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Amendement 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 62
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

legitieme handel in het gedrang te brengen.

Or. en

Amendement 63
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Uit de evaluatie van Verordening (EG) 
nr. 1383/2003 is gebleken dat bepaalde 
verbeteringen in het wetgevingskader 
nodig zijn om de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten door 
douaneautoriteiten te versterken en 
passende rechtsduidelijkheid te garanderen, 
rekening houdende met ontwikkelingen op 
economisch, handels- en 
wetgevingsgebied. De Commissie moet 
alle maatregelen treffen om zonder 
onnodige vertraging een geharmoniseerde 
toepassing van het nieuwe wettelijke 
kader te garanderen door de 
douaneautoriteiten in de hele Europese 
Unie voor een efficiënte handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, waarmee 
de houders van de rechten zouden worden 
beschermd zonder een obstakel te vormen 
voor de handel.   De uitvoering van het 
gemoderniseerde douanewetboek en in 
het bijzonder een interoperabel 
'eDouane'-systeem kan deze handhaving 
in de toekomst vergemakkelijken. 

Or. en

Amendement 64
Christian Engström
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Uit de evaluatie van Verordening (EG) 
nr. 1383/2003 is gebleken dat bepaalde 
verbeteringen in het wetgevingskader 
nodig zijn om de handhaving van 
geselecteerde intellectuele-
eigendomsrechten, met name 
handelsmerken en auteursrechten, te 
versterken en passende rechtsduidelijkheid 
te garanderen, rekening houdende met 
ontwikkelingen op economisch, handels-
en wetgevingsgebied. Uit deze evaluatie 
bleek ook dat grensmaatregelen niet van 
toepassing zouden moeten zijn op andere 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
octrooien en aanvullende 
beschermingscertificaten voor medicinale 
producten waar de juiste vaststelling van 
inbreuk afhankelijk is van zeer technische 
gerechtelijke procedures. Op dezelfde 
manier werd bepaald dat 
grensmaatregelen niet mogen worden 
toegepast op doorvoergoederen.

Or. en

Amendement 65
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om intellectuele-eigendomsrechten te 
handhaven, moeten de douaneautoriteiten 
goederen kunnen controleren die onder 
douanetoezicht zijn geplaatst of hadden 
moeten zijn geplaatst in het douanegebied 
van de Unie. Handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten aan de grens, ongeacht 
waar de goederen zich onder 

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

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

Or. en

Amendement 66
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om intellectuele-eigendomsrechten te 
handhaven, moeten de douaneautoriteiten 
goederen kunnen controleren die onder 
douanetoezicht zijn geplaatst of hadden 
moeten zijn geplaatst in het douanegebied 
van de Unie. Handhaving van intellectuele-

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

eigendomsrechten aan de grens, ongeacht 
waar de goederen zich onder 
"douanetoezicht" bevinden of hadden 
moeten bevinden zoals omschreven bij 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek, vormt een goede 
aanwending van middelen. Wanneer 
goederen door de douane aan de grens 
worden vastgehouden, is er één wettelijke 
procedure nodig, terwijl er verschillende 
afzonderlijke procedures nodig zouden zijn 
voor dezelfde mate van handhaving ten 
aanzien van goederen die op de markt 
worden aangetroffen, omdat zij dan zouden 
zijn opgesplitst en aan kleinhandelaren zijn 
geleverd. Er dient een uitzondering te 
worden gemaakt voor goederen die voor 
een bijzondere bestemming in het vrije 
verkeer zijn gebracht, aangezien dergelijke 
goederen, hoewel ze in het vrije verkeer 
zijn gebracht, onder douanecontrole 
blijven. Wanneer zich in de persoonlijke 
bagage van reizigers niet-commerciële 
goederen bevinden waarvan de 
hoeveelheid de vrijstellingslimiet niet 
overschrijdt en er geen concrete 
aanwijzingen zijn dat de goederen deel 
uitmaken van handelsverkeer, moeten de 
lidstaten ervan uitgaan dat deze goederen 
niet onder het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen.

