

Or. fr

Begrundelse

Der skal sondres mellem aktører, som regelmæssigt afvikler toldformaliteter, og endelige 
forbrugere. De førstnævnte er meget fortrolige med toldprocedurer. Man skal derfor være 
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omhyggelig med ikke at indføre langvarige administrative procedurer, som forhindrer de 
berørte toldmyndigheder i at foretage en hurtig og effektiv toldbehandling.   

Ændringsforslag 87
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Af hensyn til mere juridisk klarhed og 
for at beskytte lovlydige handlendes 
interesser mod mulig misbrug af 
grænsehåndhævelsesbestemmelser er det 
hensigtsmæssigt at ændre tidsfristerne for, 
hvor længe varer kan tilbageholdes, når der 
er mistanke om krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, de omstændigheder, 
under hvilke toldmyndighederne skal 
videregive oplysninger om forsendelser til 
rettighedsindehavere, betingelserne for 
anvendelse af proceduren for tilintetgørelse 
af varer under toldtilsyn ved mistanke om 
anden krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder end for 
varemærkeforfalskede og piratkopierede 
varer og at indføre en bestemmelse, som 
giver ihændehaveren af varerne ret til at 
udtale sig, inden toldmyndighederne 
træffer en afgørelse, som vil kunne være 
til ugunst for vedkommende.

(15) Af hensyn til mere juridisk klarhed og 
for at beskytte lovlydige handlendes 
interesser mod mulig misbrug af 
grænsehåndhævelsesbestemmelser er det 
hensigtsmæssigt at ændre tidsfristerne for, 
hvor længe varer kan tilbageholdes, når der 
er mistanke om krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, de omstændigheder, 
under hvilke toldmyndighederne skal 
videregive oplysninger om forsendelser til 
rettighedsindehavere og betingelserne for 
anvendelse af proceduren for tilintetgørelse 
af varer under toldtilsyn ved mistanke om 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.  Hvis 
toldmyndighederne griber ind efter at 
have imødekommet en anmodning, er det 
også hensigtsmæssigt at indføre en 
bestemmelse, som giver ihændehaveren af 
varerne ret til at udtale sig, inden 
toldmyndighederne suspenderer 
frigivelsen af eller tilbageholder de varer, 
der er under mistanke for at krænke de 
intellektuelle ejendomsrettigheder, men 
som ikke er varemærkeforfalskede eller 
pirtkopierede varer, fordi det kan være 
vanskeligt for toldmyndighederne alene 
ud fra en visuel undersøgelse at fastslå, 
om en intellektuel ejendomsrettighed er 
blevet krænket.

Or. en

(Se ændringsforslag til artikel 16, stk. 3)
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Begrundelse

I de fleste tilfælde er toldmyndighedernes indgriben baseret på en klar mistanke og viser sig i 
sidste instans at være begrundet. Retten til at blive hørt bør derfor begrænses til varer, der 
ikke er varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer, hvor det kan være vanskeligere for 
toldmyndighederne alene ud fra en visuel undersøgelse at fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket, og til tilfælde, hvor toldmyndighederne griber ind efter 
imødekommelse af en anmodning, hvor parternes interessekonflikt kan være relevant. 

Ændringsforslag 88
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Af hensyn til mere juridisk klarhed og 
for at beskytte lovlydige handlendes 
interesser mod mulig misbrug af 
grænsehåndhævelsesbestemmelser er det 
hensigtsmæssigt at ændre tidsfristerne for, 
hvor længe varer kan tilbageholdes, når der 
er mistanke om krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, de omstændigheder, 
under hvilke toldmyndighederne skal 
videregive oplysninger om forsendelser til 
rettighedsindehavere, betingelserne for 
anvendelse af proceduren for tilintetgørelse 
af varer under toldtilsyn ved mistanke om 
anden krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder end for 
varemærkeforfalskede og piratkopierede 
varer og at indføre en bestemmelse, som 
giver ihændehaveren af varerne ret til at 
udtale sig, inden toldmyndighederne 
træffer en afgørelse, som vil kunne være 
til ugunst for vedkommende.

(15) Af hensyn til større juridisk klarhed 
og for at beskytte lovlydige handlendes 
interesser mod mulig misbrug af 
grænsehåndhævelsesbestemmelser er det 
hensigtsmæssigt at ændre tidsfristerne for, 
hvor længe varer kan tilbageholdes, når der 
er mistanke om krænkelse af en relevant 
intellektuel ejendomsrettighed, de 
omstændigheder, under hvilke 
toldmyndighederne skal videregive 
oplysninger om forsendelser til 
rettighedsindehavere, betingelserne for 
anvendelse af proceduren for tilintetgørelse 
af varer under toldtilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. De 
tidsfrister, der er fastlagt i denne 
forordning for de fastsatte meddelelser, 
bør beregnes fra det tidspunkt, hvor disse 
bliver sendt af toldmyndighederne, for at 
harmonisere alle frister for meddelelser, 
som bliver sendt til de berørte parter. Den 
frist, der gælder for retten til at blive hørt, 
inden der træffes en ugunstig afgørelse, 
bør være tre arbejdsdage, eftersom 
indehavere af afgørelser om 
imødekommelse af anmodninger om 
indgriben frivilligt har anmodet 
toldmyndighederne om at gribe ind, og at 
klarereren eller ihændehaveren af 
varerne må være klar over den særlige 
situation, som deres varer befinder sig i, 
når de er placeret under toldtilsyn. I 
tilfælde af den specifikke procedure for 
småforsendelser, hvor forbrugere 
sandsynligvis er direkte berørte og ikke 
kan forventes at være lige så 
opmærksomme som erhvervsdrivende, der 
normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør denne frist være 
betydeligt længere.

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. I 
tilfælde af den specifikke procedure for 
småforsendelser, hvor forbrugere 
sandsynligvis er direkte berørte og ikke 
kan forventes at være lige så 
opmærksomme som erhvervsdrivende, der 
normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør disse have ret til at 
blive hørt, inden toldmyndighederne 
træffer afgørelse.

Or. fr
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Begrundelse

Den endelige forbruger har ikke så godt kendskab til toldformaliteter og skal beskyttes ved, at 
der indføres en ret til at blive hørt, inden toldmyndighederne træffer afgørelse.

Ændringsforslag 90
Anna Hedh

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. De 
tidsfrister, der er fastlagt i denne 
forordning for de fastsatte meddelelser, bør 
beregnes fra det tidspunkt, hvor disse 
bliver sendt af toldmyndighederne, for at 
harmonisere alle frister for meddelelser, 
som bliver sendt til de berørte parter. Den 
frist, der gælder for retten til at blive hørt, 
inden der træffes en ugunstig afgørelse, bør 
være tre arbejdsdage, eftersom indehavere 
af afgørelser om imødekommelse af 
anmodninger om indgriben frivilligt har 
anmodet toldmyndighederne om at gribe 
ind, og at klarereren eller ihændehaveren af 
varerne må være klar over den særlige 
situation, som deres varer befinder sig i, 
når de er placeret under toldtilsyn. I 
tilfælde af den specifikke procedure for 

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. De 
tidsfrister, der er fastlagt i denne 
forordning for de fastsatte meddelelser, bør 
beregnes fra det tidspunkt, hvor disse 
modtages. Den frist, der gælder for retten 
til at blive hørt, inden der træffes en 
ugunstig afgørelse, bør være tre 
arbejdsdage efter modtagelsen, eftersom 
indehavere af afgørelser om 
imødekommelse af anmodninger om 
indgriben frivilligt har anmodet 
toldmyndighederne om at gribe ind, og at 
klarereren eller ihændehaveren af varerne 
må være klar over den særlige situation, 
som deres varer befinder sig i, når de er 
placeret under toldtilsyn. I tilfælde af den 
specifikke procedure for småforsendelser, 
hvor forbrugere sandsynligvis er direkte 
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småforsendelser, hvor forbrugere 
sandsynligvis er direkte berørte og ikke 
kan forventes at være lige så 
opmærksomme som erhvervsdrivende, der 
normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør denne frist være 
betydeligt længere.

berørte og ikke kan forventes at være lige 
så opmærksomme som erhvervsdrivende, 
der normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør denne frist være 
betydeligt længere.

Or. sv

Begrundelse

For at sikre, at alle europæiske indehavere af afgørelsen om imødekommelse af anmodningen 
har samme tidsrum til at iværksætte foranstaltninger vedrørende suspenderede eller 
tilbageholdte varer, uanset hvor længe postvæsenet er om at fremsende toldmyndighedernes 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem, bør fristen for at 
indlede foranstaltninger løbe fra modtagelsen af afgørelsen, og ikke fra afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 91
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. De 
tidsfrister, der er fastlagt i denne 
forordning for de fastsatte meddelelser, bør 
beregnes fra det tidspunkt, hvor disse 
bliver sendt af toldmyndighederne, for at 

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den
situation, som varerne befinder sig i. De 
tidsfrister, der er fastlagt i denne 
forordning for de fastsatte meddelelser, bør 
beregnes fra det tidspunkt, hvor disse 
bliver sendt af toldmyndighederne, for at 
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harmonisere alle frister for meddelelser, 
som bliver sendt til de berørte parter. Den 
frist, der gælder for retten til at blive hørt, 
inden der træffes en ugunstig afgørelse, bør 
være tre arbejdsdage, eftersom indehavere 
af afgørelser om imødekommelse af 
anmodninger om indgriben frivilligt har 
anmodet toldmyndighederne om at gribe 
ind, og at klarereren eller ihændehaveren af 
varerne må være klar over den særlige 
situation, som deres varer befinder sig i, 
når de er placeret under toldtilsyn. I 
tilfælde af den specifikke procedure for 
småforsendelser, hvor forbrugere 
sandsynligvis er direkte berørte og ikke 
kan forventes at være lige så 
opmærksomme som erhvervsdrivende, der 
normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør denne frist være 
betydeligt længere.

harmonisere alle frister for meddelelser, 
som bliver sendt til de berørte parter. Den 
frist, der gælder for retten til at blive hørt, 
inden der træffes en ugunstig afgørelse, bør 
være tre arbejdsdage, eftersom indehavere 
af afgørelser om imødekommelse af 
anmodninger om indgriben frivilligt har 
anmodet toldmyndighederne om at gribe 
ind, og at klarereren eller ihændehaveren af 
varerne må være klar over den særlige 
situation, som deres varer befinder sig i, 
når de er placeret under toldtilsyn. I 
tilfælde af den specifikke procedure for 
småforsendelser, hvor forbrugere 
sandsynligvis er direkte berørte og ikke 
kan forventes at være lige så 
opmærksomme som erhvervsdrivende, der 
normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør denne frist være 
betydeligt længere. I betragtning af den 
potentielle arbejdsbyrde, som denne 
forordning giver toldmyndighederne med 
hensyn til håndhævelse af regler, bør 
toldmyndighederne give fortrinsret til 
behandlingen af større forsendelser. 

Or. en

Ændringsforslag 92
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
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meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. De 
tidsfrister, der er fastlagt i denne 
forordning for de fastsatte meddelelser, bør 
beregnes fra det tidspunkt, hvor disse 
bliver sendt af toldmyndighederne, for at 
harmonisere alle frister for meddelelser, 
som bliver sendt til de berørte parter. Den 
frist, der gælder for retten til at blive hørt, 
inden der træffes en ugunstig afgørelse, 
bør være tre arbejdsdage, eftersom 
indehavere af afgørelser om 
imødekommelse af anmodninger om 
indgriben frivilligt har anmodet 
toldmyndighederne om at gribe ind, og at 
klarereren eller ihændehaveren af varerne 
må være klar over den særlige situation, 
som deres varer befinder sig i, når de er 
placeret under toldtilsyn. I tilfælde af den 
specifikke procedure for småforsendelser, 
hvor forbrugere sandsynligvis er direkte 
berørte og ikke kan forventes at være lige 
så opmærksomme som erhvervsdrivende, 
der normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør denne frist være 
betydeligt længere.

meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. De 
tidsfrister, der er fastlagt i denne 
forordning for de fastsatte meddelelser, bør 
beregnes fra det tidspunkt, hvor disse 
bliver sendt af toldmyndighederne, for at 
harmonisere alle frister for meddelelser, 
som bliver sendt til de berørte parter. Den 
frist, der gælder for retten til at blive hørt 
inden suspension af frigivelse eller 
tilbageholdelse af andre varer end 
varemærkeforfalskede eller pirtkopierede 
varer, bør være tre arbejdsdage, hvis
indehavere af afgørelser om 
imødekommelse af anmodninger om 
indgriben frivilligt har anmodet 
toldmyndighederne om at gribe ind, og 
eftersom klarereren eller ihændehaveren af 
varerne må være klar over den særlige 
situation, som deres varer befinder sig i, 
når de er placeret under toldtilsyn. I 
tilfælde af den specifikke procedure for 
småforsendelser, hvor forbrugere 
sandsynligvis er direkte berørte og ikke 
kan forventes at være lige så 
opmærksomme som erhvervsdrivende, der 
normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør disse have ret til at 
blive hørt i forbindelse med alle varetyper, 
og fristen for udøvelse af denne ret bør 
være betydeligt længere.

Or. en

(Se ændringsforslag til artikel 16, stk. 3)

Begrundelse

I de fleste tilfælde er toldmyndighedernes indgriben baseret på en klar mistanke og viser sig i 
sidste instans at være begrundet. Retten til at blive hørt bør derfor begrænses til varer, der 
ikke er varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer, hvor det kan være vanskeligere for 
toldmyndighederne alene ud fra en visuel undersøgelse at fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket, og til tilfælde, hvor toldmyndighederne griber ind efter 
imødekommelse af en anmodning, hvor parternes interessekonflikt kan være relevant. 



PE480.583v02-00 28/119 AM\890182DA.doc

DA

Ændringsforslag 93
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. De 
tidsfrister, der er fastlagt i denne 
forordning for de fastsatte meddelelser, 
bør beregnes fra det tidspunkt, hvor disse 
bliver sendt af toldmyndighederne, for at 
harmonisere alle frister for meddelelser, 
som bliver sendt til de berørte parter. Den 
frist, der gælder for retten til at blive hørt, 
inden der træffes en ugunstig afgørelse, 
bør være tre arbejdsdage, eftersom 
indehavere af afgørelser om 
imødekommelse af anmodninger om 
indgriben frivilligt har anmodet 
toldmyndighederne om at gribe ind, og at 
klarereren eller ihændehaveren af 
varerne må være klar over den særlige 
situation, som deres varer befinder sig i, 
når de er placeret under toldtilsyn. I 
tilfælde af den specifikke procedure for 
småforsendelser, hvor forbrugere 
sandsynligvis er direkte berørte og ikke 
kan forventes at være lige så 
opmærksomme som erhvervsdrivende, der 

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. I 
tilfælde af den specifikke procedure for 
småforsendelser, hvor forbrugere 
sandsynligvis er direkte berørte og ikke 
kan forventes at være lige så 
opmærksomme som erhvervsdrivende, der 
normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør retten til inden for en 
passende frist at blive behørigt underrettet 
om retsgrundlaget for de foranstaltninger, 
som toldmyndighederne træffer, samt 
retten til at blive hørt, inden der træffes en 
negativ afgørelse fra toldmyndighedernes 
side, være fastlagt.
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normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør denne frist være 
betydeligt længere.

Or. en

Ændringsforslag 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Toldmyndigheder, der modtager en 
anmodning om indgriben, suspenderer 
frigivelsen af eller tilbageholder varer fra 
et tredjeland, der er henført under en 
suspensionsprocedure, så snart de har 
tilstrækkelig grund til at antage, at en 
intellektuel ejendomsrettighed er blevet 
krænket.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens oprindelige forslag bør ændres, idet der tilføjes mere præcise enkeltheder i 
lyset af EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-446/09 og C-495/09.

Ændringsforslag 95
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 
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til at beskytte folkesundheden og især til at 
fremme adgangen til lægemidler for alle. 
Navnlig når der er tale om lægemidler, 
hvor passagen gennem Den Europæiske 
Union område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for 
Unionens område, bør toldmyndighederne, 
når de vurderer, om der er risiko for 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, se på, om der er en 
stor sandsynlighed for, at disse varer vil 
blive omledt til markedet i Unionen.

til at beskytte folkesundheden og især til at
fremme adgangen til lægemidler for alle. 
Navnlig når der er tale om lægemidler, 
hvor passagen gennem Den Europæiske 
Union område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for 
Unionens område, bør toldmyndighederne, 
når de vurderer, om der er risiko for 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, se på, om der er en 
stor sandsynlighed for, at disse varer vil 
blive omledt til markedet i Unionen. For 
så vidt angår farlige produkter og navnlig 
forfalskede lægemidler som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/62/EU af 8. juni 2011 om ændring 
af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler for så vidt angår forhindring 
af, at forfalskede lægemidler kommer ind 
i den lovlige forsyningskæde1, bør EU-
toldmyndighederne kunne trække på 
andre bestemmelser i EU-retten og 
navnlig på de foranstaltninger, der indgår 
i direktiv 2011/62/EU. Kommissionen bør 
senest 18 måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning analysere effektiviteten 
af de nuværende toldforanstaltninger til 
bekæmpelse af forfalskede lægemidler og 
om fornødent foreslå lovgivningsmæssige 
ændringer.
_____________
1 EUT L 174 af 1.7.2011, s. 74.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at bekæmpe forfalskede lægemidler og styrke borgernes sikkerhed uden dog 
at forhindre adgang til lovlige generiske lægemidler, er det nødvendigt at effektivisere
toldmyndighedernes forastaltninger mod forfalskede lægemidler mest muligt.
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Ændringsforslag 96
Anna Hedh

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 
til at beskytte folkesundheden og især til at 
fremme adgangen til lægemidler for alle. 
Navnlig når der er tale om lægemidler, 
hvor passagen gennem Den Europæiske 
Union område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for 
Unionens område, bør toldmyndighederne, 
når de vurderer, om der er risiko for 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, se på, om der er en 
stor sandsynlighed for, at disse varer vil 
blive omledt til markedet i Unionen.

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 
til at beskytte folkesundheden og især til at 
fremme adgangen til lægemidler for alle. 
Navnlig når der er tale om lægemidler, 
hvor passagen gennem Den Europæiske 
Union område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for 
Unionens område, bør toldmyndighederne, 
når de vurderer, om der er risiko for 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, se på, om der er en 
risiko for, at disse varer vil blive omledt til 
markedet i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 
til at beskytte folkesundheden og især til at 

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 
til at beskytte folkesundheden og især til at 
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fremme adgangen til lægemidler for alle. 
Navnlig når der er tale om lægemidler, 
hvor passagen gennem Den Europæiske 
Union område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for 
Unionens område, bør toldmyndighederne,
når de vurderer, om der er risiko for 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, se på, om der er en 
stor sandsynlighed for, at disse varer vil 
blive omledt til markedet i Unionen.

fremme adgangen til lægemidler for alle. 
Med forbehold af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2011/62/EU af 8. juni 
2011 om ændring af direktiv 2001/83/EF 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler for så vidt 
angår forhindring af, at forfalskede 
lægemidler kommer ind i den lovlige 
forsyningskæde1, bør toldmyndighederne, 
når der er tale om lægemidler, hvor 
passagen gennem Den Europæiske Union 
område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for
Unionens område, i forbindelse med deres 
vurdering af, om der er risiko for 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, se på, om der er en 
stor sandsynlighed for, at disse varer vil 
blive omledt til markedet i Unionen Senest 
to år efter vedtagelsen af denne 
forordning vurderer Kommissionen 
effektiviteten af toldmyndighedernes 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
forfalskede lægemidler.
_______________
1 EUT L 174 af 1.7.2011, s. 74. 

Or. fr

Ændringsforslag 98
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 
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til at beskytte folkesundheden og især til at 
fremme adgangen til lægemidler for alle. 
Navnlig når der er tale om lægemidler, 
hvor passagen gennem Den Europæiske 
Union område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for 
Unionens område, bør toldmyndighederne, 
når de vurderer, om der er risiko for 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, se på, om der er en 
stor sandsynlighed for, at disse varer vil 
blive omledt til markedet i Unionen.

til at beskytte folkesundheden og især til at 
fremme adgangen til lægemidler for alle. 
Navnlig når der er tale om lægemidler, 
hvor passagen gennem Den Europæiske 
Union område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for 
Unionens område, bør toldmyndighederne 
ikke på nogen måde gribe ind i 
tredjelandes rettigheder i forbindelse med 
adgang til lægemidler.

Or. en

Ændringsforslag 99
Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 
til at beskytte folkesundheden og især til at 
fremme adgangen til lægemidler for alle.
Navnlig når der er tale om lægemidler, 
hvor passagen gennem Den Europæiske 
Union område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for 
Unionens område, bør toldmyndighederne, 
når de vurderer, om der er risiko for 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, se på, om der er en 
stor sandsynlighed for, at disse varer vil 
blive omledt til markedet i Unionen.

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 
til at beskytte folkesundheden og især til at 
fremme adgangen til lægemidler for alle. 
Navnlig når der er tale om lægemidler, 
hvor passagen gennem Den Europæiske 
Union område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for 
Unionens område, bør toldmyndighederne 
sikre, at enhver foranstaltning, som de 
træffer, er i overensstemmelse med EU's 
internationale forpligtelser. Navnlig bør 
det ikke være tilladt at tilbageholde 
generiske lægemidler, hvis der mangler 
klare og overbevisende tegn på 



PE480.583v02-00 34/119 AM\890182DA.doc

DA

umiddelbar forventet indførsel til EU’s 
marked, dvs. på, at det er hensigten, at de 
skal sælges til og forbruges af 
unionsborgerne.

Or. en

Ændringsforslag 100
Anna Hedh

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I forbindelse med påvisning af en 
risiko for omledning til EU-markedet af 
transitvarer, som rettighedshaveren har 
identificeret som forfalskede varer eller 
varer, der krænker den intelektuelle 
ejndomsret, påhviler det klarereren, 
ihændehaveren eller ejeren af varerne at 
bevise, hvad der er varernes endelige 
bestemmelsessted. Varernes endelige 
bestemmelsessted formodes at være EU’s 
marked, medmindre klarereren, 
ihændehaveren eller ejeren af varerne 
kan fremlægge klare og overbevisende 
beviser for det modsatte.

Or. en

Ændringsforslag 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Med henblik på at styrke 
bekæmpelsen af krænkelser af den 
intellektuelle ejendomsret bør Det 
Europæiske Observationscenter for 
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Varemærkeforfalskning og Piratkopiering 
spille en vigtig rolle ved at fremskaffe 
nyttig information til toldmyndighederne, 
således at disse kan handle hurtigt og 
effektivt. 

Or. fr

Ændringsforslag 102
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For så vidt angår farlige produkter 
og navnlig forfalskede lægemidler som 
defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/62/EU af 8. juni 
2011om ændring af direktiv 2001/83/EF 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler for så vidt 
angår forhindring af, at forfalskede 
lægemidler kommer ind i den lovlige 
forsyningskæde1, bør EU-
toldmyndighederne trække på andre 
bestemmelser i EU-retten og navnlig på 
de foranstaltninger, der indgår i direktiv 
2011/62/EU. Senest …* 
børKommissionen analysere effektiviteten 
af de nuværende toldforanstaltninger til 
bekæmpelse af forfalskede lægemidler og 
om fornødent foreslå lovgivningsmæssige 
ændringer.
_______________
1 EUT L 174 af 1.7.2011, s. 74.
* EUT: Indsæt venligst datoen: 18 
måneder efter forordningens vedtagelse.

Or. en



PE480.583v02-00 36/119 AM\890182DA.doc

DA

Ændringsforslag 103
Anna Hedh

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Lægemidler, som er forsynet med et 
falsk varemærke eller handelsbetegnelse, 
giver et misvisende billede af deres 
oprindelse og kvalitetsniveau, og er 
således forfalskede lægemidler i henhold 
til direktiv 2011/62/EU. Der bør træffes 
passende foranstaltninger til at forhindre, 
at sådanne varer og andre helseprodukter, 
der er forsynet med falske varemærker 
eller handelsbetegnelser, når ud til 
patienter og forbrugere i EU.  Senest …* 
forelægger Kommissionen en rapport med 
angivelse af, hvilke foranstaltninger den 
agter at træffe i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/62/EU af 8. juni 2011 om ændring 
af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler for så vidt angår forhindring 
af, at forfalskede lægemidler kommer ind 
i den lovlige forsyningskæde1.
______________
1 EUT L 174 af 1.7.2011, s. 74.
* EUT: Indsæt venligst datoen: 24 
måneder efter datoen for denne 
forordnings vedtagelse.

Or. en

Begrundelse

Forfalskede lægemidler og andre helseprodukter indebærer alvorlige risici for patienter og 
bør beslaglægges uanset deres bestemmelsesland. Toldmyndighederne bør bibeholde deres 
nuværende beføjelser til at gribe ind over for formodede forfalskede lægemidler i alle 
situationer, hvor varer, der krænker den intellektuelle ejendomsret, er under toldtilsyn, og 
ikke kun i situationer, hvor sådanne varer deklareres til import. Denne procedure gælder for 
forfalskede transitvarer og må ikke hindre den lovlige handel med generiske lægemidler for 
producenter, der sælger lovligt til kunder uden for (eller via) EU.
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Ændringsforslag 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom toldmyndighederne griber 
ind efter forudgående anmodning, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af indgriben fra 
toldmyndighedernes side bør godtgøre alle 
de omkostninger, som opstår for 
toldmyndighederne, når de griber ind for at 
håndhæve vedkommendes intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Det bør dog ikke 
forhindre indehaveren af afgørelsen i at 
søge erstatning fra rettighedskrænkeren 
eller andre personer, som måtte være 
ansvarlige i henhold til lovgivningen i den 
pågældende medlemsstat. Hvis der opstår 
omkostninger og skader for andre personer 
end toldmyndighederne som følge af 
indgriben fra toldmyndighederne, når 
varerne tilbageholdes på grundlag af en 
klage fra en tredjepart vedrørende 
intellektuel ejendom, bør dette reguleres 
ved den specifikke lovgivning i hvert 
enkelt tilfælde.

(20) Eftersom toldmyndighederne griber 
ind efter forudgående anmodning, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af indgriben fra 
toldmyndighedernes side bør godtgøre alle 
de omkostninger, som opstår for 
toldmyndighederne, når de griber ind for at 
håndhæve vedkommendes intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Indehaveren af 
afgørelsen bør imidlertid have ret til at 
søge erstatning fra rettighedskrænkeren 
eller andre personer, som måtte være 
ansvarlige i henhold til lovgivningen i den 
pågældende medlemsstat, f.eks. visse 
mellemmænd såsom transportfirmaer.
Hvis der opstår omkostninger og skader for 
andre personer end toldmyndighederne 
som følge af indgriben fra 
toldmyndighederne, når varerne 
tilbageholdes på grundlag af en klage fra 
en tredjepart vedrørende intellektuel 
ejendom, bør dette reguleres ved den 
specifikke lovgivning i hvert enkelt 
tilfælde.

Or. fr

Ændringsforslag 105
Anna Hedh

Forslag til forordning
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom toldmyndighederne griber 
ind efter forudgående anmodning, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af indgriben fra 
toldmyndighedernes side bør godtgøre alle 
de omkostninger, som opstår for 
toldmyndighederne, når de griber ind for at 
håndhæve vedkommendes intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Det bør dog ikke 
forhindre indehaveren af afgørelsen i at 
søge erstatning fra rettighedskrænkeren 
eller andre personer, som måtte være 
ansvarlige i henhold til lovgivningen i den 
pågældende medlemsstat. Hvis der opstår 
omkostninger og skader for andre personer 
end toldmyndighederne som følge af 
indgriben fra toldmyndighederne, når 
varerne tilbageholdes på grundlag af en 
klage fra en tredjepart vedrørende 
intellektuel ejendom, bør dette reguleres 
ved den specifikke lovgivning i hvert 
enkelt tilfælde.

(20) Eftersom toldmyndighederne griber 
ind efter forudgående anmodning, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af indgriben fra 
toldmyndighedernes side bør godtgøre alle 
de omkostninger, som opstår for 
toldmyndighederne, når de griber ind for at 
håndhæve vedkommendes intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Det bør dog ikke 
forhindre indehaveren af afgørelsen i at 
søge erstatning fra rettighedskrænkeren 
eller andre personer, herunder 
mellemmænd som f.eks. transportfirmaer 
eller speditører, som måtte være ansvarlige 
i henhold til lovgivningen i den 
pågældende medlemsstat. Hvis der opstår 
omkostninger og skader for andre personer 
end toldmyndighederne som følge af 
indgriben fra toldmyndighederne, når 
varerne tilbageholdes på grundlag af en 
klage fra en tredjepart vedrørende 
intellektuel ejendom, bør dette reguleres 
ved den specifikke lovgivning i hvert 
enkelt tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 106
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom toldmyndighederne griber 
ind efter forudgående anmodning, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af indgriben fra 
toldmyndighedernes side bør godtgøre alle 
de omkostninger, som opstår for 

(20) Eftersom toldmyndighederne griber 
ind efter forudgående anmodning, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af indgriben fra 
toldmyndighedernes side bør godtgøre alle 
de omkostninger, som opstår for 
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toldmyndighederne, når de griber ind for at 
håndhæve vedkommendes intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Det bør dog ikke 
forhindre indehaveren af afgørelsen i at 
søge erstatning fra rettighedskrænkeren 
eller andre personer, som måtte være 
ansvarlige i henhold til lovgivningen i den 
pågældende medlemsstat. Hvis der opstår 
omkostninger og skader for andre personer 
end toldmyndighederne som følge af 
indgriben fra toldmyndighederne, når 
varerne tilbageholdes på grundlag af en 
klage fra en tredjepart vedrørende 
intellektuel ejendom, bør dette reguleres 
ved den specifikke lovgivning i hvert 
enkelt tilfælde.

toldmyndighederne, når de griber ind for at 
håndhæve vedkommendes intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Det bør dog ikke 
forhindre indehaveren af afgørelsen i at 
søge erstatning fra rettighedskrænkeren 
eller andre personer, som måtte være 
ansvarlige i henhold til lovgivningen i den 
pågældende medlemsstat. Imidlertid bør 
transportfirmaer under visse 
omstændigheder gøres direkte ansvarlig 
for alle forholdsmæssige omkostninger, 
som opstår for toldmyndighederne og 
rettighedshaverne, når de håndhæver 
intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis 
der opstår omkostninger og skader for 
andre personer end toldmyndighederne 
som følge af indgriben fra 
toldmyndighederne, når varerne 
tilbageholdes på grundlag af en klage fra 
en tredjepart vedrørende intellektuel 
ejendom, bør dette reguleres ved den 
specifikke lovgivning i hvert enkelt 
tilfælde.

Or. de

Begrundelse

Transportvirksomheder spiller uforvarende en central rolle i forbindelse med import af 
ulovlige og forfalskede varer til EU. De kan ikke forventes at afsløre sådanne varer. De kan 
imidlertid bidrage til at beskytte EU mod import af sådanne varer, hvis de, i den indledende 
fase af transaktionen, er blevet informeret om eventuelle tidligere varemærkeforfalskninger 
begået af modtageren af de varer, hvis transport de varetager.