Or. en

Amendement 67
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om intellectuele-eigendomsrechten te 
handhaven, moeten de douaneautoriteiten 
goederen kunnen controleren die onder 

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

controleren die onder douanetoezicht zijn 
geplaatst of hadden moeten zijn geplaatst 
in het douanegebied van de Unie. 
Handhaving van dergelijke intellectuele-
eigendomsrechten aan de grens, ongeacht 
waar de goederen zich onder 
"douanetoezicht" bevinden of hadden 
moeten bevinden zoals omschreven bij 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek, vormt een goede 
aanwending van middelen. Wanneer 
goederen door de douane aan de grens 
worden vastgehouden, is er één wettelijke 
procedure nodig, terwijl er verschillende 
afzonderlijke procedures nodig zouden zijn 
voor dezelfde mate van handhaving ten 
aanzien van goederen die op de markt 
worden aangetroffen, omdat zij dan zouden 
zijn opgesplitst en aan kleinhandelaren zijn 
geleverd. Er dient een uitzondering te 
worden gemaakt voor goederen die voor 
een bijzondere bestemming in het vrije 
verkeer zijn gebracht, aangezien dergelijke 
goederen, hoewel ze in het vrije verkeer 
zijn gebracht, onder douanecontrole 
blijven. Het is ook essentieel de 
verordening niet toe te passen op goederen 
die reizigers in hun persoonlijke bagage 
meevoeren indien er geen aanwijzigen zijn 
op basis van de toepasselijke wettelijke 
procedures dat er sprake is van een 
handelsdoel.

Or. en

Amendement 68
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verordening (EG) nr. 1383/2003 is niet 
van toepassing op bepaalde intellectuele-

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

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

Or. sv

Amendement 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

doel is het passend, in aanvulling op de 
rechten waarop Verordening (EG) 
nr. 1383/2003 reeds van toepassing is, het 
toepassingsgebied van deze verordening uit 
te breiden tot handelsbenamingen voor 
zover deze zijn beschermd als exclusieve 
eigendomsrechten krachtens nationaal 
recht, topografieën van 
halfgeleiderproducten, gebruiksmodellen 
en apparaten om technologische 
maatregelen te ontwijken, evenals 
exclusieve intellectuele-eigendomsrechten 
die bij EU-wetgeving zijn vastgesteld.

Or. fr

Amendement 70
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 71
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Verordening (EG) nr. 1383/2003 is niet 
van toepassing op bepaalde intellectuele-
eigendomsrechten en sluit bepaalde 
inbreuken uit. Teneinde de efficiënte 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten te garanderen, dient de 
douanecontrole zich te richten op 
geselecteerde inbreuken. Met het oog op 
dat doel is het passend, in aanvulling op de 
rechten waarop Verordening (EG) nr. 
1383/2003 reeds van toepassing is, het 
toepassingsgebied van deze verordening uit 
te breiden tot speciale apparaten die zijn 
ontworpen om technologische 
beschermingsmaatregelen (TPM's) te 
ontwijken.
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exclusieve intellectuele-eigendomsrechten 
die bij EU-wetgeving zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 72
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) deze verordening moet, als zij 
volledig ten uitvoer wordt gelegd, verder 
bijdragen aan de interne markt, die 
doeltreffender bescherming voor de 
houders van rechten waarborgt, 
creativiteit en innovatie aanwakkert, en 
consumenten voorziet van betrouwbare en 
kwalitatief hoogwaardige producten, als 
gevolg waarvan grensoverschrijdende 
transacties tussen consumenten, bedrijven 
en @ zouden worden versterkt;

Or. en

Amendement 73
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Ieder persoon, ongeacht of hij houder is 
van een intellectuele-eigendomsrecht, die 
in eigen naam een rechtsprocedure inzake 
een mogelijke schending van dat recht kan 
inleiden, dient gerechtigd te zijn om een 
verzoek om optreden van de 
douaneautoriteiten in te dienen.

(8) Ieder persoon, ongeacht of hij houder is 
van een merkenrecht of auteursrecht, die 
in eigen naam een rechtsprocedure inzake 
een mogelijke schending van dat recht kan 
inleiden, dient gerechtigd te zijn om een 
verzoek om optreden van de 
douaneautoriteiten in te dienen.

Or. en
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Amendement 74
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Teneinde te garanderen dat 
intellectuele-eigendomsrechten in de hele 
Unie worden gehandhaafd, is het passend 
te bepalen dat wanneer een persoon die 
gerechtigd is een verzoek om optreden van 
de douaneautoriteiten in te dienen, 
handhaving wil afdwingen van een 
intellectuele-eigendomsrecht voor het 
gehele grondgebied van de Unie, deze 
persoon de douaneautoriteiten van een 
lidstaat kan verzoeken een besluit te nemen 
op grond waarvan de douaneautoriteiten 
van die lidstaat en van iedere andere 
lidstaat waar hij de handhaving van het
intellectuele-eigendomsrecht wil 
afdwingen, moeten optreden.