Ændringsforslag 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Medlemsstaterne bør indføre et 
system af effektive, forholdsmæssige, 
afskrækkende og harmoniserede 
sanktioner for at sikre, at der træffes mere 
konsekvente og bedre koordinerede 
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foranstaltninger til at forhindre og straffe 
krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og til at beskytte 
forbrugerne i EU effektivt.

Or. it

Ændringsforslag 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Følgende elementer i forbindelse 
med databasen bør defineres i EU’s 
lovgivning: den enhed, der skal 
kontrollere og forvalte databasen, og den 
enhed, der har til opgave at sikre 
sikkerheden i forbindelse med 
behandlingen af de data, der findes i 
databasen. Indførelse af nogen anden 
form for eventuel interoperabilitet eller 
udveksling bør først og fremmest opfylde 
princippet om formålsbegrænsning, 
nemlig at data skal anvendes til det 
formål, som databasen er blevet oprettet 
til, og at der ikke bør tillades nogen anden 
udveksling eller sammenkobling ud over 
dette formål. 

Or. en

Ændringsforslag 109
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Medlemsstaterne står over for stadig 
mere begrænsede ressourcer på 
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toldområdet. Derfor bør ingen ny 
forordning resultere i yderligere 
finansielle byrder for de nationale 
myndigheder. Fremme af nye 
risikostyringsteknologier og –strategier 
med henblik på at maksimere de 
ressourcer, som de nationale myndigheder 
har til rådighed, bør støttes.

Or. en

Ændringsforslag 110
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes 
betingelserne og procedurerne for 
toldmyndighedernes indgriben, når varer, 
der mistænkes for at krænke en intellektuel 
ejendomsrettighed, er eller burde have 
været genstand for toldtilsyn inden for 
Unionens toldområde.

1. I denne forordning fastsættes 
betingelserne og procedurerne for 
toldmyndighedernes indgriben, når varer, 
der er under mistanke for at krænke de 
specifikke intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der er defineret i 
artikel 2, er eller burde have været 
genstand for toldtilsyn inden for Unionens 
toldområde.

Or. en

Ændringsforslag 111
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på transistvarer, dvs. varer, 
der passerer gennem EU’s område med 
eller uden omladning, oplagring, deling af 
ladningen eller skift af transportmiddel, 
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for hvilke transitten gennem EU kun er 
en del af en fuld rejse, som begynder og 
afsluttes uden for Unionens område.

Or. en

Ændringsforslag 112
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på varer uden erhvervsmæssig karakter, 
som medbringes i rejsendes personlige 
bagage.

4. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på varer uden erhvervsmæssig karakter, 
som medbringes i rejsendes personlige 
bagage, medmindre der er materielle 
omstændigheder, der lader formode, at 
varerne er genstand for erhvervsmæssig 
handel. 

Or. en

Ændringsforslag 113
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på varer uden erhvervsmæssig karakter, 
som medbringes i rejsendes personlige 
bagage.

4. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på en rejsendes personlige bagage, hvis 
denne indeholder varer uden 
erhvervsmæssig karakter, som ligger inden 
for de grænser, der er fastsat for 
indrømmelse af en toldfritagelse, og hvis 
der ikke er nogen materielle 
omstændigheder, der lader formode, at 
varerne er genstand for erhvervsmæssig 
handel.

Or. en
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Ændringsforslag 114
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) et patent i henhold til lovgivningen i 
en medlemsstat

udgår

Or. en

Ændringsforslag 115
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) et supplerende beskyttelsescertifikat for 
lægemidler i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 469/2009

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) et supplerende beskyttelsescertifikat 
for plantebeskyttelsesmidler i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 

udgår
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forordning (EF) nr. 1610/96

Or. en

Ændringsforslag 117
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) en EF-sortsbeskyttelse i henhold til 
Rådets forordning (EF) nr. 2100/94

udgår

Or. en

Ændringsforslag 118
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) en sortsbeskyttelse i henhold til 
lovgivningen i en medlemsstat

udgår

Or. en

Ændringsforslag 119
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) et halvlederprodukts topografi i 
henhold til lovgivningen i en medlemsstat

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 120
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) en brugsmodel i henhold til 
lovgivningen i en medlemsstat

udgår

Or. en

Ændringsforslag 121
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) en brugsmodel i henhold til 
lovgivningen i en medlemsstat

(k) en brugsmodel, i det omfang den er 
beskyttet som en eksklusiv intellektuel 
ejendomsrettighed i henhold til 
lovgivningen i en medlemsstat

Or. sv

Ændringsforslag 122
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) et handelsnavn, i det omfang det er 
beskyttet som en eksklusiv intellektuel 
ejendomsrettighed i henhold til 
lovgivningen i en medlemsstat

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 123
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) enhver anden rettighed, der er fastsat 
som en eksklusiv intellektuel 
ejendomsrettighed i EU-lovgivningen

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med bestemmelsen er at inddrage enhver ny eksklusiv ejendomsrettighed i 
forordningens anvendelsesområde, og bestemmelsen bliver dermed en potentiel udvidelse af 
det beskyttede område. Det er ikke muligt at forudse hvilke rettigheder, der fremover kunne 
blive genstand for forordningsforslaget, og man kan derfor ikke afgøre, om sådanne 
rettigheder vil være egnede til indgriben fra toldmyndighedernes side.

Ændringsforslag 124
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) enhver anden rettighed, der er fastsat 
som en eksklusiv intellektuel 
ejendomsrettighed i EU-lovgivningen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 125
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) et design, som er registreret i en 
medlemsstat

(b) et design, som er registreret i en 
medlemsstat eller af et organ, der omfatter 
flere lande, som f.eks. Benelux-kontoret 
for intellektuel ejendomsret 

Or. en

Ændringsforslag 126
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, som er genstand for en 
handling, der krænker et varemærke, og 
som uden tilladelse er forsynet med et 
varemærke, der er identisk med - eller som 
ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type

(a) varer, der krænker et varemærke, og 
som uden tilladelse er forsynet med et 
varemærke, der er identisk med - eller som 
ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type

Or. en

Begrundelse

Forenkling af den juridiske forståelse af teksten.

Ændringsforslag 127
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, som er genstand for en handling, 
der krænker et varemærke, og som uden 
tilladelse er forsynet med et varemærke, 
der er identisk med - eller som ikke 

(a) varer, som har været genstand for en 
varemærkeforfalskning i den 
medlemsstat, hvor varerne befinder sig, og 
som uden tilladelse er forsynet med et 
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umiddelbart kan skelnes fra - et gyldigt 
registreret varemærke for varer af samme 
type

varemærke, der er identisk med - eller som 
ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type

Or. sv

Begrundelse

Det bør gøres tydeligere, at dette vedrører en overtrædelse, der kræver toldforanstaltninger, 
det vil sige, at der ikke må anvendes nogen form for "manufacturing fiction".

Ændringsforslag 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) varer, som er genstand for en handling, 
der krænker et varemærke, og som uden 
tilladelse er forsynet med et varemærke, 
der er identisk med - eller som ikke 
umiddelbart kan skelnes fra - et gyldigt 
registreret varemærke for varer af samme 
type

a) varer, herunder deres indpakning eller 
emballage, som er genstand for en 
handling, der krænker et varemærke, og 
som uden tilladelse er forsynet med et 
mærke, der er identisk med - eller som 
ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type som de varer, der er 
registreret med det pågældende mærke

Or. fr

Ændringsforslag 129
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, som er genstand for en 
handling, der krænker et varemærke, og 
som uden tilladelse er forsynet med et 
varemærke, der er identisk med - eller som 

(a) varer, der krænker et varemærke, og 
som uden tilladelse er forsynet med et 
varemærke, der er identisk med - eller som 
ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
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ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type

gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type

Or. en

Ændringsforslag 130
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, som er genstand for en 
handling, der krænker et varemærke, og
som uden tilladelse er forsynet med et 
varemærke, der er identisk med - eller som 
ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type

(a) varer, herunder emballage, som uden 
tilladelse er forsynet med et varemærke, 
der er identisk med - eller som ikke 
umiddelbart kan skelnes fra - et gyldigt 
registreret varemærke for varer af samme 
type, og derfor krænker 
varemærkeindehaverens rettigheder i 
henhold til importlandets nationale 
lovgivning

Or. de

Begrundelse

Bringer teksten på linje med definitionen af forfalskede varer i artikel 51 i TRIPS-aftalen.

Ændringsforslag 131
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, som er genstand for en 
handling, der krænker et varemærke, og 
som uden tilladelse er forsynet med et 
varemærke, der er identisk med - eller som 
ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type

(a) varer, herunder deres emballage, på 
hvilke der uden tilladelse er anbragt et 
varemærke, som er identisk med - eller 
som i sine væsentlige aspekter ikke kan 
skelnes fra - et gyldigt registreret 
varemærke for varer af samme type, og 
som derved krænker den pågældende 



PE480.583v02-00 50/119 AM\890182DA.doc

DA

varemærkeindehavers rettigheder ifølge 
importlandets lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 132
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

varer, som er genstand for en handling, der 
krænker et varemærke, og som uden 
tilladelse er forsynet med et varemærke, 
der er identisk med - eller som ikke 
umiddelbart kan skelnes fra - et gyldigt 
registreret varemærke for varer af samme 
type

varer, herunder deres indpakning, andre 
varemærketegn (logo, etiket, selvklæbende 
mærkat, brochure, betjeningsvejledning, 
garantidokument med det pågældende 
tegn), selv om det foreligger separat, og 
deres emballage, som er genstand for en 
handling, der krænker et varemærke, og 
som uden tilladelse er forsynet med et 
varemærke, der er identisk med - eller som 
ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type

Or. fr

Ændringsforslag 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) enhver emballage, etiket, 
selvklæbende mærke, brochure, 
betjeningsvejledning, garantidokument 
eller andet tilsvarende element, selv om 
det foreligger separat, som er genstand for 
en handling, der krænker et varemærke, 
og som omfatter et tegn identisk med -
eller som ikke umiddelbart kan skelnes 
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fra - et gyldigt registreret varemærke, til 
anvendelse for den samme type varer som 
den for hvilken varemærket er blevet 
registreret;

Or. fr

Ændringsforslag 134
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) varer, som er genstand for en 
handling, der krænker en geografisk 
betegnelse, og som er forsynet med eller 
beskrives ved et navn eller udtryk, der er 
beskyttet med hensyn til den pågældende 
geografiske betegnelse

(b) varer, der krænker en geografisk 
betegnelse, og som er forsynet med eller 
beskrives ved et navn eller udtryk, der er 
beskyttet med hensyn til den pågældende 
geografiske betegnelse

Or. en

Begrundelse

Forenkling af den juridiske forståelse af teksten.

Ændringsforslag 135
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) varer, som er genstand for en handling, 
der krænker en geografisk betegnelse, og 
som er forsynet med eller beskrives ved et 
navn eller udtryk, der er beskyttet med 
hensyn til den pågældende geografiske 
betegnelse

(b) varer, som har været genstand for en 
handling, der krænker en geografisk 
betegnelse i den medlemsstat, hvor 
varerne findes, og som er forsynet med 
eller beskrives ved et navn eller udtryk, der 
er beskyttet med hensyn til den 
pågældende geografiske betegnelse
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Or. sv

Begrundelse

Det bør gøres tydeligere, at dette vedrører en overtrædelse, der kræver toldforanstaltninger, 
det vil sige, at der ikke må anvendes nogen form for "manufacturing fiction".

Ændringsforslag 136
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) varer, som er genstand for en 
handling, der krænker en geografisk 
betegnelse, og som er forsynet med eller 
beskrives ved et navn eller udtryk, der er 
beskyttet med hensyn til den pågældende 
geografiske betegnelse

(b) varer, der krænker en geografisk 
betegnelse, og som er forsynet med eller 
beskrives ved et navn eller udtryk, der er 
beskyttet med hensyn til den pågældende 
geografiske betegnelse

Or. en

Ændringsforslag 137
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "piratkopierede varer": varer, som er
genstand for en handling, der krænker en
ophavsret eller hermed beslægtet rettighed 
eller et design, og som er eller indeholder 
kopier, der er fremstillet uden samtykke fra 
indehaveren af en ophavsret eller hermed 
beslægtet rettighed eller et design, uanset 
om det er registreret, eller fra en person, 
der er bemyndiget af den pågældende 
indehaver i fremstillingslandet

6. "piratkopierede varer": varer, som har 
været genstand for en krænkelse af
ophavsret eller en hermed beslægtet 
rettighed eller et design i den medlemsstat,
hvor varerne findes, og som er eller 
indeholder kopier, der er fremstillet uden 
samtykke fra indehaveren af en ophavsret 
eller hermed beslægtet rettighed eller et 
design, uanset om det er registreret, eller 
fra en person, der er bemyndiget af den 
pågældende indehaver i fremstillingslandet

Or. sv
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Begrundelse

Det bør gøres tydeligere, at dette vedrører en overtrædelse, der kræver toldforanstaltninger, 
det vil sige, at der ikke må anvendes nogen form for "manufacturing fiction".

Ændringsforslag 138
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "piratkopierede varer": varer, som er
genstand for en handling, der krænker en 
ophavsret eller hermed beslægtet rettighed 
eller et design, og som er eller indeholder
kopier, der er fremstillet uden samtykke fra 
indehaveren af en ophavsret eller hermed
beslægtet rettighed eller et design, uanset 
om det er registreret, eller fra en person, 
der er bemyndiget af den pågældende 
indehaver i fremstillingslandet

(6) "piratkopierede ophavsretsbeskyttede
varer": varer, som er kopier, der er 
fremstillet, uden at rettighedsindehaveren 
i fremstillingslandet har samtykket heri, 
og som direkte eller indirekte er 
fremstillet på grundlag af en vare, hvor 
fremstillingen af den pågældende kopi 
ville have krænket en ophavsret eller en 
dermed beslægtet rettighed ifølge 
importlandets lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 139
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "varer, der mistænkes for at krænke en 
intellektuel ejendomsrettighed": varer, for 
hvilke der er tilstrækkeligt bevis for 
toldmyndighederne til at konkludere, at i 
den medlemsstat, hvor disse varer er 
fundet, er der umiddelbart tale om:

(7) "varer, der mistænkes for at krænke en 
intellektuel ejendomsrettighed": varer, for 
hvilke der er rimelig grund for 
toldmyndighederne til at konkludere, at i 
den medlemsstat, hvor disse varer er 
fundet, er der umiddelbart tale om:

Or. en



PE480.583v02-00 54/119 AM\890182DA.doc

DA

Ændringsforslag 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "varer, der mistænkes for at krænke en 
intellektuel ejendomsrettighed": varer, for 
hvilke der er tilstrækkeligt bevis for 
toldmyndighederne til at konkludere, at i 
den medlemsstat, hvor disse varer er 
fundet, er der umiddelbart tale om:

7. "varer, der krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed": varer, for hvilke der er
rimelig grund for toldmyndighederne til at 
konkludere, at i den medlemsstat, hvor 
disse varer er fundet, er der umiddelbart 
tale om

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke muligt både at mistanke om, at varerne krænker en intellektuel ejendomsret og 
kræver, at der foreligger tilstrækkelig bevis.