(9) Teneinde doeltreffende handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten te 
garanderen in de hele Unie, is het passend 
te bepalen dat wanneer een persoon die 
gerechtigd is een verzoek om optreden van 
de douaneautoriteiten in te dienen, 
handhaving wil afdwingen van een 
relevant intellectuele-eigendomsrecht voor 
het gehele grondgebied van de Unie, deze 
persoon de douaneautoriteiten van een 
lidstaat kan verzoeken een besluit te nemen 
op grond waarvan de douaneautoriteiten 
van die lidstaat en van iedere andere 
lidstaat waar hij de handhaving van 
dergelijk intellectuele-eigendomsrecht wil 
afdwingen, moeten optreden.

Or. en

Amendement 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ten behoeve van de snelle handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten dient te 
worden bepaald dat wanneer de 
douaneautoriteiten op basis van voldoende 
bewijs vermoeden dat goederen onder hun 
toezicht inbreuk maken op intellectuele-
eigendomsrechten, zij de vrijgave van deze 
goederen kunnen schorsen of de goederen 
kunnen vasthouden, op eigen initiatief dan 

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

vasthouden, op eigen initiatief dan wel op 
verzoek, teneinde de personen die 
gerechtigd zijn tot het indienen van een 
verzoek om optreden van de 
douaneautoriteiten, in staat te stellen een 
procedure in te leiden om te laten 
vaststellen of er sprake is van een inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht.

Or. fr

Amendement 76
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 77
Jürgen Creutzmann



AM\890182NL.doc 15/124 PE480.583v02-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) als doorvoergoederen 
vermoedelijk een imitatie of kopie zijn van 
een product dat in de Europese Unie 
wordt beschermd door een intellectuele-
eigendomsrecht, moeten de 
douaneautoriteiten de aangever of de 
houder van de goederen vragen adequaat 
bewijs te leveren dat de eindbestemming 
van de goederen zich buiten het 
grondgebied van de Europese Unie 
bevindt.    Bij gebrek aan adequaat bewijs 
van het tegendeel, moeten de 
douaneautoriteiten een aanzienlijke 
waarschijnlijkheid veronderstellen dat de 
goederen in kwestie worden 
gedistribueerd op de markt van de 
Europese Unie. De Commissie moet 
richtsnoeren vaststellen voor criteria 
waarmee douaneautoriteiten effectief het 
risico kunnen bepalen dat de producten 
toch op de markt van de Europese Unie 
terechtkomen, daarbij rekening houdend 
met de jurisprudentie op dit gebied van 
het Hof van Justitie van de Europese 
Unie. 

Or. en

(Zie amendementen op de artikelen 16 en 17.)

Motivering

Aangezien de rapporteur het zeer onzeker acht dat de materiële wetgeving geamendeerd zal 
worden om uitsluitend de doorvoer van goederen te dekken die imitaties of kopieën zijn van 
goederen die beschermd worden binnen de EU, stelt hij voor deze aanvullende garantie op te 
nemen om te voorkomen dat die goederen de interne markt binnenkomen. Twee voorwaarden 
moeten worden nageleefd voordat de douane de vrijgave van goederen mag schorsen of 
goederen vasthouden: de goederen zijn vermoedelijk nagemaakt of door piraterij verkregen 
en het geleverde bewijs is inadequaat.
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Amendement 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 79
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer het bij de vermoedelijk 
inbreukmakende goederen geen namaak of 
piraterij betreft, kan het voor de 
douaneautoriteiten moeilijk zijn om op 
grond van uitsluitend visuele inspectie vast 
te stellen of inbreuk is gemaakt op een 
intellectuele-eigendomsrecht. Daarom is 

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

Daarom is het passend te bepalen dat er 
procedures moeten worden ingeleid. Het is 
aan de bevoegde autoriteiten die met 
dergelijke procedures belast zijn, om te 
bepalen of er sprake is van een inbreuk op 
een relevant intellectuele-eigendomsrecht 
en passende besluiten te nemen.

Or. en

Amendement 80
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 
er voor kleine zendingen van nagemaakte 
of door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld, 
waarbij goederen zonder toestemming van 
de houder van het recht kunnen worden 
vernietigd.
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Or. de

Amendement 81
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 
er voor kleine zendingen van nagemaakte 
of door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld.

Or. sv

Amendement 82
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 

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

er voor kleine zendingen van nagemaakte 
of door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld, 
waarbij goederen zonder toestemming van 
de houder van het recht kunnen worden 
vernietigd.