Ændringsforslag 141
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "varer, der mistænkes for at krænke en 
intellektuel ejendomsrettighed": varer, for 
hvilke der er tilstrækkeligt bevis for 
toldmyndighederne til at konkludere, at i 
den medlemsstat, hvor disse varer er 
fundet, er der umiddelbart tale om:

(7) “varer, der mistænkes for at krænke en 
intellektuel ejendomsrettighed”: varer, for 
hvilke der på grundlag af de gældende 
retlige procedurer er fremkommet 
tilstrækkelige indicier for 
toldmyndighederne til at konkludere, at i 
den medlemsstat, hvor disse varer er 
fundet, er der umiddelbart tale om:

Or. en
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Ændringsforslag 142
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, som er genstand for en 
handling, der krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed i henhold til EU's eller 
den pågældende medlemsstats lovgivning

(a) varer, der krænker intellektuelle 
ejendomsrettigheder i henhold til EU's 
eller den pågældende medlemsstats 
lovgivning

Or. en

Begrundelse

Forenkling af den juridiske forståelse af teksten.

Ændringsforslag 143
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, som er genstand for en handling, 
der krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed i henhold til EU's eller 
den pågældende medlemsstats lovgivning

(a) varer, som er genstand for en handling, 
der krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed i den medlemsstat, hvor 
varerne findes

Or. en

Ændringsforslag 144
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, som er genstand for en 
handling, der krænker en intellektuel 

(a) varer, der krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed i henhold til EU's eller 
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ejendomsrettighed i henhold til EU's eller 
den pågældende medlemsstats lovgivning

den pågældende medlemsstats eller 
oprindelses- eller bestemmelseslandes
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 145
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, som er genstand for en handling, 
der krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed i henhold til EU's eller 
den pågældende medlemsstats lovgivning

(a) varemærkeforfalskede varer og 
piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer, 
som er genstand for en handling i henhold 
til EU's eller den pågældende medlemsstats 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 146
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) anordninger, produkter eller 
komponenter, som omgås teknologier, 
anordninger eller komponenter, der under 
deres normale funktion forhindrer eller 
begrænser handlinger i forbindelse med 
værker eller andre frembringelser, som 
der ikke er givet tilladelse til af 
indehaveren af en ophavsret eller hermed
beslægtet rettighed, og som krænker en 
intellektuel ejendomsrettighed i henhold til 
loven i den pågældende medlemsstat

(b) særlige anordninger, produkter eller 
komponenter, der er udformet til at omgå 
teknologiske beskyttelsesforanstaltninger 
inden for teknologier, anordninger eller 
komponenter, og som under deres normale 
funktion udfører handlinger i forbindelse 
med værker, der er omfattet af ophavsret 
eller hermed beslægtede rettigheder, som 
krænker en intellektuel ejendomsrettighed i 
henhold til loven i den pågældende 
medlemsstat

Or. en
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Ændringsforslag 147
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) enhver form eller skabelon, der er 
specielt bestemt eller tilpasset til 
fremstilling af varer, der krænker en 
intellektuel ejendomsrettighed, hvis 
anvendelsen af disse former eller 
skabeloner krænker rettighedsindehaverens 
rettigheder i henhold til EU's eller den 
pågældende medlemsstats lovgivning 
"anmodning":

(c) enhver form eller skabelon, der er 
specielt bestemt eller tilpasset til 
fremstilling af varer, der krænker en 
intellektuel ejendomsrettighed, hvis 
anvendelsen af disse former eller 
skabeloner krænker rettighedsindehaverens 
rettigheder i den medlemsstat, hvor 
varerne findes

Or. en

Ændringsforslag 148
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. "småforsendelse": en enkelt pakke, 
der vejer op til to kg eller der ikke 
indeholder mere end fem genstande

Or. pl

Begrundelse

Det er vigtigt, at begrebet "småforsendelser" defineres i forordningen. myndighederne 
kategoriserer allerede forsendelser på grundlag af deres vægt og tager også hensyn til 
antallet af elementer, de indeholder. Det ville være lettest at grundlægge kategoriseringen på 
bruttovægt, dvs. pakkens indholds vægt plus emballagens vægt (eksklusive containere eller 
udstyr, der anvendes til transportformål). Denne definition vil være simpel at gennemføre i 
praksis.
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Ændringsforslag 149
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) den person, som ejer varerne, eller 
som har en tilsvarende ret til at disponere 
over dem, eller som har fysisk kontrol 
over dem "klarerer":

(12) "ihændehaveren af varerne": den 
person, som ejer varerne, eller som har en 
tilsvarende ret til at disponere over dem

Or. en

Begrundelse

Udvidelse af definitionen til mellemmænd vil skabe uforudsete forpligtelser med potentielle 
skadelige konsekvenser for den pågældende infrastruktur.

Ændringsforslag 150
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) den person, som ejer varerne, eller 
som har en tilsvarende ret til at disponere 
over dem, eller som har fysisk kontrol 
over dem "klarerer":

(12) "ihændehaveren af varerne": den 
person, som ejer varerne, eller som har en 
tilsvarende ret til at disponere over dem

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at omfatte i definitionen af "ihændehaveren af varerne" den 
person "som har fysisk kontrol over dem", da det i mange tilfælde kunne omfatte 
transportvirksomheder, der ikke har ret og engagement i håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og ikke bør gribe ind mellem toldmyndighederne og 
rettighedsindehaverne og / eller klarereren vedrørende frigivelse og tilintetgørelse af varerne.

Ændringsforslag 151
Anja Weisgerber
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Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12 a) "mellemmand": en person, der er 
involveret i transporten af varer, såsom en 
importør, vognmand, modtager af varer, 
afsenderen af varerne eller toldklarerer, 
eller fragtfører

Or. de

Begrundelse

Transportvirksomheder spiller uforvarende en central rolle i forbindelse med import af 
ulovlige og forfalskede varer til EU. De kan ikke forventes at afsløre sådanne varer. De kan 
imidlertid bidrage til at beskytte EU mod import af sådanne varer, hvis de i den indledende 
fase af transaktionen informeres om eventuelle tidligere varemærkeforfalskninger begået af 
modtageren af de varer, hvis transport de varetager.

Ændringsforslag 152
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) "småforsendelse": en forsendelse, 
der ikke åbenbart importeres i 
handelsøjemed

Or. en

Ændringsforslag 153
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 17 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) "letfordærvelig vare": en vare, som 
kan falde væsentligt i værdi over tid, eller 
der på grund af sin beskaffenhed er i fare 
for at blive ødelagt.

Or. en

Ændringsforslag 154
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 8 i forordning
(EF) nr. 864/200725 finder loven i den 
medlemsstat, hvor varerne er blevet fundet 
i en af de situationer, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 1, anvendelse med henblik på 
at fastslå, om brugen af disse varer giver 
anledning til mistanke om krænkelse af en 
intellektuel ejendomsrettighed eller har 
krænket en intellektuel ejendomsrettighed.

Med forbehold af artikel 8 i forordning
(EF) nr. 864/200725 finder loven i den 
medlemsstat, hvor varerne er blevet fundet 
i en af de situationer, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 1, anvendelse med henblik på 
at fastslå, om brugen af disse varer giver 
anledning til mistanke om krænkelse af en 
intellektuel ejendomsrettighed eller har 
krænket en intellektuel ejendomsrettighed.
Medlemsstatens lovgivning kan ikke 
anvendes på transitvarer, medmindre der 
er klare og overbevisende beviser for nært 
forestående, påtænkt indtræden på 
markedet i EU, hvilket vil sige påtænkt 
salg til og forbrug af EU-borgere. 
Medlemsstaterne må under ingen 
omstændigheder benytte en 
"manufacturing fiction" for at afgøre, om 
de berørte varer overholder en intellektuel 
ejendomsrettighed.

Or. en

Ændringsforslag 155
Matteo Salvini
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er indicier, der peger på, at varer 
med oprindelse uden for EU i transit vil 
blive udbudt til salg inden for Unionens 
territorie, anses disse varer som 
importvarer i henhold til lovgivningen om 
intellektuelle ejendomsrettigheder i den 
medlemsstat, hvor de findes, eller hvor der 
indgives en ansøgning.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "transit" omfatter også varer i transit i EU, og mange ældre designs, varemærker og 
alle patenter, er kun beskyttet på nationalt plan. Rettighedskrænkere kan derfor udnytte dette 
hul ved at udvælge anløbshavne i EU hvor det pågældende nationale varemærke, design eller 
patent ikke er beskyttet, og efterfølgende transportere sådanne varer som "transit" til en 
anden medlemsstat. I overensstemmelse med de forenede sager C-446/09 og C-495/09.

Ændringsforslag 156
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er indikationer, der tyder på, at 
ikke-EU-varer i transit vil blive udbudt til 
salg i det område af EU, anses disse varer 
som importvarer i henhold til 
lovgivningen om intellektuelle 
ejendomsrettigheder i den medlemsstat, 
hvor de findes, eller hvor der indgives en 
ansøgning.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "transit" omfatter også varer i transit i EU, og mange ældre designs, varemærker og 
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alle patenter, er kun beskyttet på nationalt plan. Rettighedskrænkere kan udnytte dette hul ved 
at udvælge anløbshavne i EU, hvor det pågældende nationale varemærke, design eller patent 
ikke er beskyttet, og efterfølgende transportere sådanne varer som "transit" til en anden 
medlemsstat.

Ændringsforslag 157
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indicier, der peger på, at disse varer vil 
blive sat til salg inden for Unionens 
område kan bl.a. være, at bestemmelsen 
eller anvendelsen af varerne ikke oplyses, 
selv om den ansøgte 
suspensionsprocedure kræver en sådan 
angivelse, at der mangler præcise eller 
troværdige oplysninger om producentens 
eller afsenderens identitet eller adresse, at 
der ikke foreligger et samarbejde med 
toldmyndighederne, eller at der opdages 
dokumenter eller en korrespondance 
vedrørende de omhandlede varer, hvorved 
der bibringes det indtryk, at varerne 
eventuelt vil blive omdirigeret mod 
forbrugerne i EU.

Or. en

Begrundelse

I de forenede sager C-446/09 og C-495/09 fastlagde Domstolen, under hvilke betingelser 
varer fra ikke-medlemsstater, der er henført under en suspensionsprocedure i EU, og som 
mistænkes for at være piratkopierede og varemærkeforfalskede varer, kan tilbageholdes af 
medlemsstaternes toldmyndigheder i overensstemmelse med EU- og national lovgivning. 
Disse specifikationer og indicier, der tyder på en svigagtig omdirigering, bør føjes til denne 
forordning.

Ændringsforslag 158
Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indicier, der peger på, at disse varer vil 
blive sat til salg inden for Unionens 
område kan bl.a. være, at bestemmelsen 
eller anvendelsen af varerne ikke oplyses, 
selv om den ansøgte 
suspensionsprocedure kræver en sådan 
angivelse, at der mangler præcise eller 
troværdige oplysninger om producentens 
eller afsenderens identitet eller adresse, at 
der ikke foreligger et samarbejde med 
toldmyndighederne, eller at der opdages 
dokumenter eller en korrespondance 
vedrørende de omhandlede varer, hvorved 
der bibringes det indtryk, at varerne 
eventuelt vil blive omdirigeret mod 
forbrugerne i EU.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Domstolens retspraksis i de forenede sager C-446/09 og C-495/09.

Ændringsforslag 159
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er indicier, der sandsynliggør, at 
varerne vil blive omdirigeret til Unionens 
område, og når der er en sag indbragt for 
den kompetente myndighed for at afgøre, 
om en intellektuel ejendomsret er blevet 
krænket, skal klarereren eller 
ihændehaveren af varerne fastslå, at 
sådanne varer ikke er beregnet til 
Unionens område.
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de forenede sager C-446/09 og C-495/09, der angiver, hvilke 
indicier, der peger på en svigagtig omledning af varer i transit, vil klarerere i god tro eller 
indehavere af varer i transit altid være i stand til hurtigt og nemt at opgive oplysninger, der 
tydeliggør, at der ikke er risiko for, at varerne bliver genstand for svigagtige omledning, for 
eksempel, når varernes destination ikke er angivet, eller hvis producentens identitet eller 
adresse er ukendt, eller hvis dokumenterne eller relateret korrespondance er ufuldstændig.

Ændringsforslag 160
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er indicier, der peger på, at det er 
sandsynligt, at varerne vil blive 
omdirigeret til Unionens område, og når 
der er en sag indbragt for den kompetente 
myndighed for at afgøre, om en 
intellektuel ejendomsret er blevet krænket, 
skal klarereren eller ihændehaveren af 
varerne fastslå, at sådanne varer ikke er 
beregnet til Unionens område.

Or. en

Begrundelse

Klarereren bør bibringe oplysninger, der klargør, at der ikke er risiko for, at varerne vil blive 
svigagtigt omdirigeret. i overensstemmelse med Domstolens retspraksis (forenede sager C-
446/09 og C-495/09).

Ændringsforslag 161
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Lægemidler, medicinsk udstyr og andre 

sundhedsrelaterede produkter
Det vil antages, at lægemidler, medicinsk 
udstyr og andre sundhedsrelaterede 
produkter, hvis bestemmelsessted ikke er 
erklæret, eller hvis forsyningskæde i 
øvrigt er uklart, er beregnet til salg i EU.

Or. en

Begrundelse

Forfalskede lægemidler indebærer alvorlige risici for patienter og bør beslaglægges uanset 
deres bestemmelsesland. Toldmyndighederne bør bibeholde deres nuværende beføjelser til at 
gribe ind over for formodede forfalskede lægemidler i alle situationer, hvor varer, der 
krænker den intellektuelle ejendomsret er under toldtilsyn, og ikke kun i situationer, hvor 
sådanne varer deklareres til import. Denne procedure gælder for forfalskede transitvarer og 
må ikke hindre den lovlige handel med generiske lægemidler for producenter, der sælger 
lovligt til kunder uden for (eller via) EU.

Ændringsforslag 162
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) kollektive forvaltningsorganer for 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der
efter reglerne er anerkendt som 
berettigede til at repræsentere indehavere 
af ophavsrettigheder eller beslægtede 
rettigheder

(b) kollektive forvaltningsorganer for 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der
legitimt repræsenterer indehavere af 
ophavsrettigheder eller beslægtede 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 163
Christian Engström
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) faglige interesseorganisationer, der
efter reglerne er anerkendt som 
berettigede til at repræsentere indehavere 
af intellektuelle ejendomsrettigheder

(c) faglige interesseorganisationer, der
legitimt repræsenterer indehavere af 
intellektuelle ejendomsrettigheder

Or. en

Ændringsforslag 164
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan indgives en EU-anmodning for så 
vidt angår enhver intellektuel 
ejendomsrettighed, der gælder i hele 
Unionen.

Der kan indgives en EU-anmodning for så 
vidt angår de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der nævnes i artikel 
2, der gælder i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 165
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger en 
anmodningsblanket ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 29, stk. 2.

Kommissionen fastlægger en 
anmodningsblanket ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 29, stk. 2.
Kommissionen skal under udøvelsen af 
sine gennemførelsesbeføjelser høre Den 
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Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med henstillingerne i udtalelsen fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2011/C 363/01).

Ændringsforslag 166
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger en 
anmodningsblanket ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 29, stk. 2.

Kommissionen fastlægger en 
anmodningsblanket ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 29, stk. 2.
Kommissionen skal under udøvelsen af 
sine gennemførelsesbeføjelser høre Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse.

Or. lt

Ændringsforslag 167
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formularen skal indeholde de 
oplysninger, der skal gives til den 
registrerede i henhold til artikel 10 i 
direktiv 95/46/EF og artikel 11 i 
forordning (EF) nr. 45/2001.
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med henstillingerne i udtalelsen fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2011/C 363/01).

Ændringsforslag 168
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der er edb-systemer til rådighed til 
modtagelse og behandling af anmodninger, 
skal anmodningerne indsendes ved hjælp 
at elektroniske databehandlingsteknikker.

4. Når der er edb-systemer til rådighed til 
modtagelse og behandling af anmodninger
senest januar 2014, skal anmodningerne
gøres tilgængelige ved hjælp at 
elektroniske databehandlingsteknikker.