Or. en

Amendement 83
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 
er voor kleine zendingen van nagemaakte 
of door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld, 
waarbij goederen zonder toestemming van 
de houder van het recht kunnen worden 
vernietigd. Ter vaststelling van de 
drempelwaarden waaronder zendingen als 
kleine zendingen dienen te worden 
aangemerkt, dient in deze verordening aan 
de Commissie de bevoegdheid te worden 
overgedragen om niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 
er, onverminderd het recht van de 
eindverbruiker om binnen een redelijke 
termijn naar behoren te worden 
geïnformeerd over de rechtsgrond voor 
het optreden van de douaneautoriteiten,
voor kleine zendingen van nagemaakte of 
door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld, 
waarbij goederen zonder toestemming van 
de houder van het recht kunnen worden 
vernietigd. Ter vaststelling van de 
drempelwaarden waaronder zendingen als 
kleine zendingen dienen te worden 
aangemerkt, dient in deze verordening aan 
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werking van de Europese Unie. Het is zaak 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden, inclusief 
op deskundigenniveau, passend overleg 
voert.

de Commissie de bevoegdheid te worden 
overgedragen om niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Het is zaak 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passend 
en openbaar overleg voert, ook met 
consumenten- en 
mensenrechtenorganisaties en op 
deskundigenniveau.

Or. en

Amendement 84
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie te letten op een gelijktijdige, 
tijdige en behoorlijke toezending van 
relevante documenten aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Schrappen

Or. de

Amendement 85
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen



AM\890182NL.doc 21/124 PE480.583v02-00

NL

relevante documenten aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Met een definitie van kleine zendingen in de Verordening zijn gedelegeerde handelingen niet 
nodig. 

Amendement 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de marktdeelnemers die regelmatig aan 
douaneformaliteiten voldoen en de eindgebruiker. Eerstgenoemden zijn uitstekend op de 
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hoogte van de douaneprocedures, en er zijn dus geen langdurige administratieve procedures 
nodig die zouden verhinderen dat de bevoegde douaneautoriteit snel en doeltreffend kan 
optreden.

Amendement 87
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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(Zie amendement op artikel 16 - lid 3.)

Motivering

In de meeste gevallen is een actie van de douane gebaseerd op een duidelijke verdenking en 
blijkt die uiteindelijk gegrond. Het recht om gehoord te worden, moet daarom worden beperkt 
tot goederen die niet zijn nagemaakt of via piraterij zijn verkregen, waarbij het moeilijker kan 
zijn voor de douaneautoriteiten om uitsluitend via visuele inspectie te bepalen of er eventueel 
een intellectuele-eigendomsrecht geschonden is, en tot gevallen waarin de doaune actie 
onderneemt na de toewijzing van een verzoek, als de tegenstrijdige belangen van de betrokken 
partijen relevant kunnen zijn.

Amendement 88
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Voor meer rechtsduidelijkheid en ter 
bescherming van de belangen van de 
legitieme handel tegen mogelijk misbruik 
van de handhavingsbepalingen aan de 
grenzen is het passend te voorzien in een 
wijziging van de termijnen voor de 
vasthouding van goederen die 
vermoedelijk inbreuk maken op een 
relevant intellectuele-eigendomsrecht, van 
de voorwaarden waaronder de douane 
informatie over zendingen aan de houders 
van het recht dient te verstrekken en van de 
toepassingsvoorwaarden voor de procedure 
waarbij vernietiging van de goederen onder 
douanecontrole is toegestaan in geval van 
vermoede inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten.

Or. en
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Amendement 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Rekening houdende met het 
voorlopige en preventieve karakter van de 
door de douaneautoriteiten op dit gebied 
genomen maatregelen en de tegenstrijdige 
belangen van de partijen die door de 
maatregelen worden getroffen, dienen 
bepaalde aspecten van de procedure te 
worden aangepast ten behoeve van een 
vlotte toepassing van de verordening met 
inachtneming van de rechten van de 
betrokken partijen. Wat de verschillende 
kennisgevingen betreft waarin deze 
verordening voorziet, dienen de 
douaneautoriteiten derhalve op basis van 
de documenten inzake de 
douanebehandeling dan wel de situatie 
waarin de goederen zich bevinden, de eerst 
aangewezen persoon in kennis te stellen. In 
het geval van de specifieke procedure voor 
kleine zendingen dient te worden voorzien 
in het recht voor de consument om te 
worden gehoord voordat de 
douaneautoriteiten een besluit nemen, 
omdat het niet onwaarschijnlijk is dat 
consumenten hier rechtstreeks bij 
betrokken zijn en van hen niet dezelfde 
zorgvuldigheid kan worden verwacht als 
van marktdeelnemers die vaak 
douaneformaliteiten vervullen.



AM\890182NL.doc 25/124 PE480.583v02-00

NL

worden verlengd, omdat het niet 
onwaarschijnlijk is dat consumenten hier 
rechtstreeks bij betrokken zijn en van hen 
niet dezelfde zorgvuldigheid kan worden 
verwacht als van marktdeelnemers die vaak 
douaneformaliteiten vervullen.

Or. fr

Motivering

De eindgebruiker is niet op de hoogte van de douaneformaliteiten en dient te worden 
beschermd door invoering van het recht om te worden gehoord voordat de douaneautoriteiten 
een besluit nemen.

Amendement 90
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Rekening houdende met het 
voorlopige en preventieve karakter van de 
door de douaneautoriteiten op dit gebied 
genomen maatregelen en de tegenstrijdige 
belangen van de partijen die door de 
maatregelen worden getroffen, dienen 
bepaalde aspecten van de procedure te 
worden aangepast ten behoeve van een 
vlotte toepassing van de verordening met 
inachtneming van de rechten van de 
betrokken partijen. Wat de verschillende 
kennisgevingen betreft waarin deze 
verordening voorziet, dienen de 
douaneautoriteiten derhalve op basis van 
de documenten inzake de 
douanebehandeling dan wel de situatie 
waarin de goederen zich bevinden, de eerst 
aangewezen persoon in kennis te stellen. 
De termijnen die in deze verordening voor 
de noodzakelijke kennisgevingen zijn 
vastgelegd, dienen te worden gerekend 
vanaf het tijdstip dat ze door de 
douaneautoriteiten zijn verzonden, 

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

worden gehoord voordat een afwijzend 
besluit wordt genomen, moet drie 
werkdagen gerekend van de datum van 
ontvangst bedragen, gelet op het feit dat de 
houders van besluiten tot toewijzing van 
een verzoek om optreden de 
douaneautoriteiten vrijwillig om optreden 
hebben verzocht en dat de aangevers of de 
houders van de goederen zich bewust 
moeten zijn van de bijzondere situatie van 
hun goederen wanneer deze onder 
douanetoezicht zijn geplaatst. In het geval 
van de specifieke procedure voor kleine 
zendingen dient die termijn aanzienlijk te 
worden verlengd, omdat het niet 
onwaarschijnlijk is dat consumenten hier 
rechtstreeks bij betrokken zijn en van hen 
niet dezelfde zorgvuldigheid kan worden 
verwacht als van marktdeelnemers die vaak 
douaneformaliteiten vervullen.

Or. sv

Motivering

Om te waarborgen dat alle Europese houders van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, evenveel tijd hebben om maatregelen te treffen met betrekking tot goederen 
waarvan de vrijgave opgeschort is of die vastgehouden worden, ongeacht de tijd die de 
postdiensten nodig hebben om het besluit van douaneautoriteiten om de vrijgave van 
goederen op te schorten of goederen vast te houden, te doen toekomen, dient de termijn voor 
het treffen van maatregelen te worden berekend vanaf de ontvangst van de kennisgeving en 
niet vanaf de verzending.

Amendement 91
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Rekening houdende met het 
voorlopige en preventieve karakter van de 

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

door de douaneautoriteiten op dit gebied 
genomen maatregelen en de tegenstrijdige 
belangen van de partijen die door de 
maatregelen worden getroffen, dienen 
bepaalde aspecten van de procedure te 
worden aangepast ten behoeve van een 
vlotte toepassing van de verordening met 
inachtneming van de rechten van de 
betrokken partijen. Wat de verschillende 
kennisgevingen betreft waarin deze
verordening voorziet, dienen de 
douaneautoriteiten derhalve op basis van 
de documenten inzake de 
douanebehandeling dan wel de situatie 
waarin de goederen zich bevinden, de eerst 
aangewezen persoon in kennis te stellen. 
De termijnen die in deze verordening voor 
de noodzakelijke kennisgevingen zijn 
vastgelegd, dienen te worden gerekend 
vanaf het tijdstip dat ze door de 
douaneautoriteiten zijn verzonden, 
teneinde alle termijnen voor aan de 
betrokken partijen gezonden 
kennisgevingen gelijk te trekken. De 
termijn voor het recht om te worden 
gehoord voordat een afwijzend besluit 
wordt genomen, moet drie werkdagen 
bedragen, gelet op het feit dat de houders 
van besluiten tot toewijzing van een 
verzoek om optreden de douaneautoriteiten 
vrijwillig om optreden hebben verzocht en 
dat de aangevers of de houders van de 
goederen zich bewust moeten zijn van de 
bijzondere situatie van hun goederen 
wanneer deze onder douanetoezicht zijn 
geplaatst. In het geval van de specifieke 
procedure voor kleine zendingen dient die 
termijn aanzienlijk te worden verlengd, 
omdat het niet onwaarschijnlijk is dat 
consumenten hier rechtstreeks bij 
betrokken zijn en van hen niet dezelfde 
zorgvuldigheid kan worden verwacht als 
van marktdeelnemers die vaak 
douaneformaliteiten vervullen. Gezien de 
mogelijke extra hoeveelheid werk die de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten door de douane 
krachtens deze Verordening, moeten 
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douaneautoriteiten grote zendingen met 
prioriteit behandelen.