Or. en

Ændringsforslag 169
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der er edb-systemer til rådighed til 
modtagelse og behandling af anmodninger, 
skal anmodningerne indsendes ved hjælp at 
elektroniske databehandlingsteknikker.

4. Hvis der er edb-systemer til rådighed til 
modtagelse og behandling af anmodninger, 
skal anmodningerne indsendes ved hjælp at 
elektroniske databehandlingsteknikker.
Medlemsstaterne skal gore sådanne 
systemer tilgængelige senest den 1. januar 
2014.

Or. en

Begrundelse

Der bør være et juridisk krav om at investere i og gennemføre indbyrdes kompatible  "e-
Custom"-procedurer, også hvad angår håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
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Ændringsforslag 170
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Anmodningen og alle oplysninger af 
relevans for toldmyndighedernes 
identifikation af varerne og for deres 
analyse og for vurdering af risikoen for 
krænkelse af den eller de berørte 
intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. stk. 
3, litra g), h) og i) i afsnit 2, skal gøres 
offentligt tilgængelige på et websted.

Or. en

Ændringsforslag 171
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ansøgeren ikke leverer de 
manglende oplysninger inden for den i stk. 
1 nævnte frist, giver den kompetente 
toldafdeling afslag på anmodningen.

2. Hvis ansøgeren ikke leverer de 
manglende oplysninger inden for den i stk. 
1 nævnte frist, kan den kompetente 
toldafdeling give afslag på anmodningen.

Or. fr

Ændringsforslag 172
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ansøgeren ikke leverer de 
manglende oplysninger inden for den i stk. 
1 nævnte frist, giver den kompetente 
toldafdeling afslag på anmodningen.

2. Hvis ansøgeren ikke leverer de 
manglende oplysninger inden for den i stk. 
1 nævnte frist, giver den kompetente 
toldafdeling afslag på anmodningen. i så 
tilfælde skal den kompetente toldafdeling 
begrunde afslaget og skal fremsende 
oplysninger om klageproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 173
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en intellektuel ejendomsrettighed 
ophører med at have virkning, eller hvis 
ansøgeren af andre grunde ophører med at 
være den person, der har ret til at indgive 
en anmodning, bliver der ikke foretaget 
indgriben fra toldmyndighedernes side.
Afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen bliver tilbagekaldt eller 
ændret tilsvarende af de toldmyndigheder, 
som traf afgørelsen.

3. Hvis en intellektuel ejendomsrettighed 
ophører med at have virkning, eller hvis 
ansøgeren af andre grunde ophører med at 
være den person, der har ret til at indgive 
en anmodning, skal ansøgeren underrette 
toldmyndighederne herom, og der tages 
ingen yderligere skridt fra 
toldmyndighedernes side. Afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen bliver 
tilbagekaldt eller ændret tilsvarende af de 
toldmyndigheder, som traf afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 174
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en intellektuel ejendomsrettighed Hvis en intellektuel ejendomsrettighed 



AM\890182DA.doc 71/119 PE480.583v02-00

DA

ophører med at have virkning, eller hvis 
ansøgeren af andre grunde ophører med at 
være den person, der har ret til at indgive 
en anmodning, bliver der ikke foretaget 
indgriben fra toldmyndighedernes side.
Afgørelsen om imødekommelse af 
forlængelsen bliver tilbagekaldt eller 
ændret tilsvarende af de toldmyndigheder, 
som traf afgørelsen.

ophører med at have virkning, eller hvis 
ansøgeren af andre grunde ophører med at 
være den person, der har ret til at indgive 
en anmodning, skal ansøgeren underrette 
toldmyndighederne herom, og der tages 
ingen yderligere skridt fra 
toldmyndighedernes side. Afgørelsen om 
imødekommelse af forlængelsen bliver 
tilbagekaldt eller ændret tilsvarende af de 
toldmyndigheder, som traf afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 175
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af afgørelsen med hensyn til 
intellektuelle ejendomsrettigheder

udgår

Den kompetente toldafdeling, som vedtog 
afgørelsen om at imødekomme 
anmodningen, kan efter anmodning fra 
indehaveren af denne afgørelse ændre 
listen over intellektuelle 
ejendomsrettigheder i denne afgørelse.
I tilfælde af en afgørelse om 
imødekommelse af en EU-anmodning er 
enhver ændring, som består i at tilføje 
intellektuelle ejendomsrettigheder, 
begrænset til at omfatte de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der er omfattet af 
artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 176
Christian Engström
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når først Kommissionens centrale 
database, som er omhandlet i artikel 31, 
stk. 3, er oprettet, skal al udveksling af data 
om afgørelser vedrørende anmodninger om 
indgriben, ledsagedokumenter og 
meddelelser mellem toldmyndighederne i 
medlemsstaterne foregå via denne 
database.

3. Når først Kommissionens centrale 
database, som er omhandlet i artikel 31, 
stk. 3, er oprettet, skal al udveksling af data 
om afgørelser vedrørende anmodninger om 
indgriben, ledsagedokumenter og 
meddelelser mellem toldmyndighederne i 
medlemsstaterne gøres offentligt 
tilgængelig via denne database.

Or. en

Ændringsforslag 177
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen 
underretter den kompetente toldafdeling, 
som vedtog afgørelsen, om følgende:

Indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen 
underretter inden for fem arbejdsdage den 
kompetente toldafdeling, som vedtog 
afgørelsen, om følgende:

Or. en

Ændringsforslag 178
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ikke efterlever kravene i henhold til 
artikel 18, stk. 2, om tilbagelevering af 
prøver

udgår
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Or. en

Begrundelse

Returnering af prøver kan ikke altid finde sted, og teksten præciserer ikke, hvem der dømmer, 
om forholdene tillader returnering af prøver eller ej. Desuden kan en enkelt situation ikke 
foregribe rettighedshaverens fremtidige handlinger, og teksten bør derfor skabe en 
tilstrækkelig fleksibel tilgang til at beskytte EU-markedet.

Ændringsforslag 179
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) ikke indleder en procedure som fastsat 
i artikel 20, stk. 1, artikel 23, stk. 4, eller 
artikel 24, stk. 9.

udgår

Or. en

Begrundelse

Returnering af prøver kan ikke altid finde sted, og teksten præciserer ikke, hvem der dømmer, 
om forholdene tillader returnering af prøver eller ej. Desuden kan en enkelt situation ikke 
foregribe rettighedshaverens fremtidige handlinger, og teksten bør derfor skabe en 
tilstrækkelig fleksibel tilgang til at beskytte EU-markedet.

Ændringsforslag 180
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis toldmyndighederne i en 
medlemsstat i en af de i artikel 1, stk. 1, 
nævnte situationer identificerer varer, der 
mistænkes for at krænke en intellektuel 
ejendomsrettighed, der er omfattet af en 
afgørelse om imødekommelse af en 
anmodning om indgriben, træffer de en 

1. Hvis toldmyndighederne i en 
medlemsstat i en af de i artikel 1, stk. 1, 
nævnte situationer identificerer varer, der 
mistænkes for at krænke en intellektuel 
ejendomsrettighed, der er omfattet af en 
afgørelse om imødekommelse af en 
anmodning om indgriben, suspenderer de
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afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem.

frigivelsen af varerne eller tilbageholder
dem.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at suspensionen af frigivelsen eller tilbageholdelsen af varer indtil 
rettighedsindehaverens afgørelse ikke er et beslutningspunkt. Han foreslår derfor at slette 
ordet "afgørelse".

Ændringsforslag 181
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at den kompetente myndighed kan 
træffe en afgørelse vedrørende sagens 
realitet, kan den undersøge, om der findes 
dokumentation for, at varerne er beregnet 
til at blive udbudt til salg i Unionen, og 
for de øvrige elementer, der udgør en 
krænkelse af den intellektuelle 
ejendomsret. Til dette formål kan den 
kompetente myndighed henvise til 
betegnelser som omhandlet i artikel 3. 

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringerne til artikel 3.

Ændringsforslag 182
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden toldmyndighederne vedtager 2. Inden toldmyndighederne suspenderer 
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afgørelsen om suspension af frigivelse
eller tilbageholdelse af varerne, kan de 
bede indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om at 
give dem alle oplysninger, der måtte være 
relevante. Toldmyndighederne kan også 
give indehaveren af afgørelsen oplysninger 
om det faktiske eller anslåede antal varer, 
deres art og billeder af dem, hvor det er 
relevant.

frigivelsen eller tilbageholder varerne, kan 
de bede indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om at 
give dem alle oplysninger, der måtte være 
relevante. Toldmyndighederne kan også 
give indehaveren af afgørelsen oplysninger 
om det faktiske eller anslåede antal varer, 
deres art og billeder af dem, hvor det er 
relevant.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at suspensionen af frigivelsen eller tilbageholdelsen af varer indtil 
rettighedsindehaverens afgørelse ikke er et beslutningspunkt. Han foreslår derfor at slette 
ordet "afgørelse".

Ændringsforslag 183
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse eller 
tilbageholdelse af varerne, kan de bede 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om at 
give dem alle oplysninger, der måtte være 
relevante. Toldmyndighederne kan også
give indehaveren af afgørelsen oplysninger 
om det faktiske eller anslåede antal varer, 
deres art og billeder af dem, hvor det er 
relevant.

2. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse eller 
tilbageholdelse af varerne, kan de bede 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om at 
give dem alle oplysninger, der måtte være 
relevante. Toldmyndighederne giver også 
indehaveren af afgørelsen oplysninger om 
det faktiske eller anslåede antal varer, deres 
art og billeder af dem, hvor det er relevant.

Or. fr

Ændringsforslag 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres 
hensigt eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne. 
Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at 
fremsætte sine synspunkter senest tre 
arbejdsdage efter afsendelsen af denne 
meddelelse.

udgår

Or. fr

Begrundelse

For at undgå en lang og uforholdsmæssig stor administrativ procedure, skal retten til at blive 
hørt begrænses til den endelige forbruger, der i modsætning til forhandlerne ikke har et 
indgående kendskab til toldformaliteter.

Ændringsforslag 185
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse 
eller tilbageholdelse af varerne, 
underretter de klarereren om deres 
hensigt eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne. 
Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at 
fremsætte sine synspunkter senest tre 
arbejdsdage efter afsendelsen af denne 
meddelelse.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 186
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse
eller tilbageholdelse af varerne, 
underretter de klarereren om deres hensigt 
eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne.
Klarereren eller ihændehaveren af varerne 
skal have lejlighed til at fremsætte sine 
synspunkter senest tre arbejdsdage efter 
afsendelsen af denne meddelelse.

3. Hvis varer, der mistænkes for at 
overtræde intellektuelle 
ejendomsrettigheder ikke er 
varemærkeforfalskede eller piratvarer, 
underretter toldmyndighederne klarereren 
om deres hensigt eller, i tilfælde af at varer 
skal tilbageholdes, ihændehaveren af 
varerne, inden de suspenderer frigivelsen 
eller tilbageholder varerne.  Klarereren 
eller ihændehaveren af varerne skal have 
lejlighed til at fremsætte sine synspunkter 
senest tre arbejdsdage efter afsendelsen af 
denne meddelelse.

Or. en

(Se ændringsforslag til betragtning 15 og 16)

Begrundelse

I de fleste tilfælde er toldmyndighedernes indgriben baseret på en klar mistanke og viser sig i 
sidste instans at være begrundet. Retten til at blive hørt bør derfor begrænses til varer, der 
ikke er varemærkeforfalskede eller piratkopierede, hvor det kan være vanskeligere for 
toldmyndighederne alene ud fra en visuel undersøgelse at fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket, og til tilfælde, hvor toldmyndighederne griber ind efter 
imødekommelse af en anmodning, hvor parternes interessekonflikt kan være relevant. 

Ændringsforslag 187
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
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varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres hensigt 
eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne.
Klarereren eller ihændehaveren af varerne 
skal have lejlighed til at fremsætte sine 
synspunkter senest tre arbejdsdage efter
afsendelsen af denne meddelelse.

varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres hensigt 
eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne.
Klarereren eller ihændehaveren af varerne 
skal have lejlighed til at fremsætte sine 
synspunkter senest tre arbejdsdage efter
modtagelsen af denne meddelelse.

Or. sv

Begrundelse

For at sikre, at alle europæiske indehavere af afgørelsen om imødekommelse af anmodningen 
har samme tidsrum til at iværksætte foranstaltninger vedrørende suspenderede eller 
tilbageholdte varer, uanset hvor længe postvæsenet er om at fremsende toldmyndighedernes 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem, bør fristen for at 
indlede foranstaltninger løbe fra modtagelsen af afgørelsen, og ikke fra afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 188
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse eller 
tilbageholdelse af varerne, underretter de 
klarereren om deres hensigt eller, i tilfælde 
af at varer skal tilbageholdes, 
ihændehaveren af varerne. Klarereren eller 
ihændehaveren af varerne skal have 
lejlighed til at fremsætte sine synspunkter 
senest tre arbejdsdage efter afsendelsen af 
denne meddelelse.

3. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse eller 
tilbageholdelse af varerne, underretter de 
klarereren om deres hensigt eller, i tilfælde 
af at varer skal tilbageholdes, 
ihændehaveren af varerne. Klarereren eller 
ihændehaveren af varerne skal have 
lejlighed til at fremsætte sine synspunkter 
senest fem arbejdsdage efter afsendelsen af 
denne meddelelse.

Or. en

Ændringsforslag 189
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis varer, der mistænkes for at være 
efterligninger eller kopier af en vare, der 
er beskyttet i EU af en intellektuel 
ejendomsrettighed, henføres under en 
suspensionsprocedure, anmoder 
toldmyndighederne klarereren eller 
ihændehaveren af varerne om at 
fremlægge tilstrækkeligt bevis for, at det 
endelige bestemmelsessted for varen 
ligger uden for EU’s område inden for tre 
dage efter afsendelsen af denne 
anmodning. Hvis der ikke tilvejebringes 
tilstrækkelige beviser for det modsatte, 
formoder toldmyndighederne, at det 
endelige bestemmelsessted er inden for
EU's territorie.
Kommissionen vedtager inden for et år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse 
retningslinjer for toldmyndighedernes 
vurdering af risikoen for, at disse varer 
ender på EU-markedet, i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 29, stk. 2. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom ordføreren anser det for meget usikkert, at den materielle lovgivning vil blive 
ændret for at dække ren transit af varer, som er efterligninger eller kopier af varer, der er 
beskyttet i EU, foreslår han, at der tilføjes denne yderligere sikkerhedsbestemmelse for at 
hindre disse varer i at komme ind på det indre marked. To betingelser skal være opfyldt for, 
at toldmyndighederne kan suspendere frigivelsen af eller tilbageholde varer, nemlig at 
varerne skal være under mistanke for at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede, og 
at det forelagte bevis er utilstrækkeligt.

Ændringsforslag 190
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at den kompetente myndighed kan 
træffe en afgørelse vedrørende sagens 
realitet, kan den undersøge, om der findes 
dokumentation for, at varerne er beregnet 
til at blive udbudt til salg i Unionen, og 
for de øvrige elementer, der udgør en 
krænkelse af den intellektuelle 
ejendomsret, skal den toldmyndighed, som 
modtager en anmodning om indgriben, så 
snart der forefindes indicier, der giver 
anledning til at formode, at en sådan 
overtrædelse foreligger, suspendere 
frigivelsen af eller tilbageholde disse 
varer.
Indicier, der peger på, at disse varer vil 
blive sat til salg inden for Unionens 
område kan bl.a. være, at bestemmelsen 
eller anvendelsen af varerne ikke oplyses, 
selv om den ansøgte 
suspensionsprocedure kræver en sådan 
angivelse, at der mangler præcise eller 
troværdige oplysninger om producentens 
eller afsenderens identitet eller adresse, at 
der ikke foreligger et samarbejde med 
toldmyndighederne, eller at der opdages 
dokumenter eller en korrespondance 
vedrørende de omhandlede varer, hvorved 
der bibringes det indtryk, at varerne 
eventuelt vil blive omdirigeret mod 
forbrugerne i EU.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de forenede sager C-446/09 og C-495/09 (afsnit 79, nr. 6), bør 
forordningen ændres for at afspejle det faktum, at den brugerdefinerede myndighed skal 
handle, når der forefindes indicier, der sandsynliggør en overtrædelse.

Ændringsforslag 191
Christian Engström
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når der i forbindelse med 
småforsendelser vedtages en afgørelse om 
at udsætte frigivelsen af varer eller 
tilbageholde dem, underretter 
toldmyndighederne inden for en passende 
frist på behørig vis den endelige forbruger 
om retsgrundlaget for de foranstaltninger, 
som de har truffet.

Or. en

Ændringsforslag 192
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Toldmyndighederne underretter 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen og 
klarereren eller ihændehaveren af varerne 
om deres afgørelse om at suspendere 
frigivelsen af varerne eller at tilbageholde 
dem senest én arbejdsdag efter 
vedtagelsen af deres afgørelse.

Toldmyndighederne underretter 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen og 
klarereren eller ihændehaveren af varerne 
om deres suspension af frigivelsen eller 
tilbageholdelsen af varerne inden for én 
arbejdsdag. Toldmyndighederne kan også 
anmode indehaveren af den afgørelse, 
hvorved anmodningen godkendes, om at
underrette klarereren eller 
ihændehaveren af varerne herom, hvis 
indehaveren af den afgørelse, hvorved 
anmodningen godkendes garanterer, at 
han eller hun vil overholde de tidsfrister 
og forpligtelser, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 193
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Når der er indicier, der peger på, at 
transitvarer med oprindelse uden for 
Fællesskabet vil blive udbudt til salg 
inden for Unionens territorie, anses disse 
varer som importvarer til Unionens indre 
marked. Lovgivningen om intellektuelle 
ejendomsrettigheder i den medlemsstat, 
hvor de findes, vil blive anvendt til 
overvejelser om eventuelle krænkelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.
Indicier, der peger på, at disse varer vil 
blive sat til salg inden for Unionens 
område kan bl.a. være, at bestemmelsen 
eller anvendelsen af varerne ikke oplyses, 
eller ikke oplyses i sin fuldstændighed, og 
at der mangler præcise eller troværdige 
oplysninger om producentens eller 
afsenderens identitet.

Or. en

Ændringsforslag 194
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse 
eller tilbageholdelse af varerne, kan de 
uden at videregive andre oplysninger end 
oplysninger om det faktiske eller anslåede 
antal varer, deres art og billeder af dem, 
hvor det er relevant, bede enhver person, 
der har ret til at indgive en anmodning 
vedrørende en påstået krænkelse af 

2. Inden toldmyndighederne suspenderer 
frigivelsen af varerne eller tilbageholder 
dem, kan de uden at videregive andre 
oplysninger end oplysninger om det 
faktiske eller anslåede antal varer, deres art 
og billeder af dem, hvor det er relevant, 
bede enhver person, der har ret til at 
indgive en anmodning vedrørende en 
påstået krænkelse af intellektuelle 
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intellektuelle ejendomsrettigheder, om at 
give dem alle oplysninger, der måtte være 
relevante.

ejendomsrettigheder, om at give dem alle 
oplysninger, der måtte være relevante.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at suspensionen af frigivelsen eller tilbageholdelsen af varer indtil 
rettighedsindehaverens afgørelse ikke er et beslutningspunkt. Han foreslår derfor at slette 
ordet "afgørelse".

Ændringsforslag 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres 
hensigt eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne. 
Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at 
fremsætte sine synspunkter senest tre 
arbejdsdage efter afsendelsen af denne 
meddelelse.

udgår

Or. fr

Begrundelse

For at undgå en lang og uforholdsmæssig stor administrativ procedure, skal retten til at blive 
hørt begrænses til den endelige forbruger, der, i modsætning til forhandlerne, ikke har et 
indgående kendskab til toldformaliteter.

Ændringsforslag 196
Emma McClarkin
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres 
hensigt eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne. 
Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at 
fremsætte sine synspunkter senest tre 
arbejdsdage efter afsendelsen af denne 
meddelelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 197
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres hensigt 
eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne.
Klarereren eller ihændehaveren af varerne 
skal have lejlighed til at fremsætte sine 
synspunkter senest tre arbejdsdage efter
afsendelsen af denne meddelelse.

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres hensigt 
eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne.
Klarereren eller ihændehaveren af varerne 
skal have lejlighed til at fremsætte sine 
synspunkter senest tre arbejdsdage efter
modtagelsen af denne meddelelse.

Or. sv

Begrundelse

For at sikre, at alle europæiske indehavere af afgørelsen om imødekommelse af anmodningen 
har samme tidsrum til at iværksætte foranstaltninger vedrørende suspenderede eller 
tilbageholdte varer, uanset hvor længe postvæsenet er om at fremsende toldmyndighedernes 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem, bør fristen for at 
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indlede foranstaltninger løbe fra modtagelsen af afgørelsen, og ikke fra afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 198
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres hensigt 
eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne.
Klarereren eller ihændehaveren af varerne 
skal have lejlighed til at fremsætte sine 
synspunkter senest tre arbejdsdage efter 
afsendelsen af denne meddelelse.

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres hensigt 
eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne.
Klarereren eller ihændehaveren af varerne 
skal have lejlighed til at fremsætte sine 
synspunkter senest fem arbejdsdage efter 
afsendelsen af denne meddelelse.

Or. en

Ændringsforslag 199
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis varer, der mistænkes for at være 
efterligninger eller kopier af en vare, der 
er beskyttet i EU af en intellektuel 
ejendomsrettighed, henføres under en 
suspensionsprocedure, anmoder 
toldmyndighederne klarereren eller 
ihændehaveren af varerne om at 
fremlægge tilstrækkeligt bevis for, at det 
endelige bestemmelsessted for varen 
ligger uden for EU’s område inden for tre 
dage efter afsendelsen af denne 
anmodning. Hvis der ikke tilvejebringes 
tilstrækkelige beviser for det modsatte, 
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formoder toldmyndighederne, at det 
endelige bestemmelsessted er inden for 
EU's territorie.
Kommissionen vedtager inden for et år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse 
retningslinjer for toldmyndighedernes 
vurdering af risikoen for, at disse varer 
ender på EU-markedet, i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 29, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Eftersom ordføreren anser det for meget usikkert, at den materielle lovgivning vil blive 
ændret for at dække ren transit af varer, som er efterligninger eller kopier af varer, der er 
beskyttet i EU, foreslår han, at der tilføjes denne yderligere sikkerhedsbestemmelse for at 
hindre disse varer i at komme ind på det indre marked. To betingelser skal være opfyldt for, 
at toldmyndighederne kan suspendere frigivelsen af eller tilbageholde varer, nemlig at 
varerne skal være under mistanke for at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede, og 
at det forelagte bevis er utilstrækkeligt.

Ændringsforslag 200
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når der i forbindelse med 
småforsendelser vedtages en afgørelse om 
at udsætte frigivelsen af varer eller 
tilbageholde dem, underretter 
toldmyndighederne inden for en passende 
frist på behørig vis den endelige forbruger 
om retsgrundlaget for de foranstaltninger, 
som de har truffet.

Or. en

Ændringsforslag 201
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis der ikke kan udpeges en person, 
der er berettiget til at indgive en 
ansøgning, skal toldmyndighederne 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder med henblik på at 
identificere en person, der har ret til at 
indgive en ansøgning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at forbedre samarbejdet mellem toldmyndighederne og de 
kompetente myndigheder med henblik på at identificere en person, der har ret til at indgive en 
ansøgning. Dette ville løse det nuværende problem med, at toldmyndighederne skal frigive 
varer, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, eller sætte en stopper 
for deres tilbageholdelse, hvis de ikke inden for én arbejdsdag er i stand til at identificere den 
person, der berettiget til at indgive en ansøgning.

Ændringsforslag 202
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Toldmyndighederne underretter klarereren 
eller ihændehaveren af varerne om deres
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem senest
én arbejdsdag efter vedtagelsen af deres 
afgørelse.

Toldmyndighederne underretter klarereren 
eller ihændehaveren af varerne om
suspensionen af varernes frigivelse eller
deres tilbageholdelse inden for én 
arbejdsdag.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at suspensionen af frigivelsen eller tilbageholdelsen af varer indtil 
rettighedsindehaverens afgørelse ikke er et beslutningspunkt. Han foreslår derfor at slette 
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ordet "afgørelse".

Ændringsforslag 203
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
letfordærvelige varer.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 204
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Toldmyndighederne kan udtage prøver og 
kan efter anmodning fra indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen give vedkommende prøver 
alene i analyseøjemed og med det ene 
formål at lette den videre behandling i 
forbindelse med varemærkeforfalskede og 
piratkopierede varer. Enhver analyse af 
disse prøver foregår udelukkende under 
ansvar af indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen.

Toldmyndighederne kan udtage prøver og 
kan efter anmodning fra indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen give eller tilsende
vedkommende prøver alene i 
analyseøjemed og med det ene formål at 
lette den videre behandling i forbindelse 
med varemærkeforfalskede og 
piratkopierede varer. Enhver analyse af 
disse prøver foregår udelukkende under 
ansvar af indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen.

Or. en

Begrundelse

For effektivt at bekæmpe varemærkeforfalskning, er det nødvendigt at fremme et effektivt og 
omkostningseffektivt samspil mellem toldmyndighederne og indehaverne af den afgørelse, 
hvorved anmodningen godkendes.
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Ændringsforslag 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Toldmyndighederne kan udtage prøver og 
kan efter anmodning fra indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen give vedkommende prøver 
alene i analyseøjemed og med det ene 
formål at lette den videre behandling i 
forbindelse med varemærkeforfalskede og 
piratkopierede varer. Enhver analyse af 
disse prøver foregår udelukkende under 
ansvar af indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen.

Toldmyndighederne kan udtage prøver, der 
er repræsentative for hele varepartiet, og 
kan efter anmodning fra indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen give vedkommende prøver 
alene i analyseøjemed og med det ene 
formål at lette den videre behandling i 
forbindelse med varemærkeforfalskede og 
piratkopierede varer. Enhver analyse af 
disse prøver foregår udelukkende under 
ansvar af indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen.

Or. fr

Ændringsforslag 206
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Toldmyndighederne underretter på 
anmodning indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om 
navne og adresser på modtageren, 
afsenderen, klarereren eller ihændehaveren 
af varerne, hvis disse er kendte, om 
toldproceduren og om oprindelsen af, 
herkomst for og bestemmelsesstedet for de 
varer, der er under mistanke for at krænke 
en intellektuel ejendomsrettighed.

3. Toldmyndighederne underretter på 
anmodning indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om 
navne og adresser på modtageren, 
afsenderen, klarereren eller ihændehaveren 
af varerne, hvis disse er kendte, om 
toldproceduren og om oprindelsen af, 
herkomst for og bestemmelsesstedet for de 
varer, der er under mistanke for at krænke 
en intellektuel ejendomsrettighed.

Hvis transitvarer mistænkes for at krænke 
en intellektuel ejendomsret i 
bestemmelseslandet, kan 
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toldmyndighederne videregive denne 
oplysning til toldmyndighederne i 
bestemmelseslandet bl.a. inden for 
rammerne af Verdenstoldorganisationen 
SAFE.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at toldmyndighederne er i stand til at videregive oplysninger om 
krænkere til de retshåndhævende myndigheder for at bidrage til at forbedre efterforsknings-
og tilbageholdelsesprocedurerne, og til at underrette toldmyndighederne i modtagerlandene i 
overensstemmelse med artikel 69 i TRIPS. Det er også vigtigt at maksimere anvendelsen af de
eksisterende globale rammer for at gøre det muligt for toldmyndighederne at træffe 
foranstaltninger mod ulovlige varer.

Ændringsforslag 207
Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Toldmyndighederne underretter på 
anmodning indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om 
navne og adresser på modtageren, 
afsenderen, klarereren eller ihændehaveren 
af varerne, hvis disse er kendte, om 
toldproceduren og om oprindelsen af, 
herkomst for og bestemmelsesstedet for de 
varer, der er under mistanke for at krænke 
en intellektuel ejendomsrettighed.

3. Toldmyndighederne underretter på 
anmodning indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen, og, i 
givet fald, retshåndhævende myndigheder 
og organer, om navne og adresser på 
modtageren, afsenderen, klarereren eller 
ihændehaveren af varerne, hvis disse er 
kendte, om toldproceduren og om 
oprindelsen af, herkomst for og 
bestemmelsesstedet for de varer, der er 
under mistanke for at krænke en 
intellektuel ejendomsrettighed.

Hvis transitvarer mistænkes for at krænke 
en intellektuel ejendomsret i 
bestemmelseslandet, kan 
toldmyndighederne videregive denne 
oplysning til toldmyndighederne i 
bestemmelseslandet.

Or. en
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Ændringsforslag 208
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at indlede en procedure for at fastslå, 
om en intellektuel ejendomsrettighed er 
blevet krænket

(a) at indlede en procedure for at fastslå, 
om en intellektuel ejendomsrettighed er 
blevet krænket eller under en sådan 
procedure

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ordførerens ændringsforslag 30.

Ændringsforslag 209
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 19 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) at indlede strafferetlig forfølgning

Or. fr

Ændringsforslag 210
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at søge erstatning fra 
rettighedskrænkeren eller andre personer, 
hvis varerne bliver tilintetgjort i henhold til 

(b) at søge erstatning fra 
rettighedskrænkeren eller andre personer, 
hvis varerne bliver tilintetgjort i henhold til 



PE480.583v02-00 92/119 AM\890182DA.doc

DA

artikel 20, stk. 3, eller artikel 23, stk. 3. artikel 20, stk. 3.

Or. en

Jf. ændringsforslag 42 i udkastet til betænkning.

Begrundelse

En forenklet procedure, der kun gælder for varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, 
ville i praksis skabe juridisk usikkerhed, eftersom det er uklart, hvilken procedure der skal 
anvendes, når varer også krænker varemærkerettigheder/ophavsrettigheder og andre 
intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. patenter). Det foreslås derfor at erstatte stykkerne i 
artikel 20 med den tilpassede ordlyd i artikel 23, som dermed finder anvendelse på alle typer 
krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 211
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 19 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) med henblik på at indlede eller i 
forbindelse med en efterforskning eller 
strafferetlig forfølgning, herunder 
oplysninger vedrørende en intellektuel 
ejendomsrettighed.

Or. en

Ændringsforslag 212
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 19 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) at føre forhandlinger om et 
udenretligt forlig. 

Or. en



AM\890182DA.doc 93/119 PE480.583v02-00

DA

Ændringsforslag 213
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er mistanke om, at andre varer 
end dem, der er omhandlet i artikel 23 og 
24, krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed, skal indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen senest ti arbejdsdage efter 
afsendelsen af afgørelsen om at 
suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem indlede en procedure for 
at fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket.

Hvis der er mistanke om, at andre varer 
end dem, der er omhandlet i artikel 23 og 
24, krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed, skal indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen senest ti arbejdsdage efter 
modtagelsen af meddelelsen af om at 
suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem indlede en procedure for 
at fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket.