Or. en

Amendement 92
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

douaneautoriteiten vrijwillig om optreden 
hebben verzocht, en gelet op het feit dat de 
aangevers of de houders van de goederen 
zich bewust moeten zijn van de bijzondere 
situatie van hun goederen wanneer deze 
onder douanetoezicht zijn geplaatst. In het 
geval van de specifieke procedure voor 
kleine zendingen moet het recht om te 
worden gehoord worden toegekend aan 
alle soorten goederen en dient de termijn 
om dat recht uit te oefenen aanzienlijk te 
worden verlengd, omdat het niet 
onwaarschijnlijk is dat consumenten hier 
rechtstreeks bij betrokken zijn en van hen 
niet dezelfde zorgvuldigheid kan worden 
verwacht als van andere ondernemingen
die vaak douaneformaliteiten vervullen.

Or. en

(Zie amendement op artikel 16 - lid 3.)

Motivering

In de meeste gevallen is een actie van de douane gebaseerd op een duidelijke verdenking en 
blijkt die uiteindelijk gegrond. Het recht om gehoord te worden, moet daarom worden beperkt 
tot goederen die niet zijn nagemaakt of via piraterij zijn verkregen, waarbij het moeilijker kan 
zijn voor de douaneautoriteiten om uitsluitend via visuele inspectie te bepalen of er eventueel 
een intellectuele-eigendomsrecht geschonden is, en tot gevallen waarin de doaune actie 
onderneemt na de toewijzing van een verzoek, als de tegenstrijdige belangen van de betrokken 
partijen relevant kunnen zijn.

Amendement 93
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Rekening houdende met het 
voorlopige en preventieve karakter van de 
door de douaneautoriteiten op dit gebied 
genomen maatregelen en de tegenstrijdige 
belangen van de partijen die door de 
maatregelen worden getroffen, dienen 

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

bepaalde aspecten van de procedure te 
worden aangepast ten behoeve van een 
vlotte toepassing van de verordening met 
inachtneming van de rechten van de 
betrokken partijen. Wat de verschillende 
kennisgevingen betreft waarin deze 
verordening voorziet, dienen de 
douaneautoriteiten derhalve op basis van 
de documenten inzake de 
douanebehandeling dan wel de situatie 
waarin de goederen zich bevinden, de eerst 
aangewezen persoon in kennis te stellen. In 
het geval van de specifieke procedure voor 
kleine zendingen is het passend te 
voorzien in het recht binnen een redelijke 
termijn naar behoren te worden 
geïnformeerd over de rechtsgrondslag van 
het optreden van de douaneautoriteiten, 
alsook in het recht om te worden gehoord 
voordat de douaneautoriteiten een 
afwijzend besluit nemen, omdat het niet 
onwaarschijnlijk is dat consumenten hier 
rechtstreeks bij betrokken zijn en van hen 
niet dezelfde zorgvuldigheid kan worden 
verwacht als van ondernemingen die vaak 
douaneformaliteiten vervullen.

Or. en

Amendement 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De douaneautoriteiten die om 
ingrijpen zijn verzocht, kunnen de 
vrijgave van uit een derde land afkomstige 
en onder een schorsingsregeling 
geplaatste goederen opschorten of deze 
goederen in bewaring houden indien zij 
over voldoende aanwijzingen beschikken 
dat er sprake is van inbreuk op de 
intellectuele eigendom.

Or. fr

Motivering

Het oorspronkelijk voorstel van de Commissie dient te worden aangevuld in het licht van het 
arrest van het Europees Hof van Justitie in gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09.