Or. en

Begrundelse

For at undgå problemer i forbindelse med fremsendelsen af meddelelsen, bør fristen 
fastsættes med henvisning til modtagelsen af meddelelsen, og ikke afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 214
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er mistanke om, at andre varer 
end dem, der er omhandlet i artikel 23 og 
24, krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed, skal indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen senest ti arbejdsdage efter 
afsendelsen af afgørelsen om at suspendere 
frigivelsen af varerne eller at tilbageholde 
dem indlede en procedure for at fastslå, om 

Hvis der er mistanke om, at andre varer 
end dem, der er omhandlet i artikel 23 og 
24, krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed, skal indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen senest ti arbejdsdage efter 
modtagelsen af afgørelsen om at 
suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem indlede en procedure for 
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en intellektuel ejendomsrettighed er blevet 
krænket.

at fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket.

Or. sv

Begrundelse

For at sikre, at alle europæiske indehavere af afgørelsen om imødekommelse af anmodningen 
har samme tidsrum til at iværksætte foranstaltninger vedrørende suspenderede eller 
tilbageholdte varer, uanset hvor længe postvæsenet er om at fremsende toldmyndighedernes 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem, bør fristen for at 
indlede foranstaltninger løbe fra modtagelsen af afgørelsen, og ikke fra afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 215
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er mistanke om, at andre varer 
end dem, der er omhandlet i artikel 23 og 
24, krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed, skal indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen senest ti arbejdsdage efter 
afsendelsen af afgørelsen om at suspendere 
frigivelsen af varerne eller at tilbageholde 
dem indlede en procedure for at fastslå, om 
en intellektuel ejendomsrettighed er blevet 
krænket.

Hvis der er mistanke om, at varer krænker 
en intellektuel ejendomsrettighed, skal 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen senest ti 
arbejdsdage efter afsendelsen af afgørelsen 
om at suspendere frigivelsen af varerne 
eller at tilbageholde dem indlede en 
procedure for at fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket.

Or. en

Ændringsforslag 216
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale om letfordærvelige varer, Når der er tale om letfordærvelige varer, 
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der mistænkes for at krænke en intellektuel 
ejendomsrettighed, er den i stk. 1 fastsatte 
frist til at indlede en procedure på tre 
arbejdsdage efter afsendelsen af 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem.

der mistænkes for at krænke en intellektuel 
ejendomsrettighed, er den i stk. 1 fastsatte 
frist til at indlede en procedure på tre 
arbejdsdage efter modtagelsen af 
meddelelsen om at suspendere frigivelsen 
af varerne eller at tilbageholde dem.

Or. en

Begrundelse

For at undgå problemer i forbindelse med fremsendelsen af meddelelsen, bør fristen 
fastsættes med henvisning til modtagelsen af meddelelsen, og ikke afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 217
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale om letfordærvelige varer, 
der mistænkes for at krænke en intellektuel 
ejendomsrettighed, er den i stk. 1 fastsatte 
frist til at indlede en procedure på tre 
arbejdsdage efter afsendelsen af afgørelsen 
om at suspendere frigivelsen af varerne 
eller at tilbageholde dem.

Når der er tale om letfordærvelige varer, 
der mistænkes for at krænke en intellektuel 
ejendomsrettighed, er den i stk. 1 fastsatte 
frist til at indlede en procedure på tre 
arbejdsdage efter modtagelsen af 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem.

Or. sv

Begrundelse

For at sikre, at alle europæiske indehavere af afgørelsen om imødekommelse af anmodningen 
har samme tidsrum til at iværksætte foranstaltninger vedrørende suspenderede eller 
tilbageholdte varer, uanset hvor længe postvæsenet er om at fremsende toldmyndighedernes 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem, bør fristen for at 
indlede foranstaltninger løbe fra modtagelsen af afgørelsen, og ikke fra afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) der foreligger en skriftlig aftale mellem 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om at 
afstå varerne til tilintetgørelse.

(b) der foreligger en skriftlig aftale mellem 
klarereren eller indehaveren af afgørelsen 
om imødekommelse af anmodningen om at 
afstå varerne til tilintetgørelse.

Or. fr

Ændringsforslag 219
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når toldmyndighederne er blevet 
underrettet om, at der er indledt en 
procedure for at fastslå, om en rettighed til 
et design, et patent eller en brugsmodel 
eller en sortsbeskyttelse er blevet krænket, 
og den i artikel 20 omhandlede frist er 
udløbet, kan klarereren eller 
ihændehaveren af varerne ansøge 
toldmyndighederne om at frigive varerne 
eller ophøre med at tilbageholde dem.

Når toldmyndighederne er blevet 
underrettet om, at der er indledt en 
procedure for at fastslå, om en rettighed til 
et design er blevet krænket, og den i artikel 
20 omhandlede frist er udløbet, kan 
klarereren eller ihændehaveren af varerne 
ansøge toldmyndighederne om at frigive 
varerne eller ophøre med at tilbageholde 
dem.

Or. en

Ændringsforslag 220
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Varer, der er afstået til tilintetgørelse 
efter artikel 20, 23 eller 24, må ikke:

1. Varer, der er afstået til tilintetgørelse må 
ikke:
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Or. en

Ændringsforslag 221
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 
toldmyndighederne bemyndige de 
offentlige eller private organisationer, der 
arbejder på at bekæmpe forfalskning, og 
som individuelt har fået bemyndigelse 
hertil, til at anvende ovennævnte 
foranstaltninger. Forud for 
tilintetgørelsen kan de autoriserede 
organisationer oplagre de afståede varer 
på de i tilladelsen anførte vilkår med 
henblik på analyse og oprettelse af en 
database med oplysninger til bekæmpelse 
af forfalskning. De autoriserede 
organisationer offentliggøres på 
Kommissionens website.

Or. en

Begrundelse

Undersøgelser af varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer medvirker til at forstå 
problemet og danner grundlag for indførelse af relevante strategier til bekæmpelse af 
fænomenet. Det er derfor nødvendigt at kunne analysere disse varer forud for tilintetgørelsen 
heraf.

Ændringsforslag 222
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
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Tilintetgørelse og indledning af procedure
1. Varer, der mistænkes for at være 
varemærkeforfalskede eller 
piratkopierede, kan tilintetgøres under 
toldkontrol, uden at det er nødvendigt at 
fastslå, om en intellektuel
ejendomsrettighed er blevet krænket 
ifølge loven i den medlemsstat, hvor 
varerne er blevet fundet, hvis begge 
følgende betingelser er opfyldt:
(a) indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen har 
inden for en frist på ti arbejdsdage, eller 
tre arbejdsdage i tilfælde af 
letfordærvelige varer, efter at afgørelsen 
om at suspendere frigivelsen af varerne 
eller at tilbageholde dem er afsendt, 
informeret toldmyndighederne skriftligt 
om sit samtykke til, at varerne tilintetgøres
(b) klarereren eller ihændehaveren af 
varerne har informeret 
toldmyndighederne skriftligt inden for en 
frist på ti arbejdsdage, eller tre 
arbejdsdage i tilfælde af letfordærvelige 
varer, efter at afgørelsen om at 
suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem er afsendt, om sit 
samtykke til, at varerne tilintetgøres.
2. Hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne ikke har bekræftet sit samtykke til 
tilintetgørelse inden for de frister, der er 
fastsat i stk. 1, litra b), eller ikke har 
meddelt sin modstand mod tilintetgørelsen 
til de toldmyndigheder, som vedtog 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, kan 
toldmyndighederne antage, at klarereren 
eller ihændehaveren af varerne har givet 
sit samtykke til tilintetgørelse af dem.
Toldmyndighederne informerer 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen herom.
Hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne modsætter sig tilintetgørelsen af 
varerne, informerer toldmyndighederne 
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indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen herom.
3. Tilintetgørelsen foregår under 
toldkontrol for regning af indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen og under dennes ansvar, 
medmindre andet er fastsat i lovgivningen 
i den medlemsstat, hvor varerne bliver 
tilintetgjort. Der kan udtages prøver inden 
tilintetgørelsen.
4. Foreligger der ikke noget samtykke til 
tilintetgørelse, indleder indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen inden for en frist på ti 
arbejdsdage, eller tre arbejdsdage i 
tilfælde af letfordærvelige varer, efter at 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem er 
afsendt, en procedure for at fastslå, om en 
intellektuel ejendomsrettighed er blevet 
krænket.
Toldmyndighederne kan i særlige tilfælde
forlænge de i stk. 1, første afsnit, fastsatte 
frister med op til ti arbejdsdage efter 
anmodning fra indehaveren af afgørelsen 
om imødekommelse af anmodningen.
Når der er tale om letfordærvelige varer, 
kan disse frister ikke forlænges.
5. Toldmyndighederne tillader frigivelse 
af varerne eller ophører med at 
tilbageholde dem straks efter 
gennemførelsen af alle toldformaliteter, 
hvis de ikke er blevet informeret af 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen 
vedrørende følgende:
(a) denne har givet sit samtykke til 
tilintetgørelse inden for de i stk. 1, litra a), 
omhandlede frister
(b) der er indledt en procedure for at 
fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket, 
inden for den i stk. 4 omhandlede frist.
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Or. en

Ændringsforslag 223
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen har inden 
for en frist på ti arbejdsdage, eller tre 
arbejdsdage i tilfælde af letfordærvelige 
varer, efter at afgørelsen om at suspendere 
frigivelsen af varerne eller at tilbageholde 
dem er afsendt, informeret 
toldmyndighederne skriftligt om sit 
samtykke til, at varerne tilintetgøres

(a) indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen har inden 
for en frist på ti arbejdsdage, eller tre 
arbejdsdage i tilfælde af letfordærvelige 
varer, efter at meddelelsen om at 
suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem er modtaget, informeret 
toldmyndighederne skriftligt om sit 
samtykke til, at varerne tilintetgøres

Or. en

Begrundelse

For at undgå problemer i forbindelse med fremsendelsen af meddelelsen bør fristen fastsættes 
med henvisning til modtagelsen af meddelelsen, og ikke afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 224
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen har inden 
for en frist på ti arbejdsdage, eller tre 
arbejdsdage i tilfælde af letfordærvelige 
varer, efter at afgørelsen om at suspendere 
frigivelsen af varerne eller at tilbageholde 
dem er afsendt, informeret 
toldmyndighederne skriftligt om sit 
samtykke til, at varerne tilintetgøres

(a) indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen har inden 
for en frist på ti arbejdsdage, eller tre 
arbejdsdage i tilfælde af letfordærvelige 
varer, efter at afgørelsen om at suspendere 
frigivelsen af varerne eller at tilbageholde 
dem er modtaget, informeret 
toldmyndighederne skriftligt om sit 
samtykke til, at varerne tilintetgøres
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Or. sv

Begrundelse

For at sikre, at alle europæiske indehavere af afgørelsen om imødekommelse af anmodningen 
har samme tidsrum til at iværksætte foranstaltninger vedrørende suspenderede eller 
tilbageholdte varer, uanset hvor længe postvæsenet er om at fremsende toldmyndighedernes 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem, bør fristen for at 
indlede foranstaltninger løbe fra modtagelsen af afgørelsen, og ikke fra afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 225
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) klarereren eller ihændehaveren af 
varerne har informeret toldmyndighederne 
skriftligt inden for en frist på ti 
arbejdsdage, eller tre arbejdsdage i tilfælde 
af letfordærvelige varer, efter at afgørelsen
om at suspendere frigivelsen af varerne 
eller at tilbageholde dem er afsendt, om sit 
samtykke til, at varerne tilintetgøres.

(b) klarereren eller ihændehaveren af 
varerne har informeret toldmyndighederne 
skriftligt inden for en frist på ti 
arbejdsdage, eller tre arbejdsdage i tilfælde 
af letfordærvelige varer, efter at 
meddelelsen om at suspendere frigivelsen 
af varerne eller at tilbageholde dem er 
modtaget, om sit samtykke til, at varerne 
tilintetgøres.

Or. en

Begrundelse

For at undgå problemer i forbindelse med fremsendelsen af meddelelsen bør fristen fastsættes 
med henvisning til modtagelsen af meddelelsen, og ikke afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 226
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) klarereren eller ihændehaveren af 
varerne har informeret toldmyndighederne 

(b) klarereren eller ihændehaveren af 
varerne har informeret toldmyndighederne 
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skriftligt inden for en frist på ti 
arbejdsdage, eller tre arbejdsdage i tilfælde 
af letfordærvelige varer, efter at afgørelsen 
om at suspendere frigivelsen af varerne 
eller at tilbageholde dem er afsendt, om sit 
samtykke til, at varerne tilintetgøres.

skriftligt inden for en frist på ti 
arbejdsdage, eller tre arbejdsdage i tilfælde 
af letfordærvelige varer, efter at afgørelsen 
om at suspendere frigivelsen af varerne 
eller at tilbageholde dem er modtaget, om 
sit samtykke til, at varerne tilintetgøres.

Or. sv

Begrundelse

For at sikre, at alle europæiske indehavere af afgørelsen om imødekommelse af anmodningen 
har samme tidsrum til at iværksætte foranstaltninger vedrørende suspenderede eller 
tilbageholdte varer, uanset hvor længe postvæsenet er om at fremsende toldmyndighedernes 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem, bør fristen for at 
indlede foranstaltninger løbe fra modtagelsen af afgørelsen, og ikke fra afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne ikke har bekræftet sit samtykke til 
tilintetgørelse inden for de frister, der er 
fastsat i stk. 1, litra b), eller ikke har 
meddelt sin modstand mod tilintetgørelsen 
til de toldmyndigheder, som vedtog 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, kan
toldmyndighederne antage, at klarereren 
eller ihændehaveren af varerne har givet sit 
samtykke til tilintetgørelse af dem.

Hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne ikke har bekræftet sit samtykke til 
tilintetgørelse inden for de frister, der er 
fastsat i stk. 1, litra b), eller ikke har 
meddelt sin modstand mod tilintetgørelsen 
til de toldmyndigheder, som vedtog 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, antager 
toldmyndighederne, at klarereren eller 
ihændehaveren af varerne har givet sit 
samtykke til tilintetgørelse af dem.

Or. fr

Ændringsforslag 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilintetgørelsen foregår under 
toldkontrol for regning af indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen og under dennes ansvar, 
medmindre andet er fastsat i lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor varerne bliver 
tilintetgjort. Der kan udtages prøver inden 
tilintetgørelsen.

3. Tilintetgørelsen foregår under 
toldkontrol for regning af indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen og under dennes ansvar, 
medmindre andet er fastsat i lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor varerne bliver 
tilintetgjort. Der kan udtages prøver, der er 
repræsentative for hele varepartiet, inden 
tilintetgørelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 229
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foreligger der ikke noget samtykke til 
tilintetgørelse, indleder indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen inden for en frist på ti 
arbejdsdage, eller tre arbejdsdage i tilfælde 
af letfordærvelige varer, efter at afgørelsen
om at suspendere frigivelsen af varerne 
eller at tilbageholde dem er afsendt, en 
procedure for at fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket.

Foreligger der ikke noget samtykke til 
tilintetgørelse, indleder indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen inden for en frist på ti 
arbejdsdage, eller tre arbejdsdage i tilfælde 
af letfordærvelige varer, efter at 
meddelelsen om at suspendere frigivelsen 
af varerne eller at tilbageholde dem er 
modtaget, en procedure for at fastslå, om 
en intellektuel ejendomsrettighed er blevet 
krænket.

Or. en

Begrundelse

For at undgå problemer i forbindelse med fremsendelsen af meddelelsen bør fristen fastsættes 
med henvisning til modtagelsen af meddelelsen, og ikke afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 230
Anna Hedh
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foreligger der ikke noget samtykke til 
tilintetgørelse, indleder indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen inden for en frist på ti 
arbejdsdage, eller tre arbejdsdage i tilfælde 
af letfordærvelige varer, efter at afgørelsen 
om at suspendere frigivelsen af varerne 
eller at tilbageholde dem er afsendt, en 
procedure for at fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket.