Amendement 95
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Overeenkomstig de door de WTO-
ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 
TRIPs-Overeenkomst en de 
volksgezondheid kan en moet de TRIPs-
Overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van 
de WTO-leden om de volksgezondheid te 
beschermen en met name de toegang tot 
geneesmiddelen voor iedereen te 
bevorderen, ten goede komt. Met name ten 
aanzien van geneesmiddelen waarbij het 
vervoer over het grondgebied van de 
Europese Unie, met of zonder overlading, 
opslag in een entrepot, splitsing van lading 
dan wel verandering van vervoerwijze of 

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

vervoermiddel, slechts een onderdeel 
vormt van de gehele reis die begint en 
eindigt buiten het grondgebied van de 
Unie, dienen de douaneautoriteiten, 
wanneer het in hoge mate waarschijnlijk is 
dat deze goederen naar de EU-markt 
worden afgeleid, hiermee rekening te 
houden wanneer zij het risico van een 
inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten 
beoordelen. Wat betreft gevaarlijke 
producten, en dan met name 
geneesmiddelenvervalsingen als 
gedefinieerd in Richtlijn 2011/62/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 8 
juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 
2001/83/EG tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
om te verhinderen dat vervalste 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen belanden1 moeten de 
douaneautoriteiten in de Europese Unie 
in staat zijn een beroep te doen op andere 
bepalingen in het EU-recht, in het 
bijzonder op de maatregelen die zijn 
vastgelegd in Verordening 2011/62/EU.
De Commissie moet binnen 18 maanden 
na de vaststelling van deze Verordening 
analyseren hoe doeltreffend huidige 
douanemaatregelen ter bestrijding van 
geneesmiddelenvervalsingen zijn, en 
eventuele wetswijzigingen voorstellen. 
_____________
1 PB L 174 van 1.7.2011, blz. 74.

Or. en

Motivering

Teneinde geneesmiddelenvervalsgingen te bestrijden en de veiligheid van de burgers te 
vergroten, maar hun tegelijkertijd de toegang tot legale generieke geneesmiddelen niet te 
ontzeggen, is het nodig de doeltreffendheid van douanemaatregelen tegen 
geneesmiddelenvervalsing te stroomlijnen.
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Amendement 96
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 
TRIPs-Overeenkomst en de 
volksgezondheid kan en moet de TRIPs-
Overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van 
de WTO-leden om de volksgezondheid te 
beschermen en met name de toegang tot 
geneesmiddelen voor iedereen te 
bevorderen, ten goede komt. 
Onverminderd Richtlijn 2011/62/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 8 
juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 
2001/83/EG tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
om te verhinderen dat vervalste 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen belanden1 dienen de 
douaneautoriteiten bij geneesmiddelen 
waarbij het vervoer over het grondgebied 
van de Europese Unie, met of zonder 
overlading, opslag in een entrepot, splitsing 
van lading dan wel verandering van 
vervoerwijze of vervoermiddel, slechts een 
onderdeel vormt van de gehele reis die 
begint en eindigt buiten het grondgebied 
van de Unie, wanneer het in hoge mate 
waarschijnlijk is dat deze goederen naar de 
EU-markt worden afgeleid, hiermee 
rekening te houden wanneer zij het risico 
van een inbreuk op intellectuele-
eigendomsrechten beoordelen. Binnen 
twee jaar na goedkeuring van 
onderhavige verordening gaat de 
Commissie na of de douanemaatregelen 
ter bestrijding van nagemaakte 
geneesmiddelen doeltreffend zijn.
_______________
1 PB L 174 van 1.7.2011, blz. 74. 

Or. fr

Amendement 98
Cornelis de Jong
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Overeenkomstig de door de WTO-
ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 
TRIPs-Overeenkomst en de 
volksgezondheid kan en moet de TRIPs-
Overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van 
de WTO-leden om de volksgezondheid te 
beschermen en met name de toegang tot 
geneesmiddelen voor iedereen te 
bevorderen, ten goede komt. Met name ten 
aanzien van geneesmiddelen waarbij het 
vervoer over het grondgebied van de 
Europese Unie, met of zonder overlading, 
opslag in een entrepot, splitsing van lading 
dan wel verandering van vervoerwijze of 
vervoermiddel, slechts een onderdeel 
vormt van de gehele reis die begint en 
eindigt buiten het grondgebied van de 
Unie, dienen de douaneautoriteiten zich op 
geen enkele manier in te mengen in de 
rechten van derde landen op het gebied 
van toegang tot medicatie.