Foreligger der ikke noget samtykke til 
tilintetgørelse, indleder indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen inden for en frist på ti 
arbejdsdage, eller tre arbejdsdage i tilfælde 
af letfordærvelige varer, efter at afgørelsen 
om at suspendere frigivelsen af varerne 
eller at tilbageholde dem er modtaget, en 
procedure for at fastslå, om en intellektuel 
ejendomsrettighed er blevet krænket.

Or. sv

Begrundelse

For at sikre, at alle europæiske indehavere af afgørelsen om imødekommelse af anmodningen 
har samme tidsrum til at iværksætte foranstaltninger vedrørende suspenderede eller 
tilbageholdte varer, uanset hvor længe postvæsenet er om at fremsende toldmyndighedernes 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem, bør fristen for at 
indlede foranstaltninger løbe fra modtagelsen af afgørelsen, og ikke fra afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 231
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Toldmyndighederne kan donere 
ufarlige forarbejdede produkter, som 
f.eks. tøj og sko, til skoler, plejehjem, 
børnehjem, ikke-statslige organisationer 
eller til andre sociale instanser eller 
velfærdstjenester. I sådanne tilfælde bør 
der ikke opkræves skat eller andre 
nationale afgifter.

Or. el
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Ændringsforslag 232
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, der mistænkes for at være
varemærkeforfalskede eller piratkopierede

(a) varer, der indlysende er
varemærkeforfalskede eller piratkopierede

Or. sv

Ændringsforslag 233
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) varer, der mistænkes for at være 
varemærkeforfalskede eller piratkopierede

(a) varer, der mistænkes for at være 
varemærkeforfalskede eller piratkopierede 
ophavsretsbeskyttede varer

Or. en

Ændringsforslag 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) det er blevet bekræftet af 
ihændehaveren af varerne, efter at denne 
er blevet informeret, at varerne er 
varemærkeforfalskede eller 
piratkopierede

Or. fr
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Ændringsforslag 235
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 16, stk. 3, 4 og 5, og artikel 18, 
stk. 2, finder ikke anvendelse.

2. Artikel 16, stk. 4 og 5, samt artikel 18, 
stk. 2 finder ikke anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 236
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at fremsætte 
sine synspunkter inden for tyve 
arbejdsdage, efter at afgørelsen om at 
suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem er afsendt.

4. Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at fremsætte 
sine synspunkter inden for tyve 
arbejdsdage, efter at afgørelsen om at 
suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem er modtaget.

Or. sv

Begrundelse

For at sikre, at alle europæiske indehavere af afgørelsen om imødekommelse af anmodningen 
har samme tidsrum til at iværksætte foranstaltninger vedrørende suspenderede eller 
tilbageholdte varer, uanset hvor længe postvæsenet er om at fremsende toldmyndighedernes 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem, bør fristen for at 
indlede foranstaltninger løbe fra modtagelsen af afgørelsen, og ikke fra afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 237
Marielle Gallo
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at fremsætte 
sine synspunkter inden for tyve
arbejdsdage, efter at afgørelsen om at 
suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem er afsendt.

4. Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at fremsætte 
sine synspunkter inden for fem
arbejdsdage, efter at afgørelsen om at 
suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem er afsendt.

Or. fr

Ændringsforslag 238
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De pågældende varer kan tilintetgøres, 
hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne inden for tyve arbejdsdage, efter at 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem er 
afsendt, over for toldmyndighederne har 
bekræftet sit samtykke til tilintetgørelse af 
varerne.

5. De pågældende varer kan tilintetgøres, 
hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne inden for tyve arbejdsdage, efter at 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem er 
modtaget, over for toldmyndighederne har 
bekræftet sit samtykke til tilintetgørelse af 
varerne.

Or. sv

Begrundelse

For at sikre, at alle europæiske indehavere af afgørelsen om imødekommelse af anmodningen 
har samme tidsrum til at iværksætte foranstaltninger vedrørende suspenderede eller 
tilbageholdte varer, uanset hvor længe postvæsenet er om at fremsende toldmyndighedernes 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem, bør fristen for at 
indlede foranstaltninger løbe fra modtagelsen af afgørelsen, og ikke fra afsendelsen heraf.

Ændringsforslag 239
Marielle Gallo
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De pågældende varer kan tilintetgøres, 
hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne inden for tyve arbejdsdage, efter at 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem er 
afsendt, over for toldmyndighederne har 
bekræftet sit samtykke til tilintetgørelse af 
varerne.

5. De pågældende varer kan tilintetgøres, 
hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne inden for ti arbejdsdage, efter at 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem er 
afsendt, over for toldmyndighederne har 
bekræftet sit samtykke til tilintetgørelse af 
varerne.

Or. fr

Ændringsforslag 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Tilintetgørelsen foregår under 
toldkontrol og for toldmyndighedernes
regning.

7. Tilintetgørelsen foregår under 
toldkontrol for regning af indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen.

Or. fr

Ændringsforslag 241
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne modsætter sig tilintetgørelsen af 
varerne, informerer toldmyndighederne 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen herom og 

8. Hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne modsætter sig tilintetgørelsen af 
varerne, informerer toldmyndighederne 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen herom og 
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om antallet af varer og deres art, herunder 
om nødvendigt billeder af disse varer.

om antallet af varer og deres art, herunder 
om nødvendigt billeder af disse eller 
vareprøver.

Or. sv

Ændringsforslag 242
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen får beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
30 vedrørende de tærskler, der gælder for 
småforsendelser i forbindelse med denne 
artikel.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 243
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. I betragtning af den potentielle 
arbejdsbyrde, som dette forslag giver 
toldmyndighederne med hensyn til 
håndhævelse af regler, skal 
toldmyndighederne primært behandle 
større forsendelser. 

Or. en

Ændringsforslag 244
Anna Hedh
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På toldmyndighedernes forlangende 
betaler indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen alle 
omkostninger, som afholdes af 
toldforvaltningen til at holde varerne under 
toldtilsyn i medfør af artikel 16 og 17 og 
med at tilintetgøre varerne i medfør af 
artikel 20 og 23.

1. På toldmyndighedernes forlangende 
betaler indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen alle 
omkostninger, som afholdes af 
toldforvaltningen til at holde varerne under 
toldtilsyn i medfør af artikel 16 og 17 og 
[til] at tilintetgøre varerne i medfør af 
artikel 20 og 23. Indehaveren af en 
afgørelse informeres, efter anmodning, af 
toldmyndighederne om, hvor og hvordan 
de tilbageholdte varer oplagres, og om de 
dermed forbundne omkostninger, samt 
gives mulighed for at kommentere 
oplagringen.

Or. sv

Begrundelse

Forslaget, som formuleret af Kommissionen, betyder, at den retmæssige indehaver af en 
afgørelse skal udfærdige en økonomisk beregning i forbindelse med indgivelse af en 
anmodning om indgriben fra toldmyndighedernes side. Dette kan være problematisk for små 
og mellemstore virksomheder, som har begrænsede økonomiske ressourcer.
Rettighedsindehaveren kan derfor vælge ikke at indgive en anmodning om indgriben, hvilket 
resulterer i, at krænkende varer krydser grænsen.

Ændringsforslag 245
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På toldmyndighedernes forlangende 
betaler indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen alle 
omkostninger, som afholdes af 
toldforvaltningen til at holde varerne under 
toldtilsyn i medfør af artikel 16 og 17 og 
med at tilintetgøre varerne i medfør af 

1. På toldmyndighedernes forlangende 
betaler indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen alle 
omkostninger, som afholdes af 
toldforvaltningen til at holde varerne under 
toldtilsyn i medfør af artikel 16 og 17 og 
[til] at tilintetgøre varerne i medfør af 



AM\890182DA.doc 111/119 PE480.583v02-00

DA

artikel 20 og 23. artikel 20 og 23, samt til at afskære handel 
med varerne, forudsat at mellemmændene 
ikke er ansvarlige i henhold til artikel 27, 
stk. 2, litra b.

Or. de

Begrundelse

Transportvirksomheder spiller uforvarende en central rolle i forbindelse med import af 
ulovlige og forfalskede varer til EU. De kan ikke forventes at afsløre sådanne varer. De kan 
imidlertid bidrage til at beskytte EU mod import af sådanne varer, hvis de, i den indledende 
fase af transaktionen, er blevet informeret om eventuelle tidligere varemærkeforfalskninger 
begået af modtageren af de varer, hvis transport de varetager.

Ændringsforslag 246
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne artikel griber ikke ind i retten for 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen til at søge 
erstatning fra rettighedskrænkeren eller 
andre personer i henhold til lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor varerne blev fundet.

2. Denne artikel griber ikke ind i retten for 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen til at søge 
erstatning fra rettighedskrænkeren eller 
andre personer, herunder mellemmænd 
som f.eks. transportfirmaer eller 
speditører, i henhold til lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor varerne blev fundet.

Or. en

Ændringsforslag 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne vedtager nationale 
lovbestemmelser, som giver indehaveren 
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af afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen til at søge erstatning fra 
klarereren eller den person, der har fysisk 
kontrol med varerne, hvor hverken 
rettighedskrænkeren, varernes ejer eller 
den person, der har en tilsvarende ret til 
at disponere over dem, kan identificeres, 
eller retsforfølges på deres territorium, 
eller er ude af stand til at yde 
kompensation, og hvor klarereren eller 
den person, der har fysisk kontrol med 
varerne, ikke kan fremskaffe navne, 
adresser og momsregistreringsnummer 
(hvor det er relevant) på afsenderen og 
modtageren.

Or. en

(Jf. ordførerens ændringsforslag 13)

Begrundelse

Mellemmænd, som f.eks. transportfirmaer og/eller speditører, indgår i et kontraktforhold med 
rettighedskrænkeren, og de modtager betaling for transport af varer, som krænker 
intellektuelle ejendomsrettigheder. Når det kan fastslås, at mellemmænd ikke har udvist 
tilstrækkelig omhu, bør disse påtage sig omkostningerne til tilintetgørelse af varerne. En 
sådan forpligtelse vil tilskynde mellemmænd til i højere grad at bidrage til bekæmpelse af 
krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 28 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Administrative sanktioner Sanktioner

Or. it

Ændringsforslag 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om administrative sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning.

Or. it

Ændringsforslag 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser
om administrative sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning.

Uden at det berører national ret anvender
medlemsstaterne bestemmelserne om 
administrative sanktioner i forbindelse med 
overtrædelse af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning.

Or. fr

Ændringsforslag 251
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 28 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Sanktioner over for ansøgere

Ansøgere, som gentagne gange indgiver 
anmodninger vedrørende påståede 
krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som viser sig at være 
grundløse i et flertal af tilfældene over en 
periode på to år, fratages retten til at 
indgive anmodninger i en nærmere 
bestemt periode. Medlemsstaterne 
fastsætter, hvilke sanktioner der skal 
anvendes over for sådanne ansøgere. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
karakter og have afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 252
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle de i stk. 1 og 2 omhandlede 
oplysninger lagres i en central database i 
Kommissionen.

3. Alle de i stk. 1 og 2 omhandlede 
oplysninger lagres i en central database i 
Kommissionen. For at få fastlagt et 
retsgrundlag for en sådan database 
vedtager Kommissionen et særskilt 
forslag, som vedtages i henhold til den 
almindelige lovgivningsprocedure inden 
for ét år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse. Ved udarbejdelsen af 
forslaget rådfører Kommissionen sig med 
Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse. Databasen skal være 
operationel senest den 1. januar 2015.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med henstillingerne i udtalelsen fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2011/C 363/01). Der bør være et juridisk 
krav om at investere i og gennemføre indbyrdes kompatible  "e-Custom"-procedurer, også 
hvad angår håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 253
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen giver toldmyndighederne 
i medlemsstaterne elektronisk adgang til de 
i stk. 1 og 2 omhandlede relevante 
oplysninger.

4. Kommissionen giver snarest muligt og 
ikke senere end den 1. januar 2015 
toldmyndighederne i medlemsstaterne 
elektronisk adgang til de i stk. 1 og 2 
omhandlede relevante oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Der bør være et juridisk krav om at investere i og gennemføre indbyrdes kompatible  "e-
Custom"-procedurer, også hvad angår håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlingen af personoplysninger i 
Kommissionens centrale database foregår i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
45/200126 og under tilsyn af Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse.

1. Behandlingen af personoplysninger i 
Kommissionens centrale database foregår i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
45/2001 og under tilsyn af Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse. De 
gennemførelsesbestemmelser, der skal 
vedtages, bør under alle omstændigheder 
indeholde en detaljeret beskrivelse af 
databasens funktionelle og tekniske 
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karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 255
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionens og medlemsstaternes 
lagring af personoplysninger vil være 
begrænset til varigheden af 
gyldighedsperioden for afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med henstillingerne i udtalelsen fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2011/C 363/01).

Ændringsforslag 256
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32a
Rapportering 

Inden... * forelægger Kommissionen en 
rapport om medlemsstaternes 
håndhævelse af forordningen for Europa-
Parlamentet, især med oplysning om, 
hvorvidt den elektroniske database er 
fuldt ud funktionel i hele Unionen.
____________



AM\890182DA.doc 117/119 PE480.583v02-00

DA

* EUT: Indsæt venligst datoen: 36 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 257
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32a
Betænkning

Senest tre år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om forordningens gennemførelse. 
Rapporten skal især fokusere på 
medlemsstaternes tiltag med henblik på 
gennemførelse af nærværende 
forordning.

Or. pl

Begrundelse

Nærværende forordning omhandler procedurespørgsmål, og, hvis dens mål skal kunne 
opfyldes, er det vigtigt, at den gennemføres behørigt af medlemsstaterne. Det er især vigtigt, 
at de i forordningen omhandlede computersystemers drift kontrolleres.

Ændringsforslag 258
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmodninger om indgriben, som er 
imødekommet i henhold til Rådets 

Anmodninger om indgriben, som er 
imødekommet i henhold til Rådets 
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forordning (EF) nr. 1383/2003, forbliver 
gyldige i det tidsrum, der er angivet i 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen, og inden for hvilket 
toldmyndighederne skal gribe ind, og 
bliver ikke forlænget.

forordning (EF) nr. 1383/2003, forbliver 
gyldige i det tidsrum, der er angivet i 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen, og inden for hvilket 
toldmyndighederne skal gribe ind, og kan 
forlænges i henhold til artikel 11 i 
nærværende forordning. De oplysninger, 
der kræves i henhold til artikel 6, stk. 3, 
skal ledsage førstegangsansøgninger om 
forlængelse af det tidsrum, inden for 
hvilket toldmyndighederne kan gribe ind. 

Or. pl

Begrundelse

Indehaveren af afgørelsen om imødekommelse af indgriben fra toldmyndighedernes side bør 
have mulighed for at sikre en forlængelse af den periode, der er fastsat i overensstemmelse 
med Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003, og hvorunder toldmyndighederne kan gribe ind 
på grundlag af nærværende forordning. Dette vil lette byrden for både toldmyndighederne og 
indehaveren af afgørelsen om imødekommelse af indgriben fra toldmyndighedernes side. 

Ændringsforslag 259
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den ...* forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om forordningens gennemførelse. 
Om nødvendigt ledsages rapporten af 
passende forslag og/eller henstillinger.
_______________
* EUT: Indsæt venligst datoen: 36 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden. 

Or. en

Begrundelse

Rapporten vil give et billede af, hvorledes nærværende forordning fungerer, især 
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toldmyndighedernes håndhævelse af yderligere intellektuelle ejendomsrettigheder og den 
særlige procedure for småforsendelser.