Or. en

Amendement 99
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Overeenkomstig de door de WTO-
ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 

(17) Overeenkomstig de door de WTO-
ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 



PE480.583v02-00 36/124 AM\890182NL.doc

NL

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

TRIPs-Overeenkomst en de 
volksgezondheid kan en moet de TRIPs-
Overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van 
de WTO-leden om de volksgezondheid te 
beschermen en met name de toegang tot 
geneesmiddelen voor iedereen te 
bevorderen, ten goede komt. Met name ten 
aanzien van geneesmiddelen waarbij het 
vervoer over het grondgebied van de 
Europese Unie, met of zonder overlading, 
opslag in een entrepot, splitsing van lading 
dan wel verandering van vervoerwijze of 
vervoermiddel, slechts een onderdeel 
vormt van de gehele reis die begint en 
eindigt buiten het grondgebied van de 
Unie, dienen de douaneautoriteiten ervoor 
te zorgen dat hun eventuele maatregelen 
in overeenstemming zijn met de 
internationale verplichtingen van de EU.
In het bijzonder mag geen vasthouding 
van generieke geneesmiddelen worden 
toegestaan, bij gebrek aan duidelijk en 
overtuigend bewijs van dreigende, 
voorgenomen binnenkomst op de EU-
markt, dat wil zeggen verkoop aan en 
consumptie door EU-ingezetenen.

Or. en

Amendement 100
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Bij het bepalen van het risico op 
verspreiding op de EU-markt van 
doorvoergoederen, die de houder van 
rechten heeft aangemerkt als namaak of 
inbreukmakend op intellectuele-
eigendomsrechten, moet de aangever, de 
houder of de eigenaar van de goederen 
worden belast met het leveren van het 
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bewijs wat de eindbestemming van de 
goederen is. De eindbestemming van de 
goederen moet geacht worden de EU-
markt te zijn bij gebrek aan duidelijk en 
overtuigend bewijs van het tegendeel dat 
moet worden geleverd door de aangever, 
de houder of de eigenaar van de 
goederen.

Or. en

Amendement 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 102
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Wat betreft gevaarlijke producten, 
en dan met name 
geneesmiddelenvervalsingen als 
gedefinieerd in Richtlijn 2011/62/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 8 
juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 
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2001/83/EG tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
om te verhinderen dat vervalste 
geneesmiddelen in de legale 
distributieketen belanden1 moeten de 
douaneautoriteiten in de Europese Unie 
een beroep doen op andere bepalingen in 
het EU-recht, in het bijzonder op de 
maatregelen die zijn vastgelegd in 
Verordening 2011/62/EU. De Commissie 
moet vóór ...* analyseren hoe doeltreffend 
de huidige douanemaatregelen ter
bestrijding van 
geneesmiddelenvervalsingen zijn, en 
eventuele wetswijzigingen voorstellen. 
_______________
1 PB L 174 van 1.7.2011, blz. 74.
*PB: gelieve de datum in te voegen: 18 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 103
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Namaakgeneesmiddelen en andere namaakgezondheidsproducten brengen ernstige 
gezondheidsrisico's voor patiënten met zich mee en moeten in beslag worden genomen, 
ongeacht het land van bestemming. De douane moet haar huidige bevoegdheden behouden 
om tegen vermoedelijke namaakgeneesmiddelen te kunnen optreden in alle omstandigheden 
waarin goederen die inbreuk maken onder douanetoezicht staan, en niet alleen wanneer ze 
voor invoer worden aangegeven. Deze procedure moet gelden voor namaakgoederen in 
doorvoer en mag geen belemmering vormen voor de legitieme handel in generieke 
geneesmiddelen van fabrikanten, bestemd voor legale verkoop aan klanten buiten (of via) de 
EU.

Amendement 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien de douaneautoriteiten na 
een voorafgaand verzoek optreden, is het 
passend erin te voorzien dat de houder van 
het besluit tot toewijzing van een verzoek 
om optreden door de douaneautoriteiten 

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

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

Or. fr

Amendement 105
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien de douaneautoriteiten na 
een voorafgaand verzoek optreden, is het 
passend erin te voorzien dat de houder van 
het besluit tot toewijzing van een verzoek 
om optreden door de douaneautoriteiten 
alle door die autoriteiten gemaakte kosten 
bij het optreden ter handhaving van zijn 
intellectuele-eigendomsrechten vergoedt. 
Dit dient voor de houder van het besluit 
evenwel geen beletsel te vormen om 
compensatie te vorderen van de 
inbreukmaker of van andere personen die 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
volgens de wetgeving van de betrokken 
lidstaat. Ten aanzien van kosten en schade 
opgelopen door andere personen dan de 

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

lidstaat. Ten aanzien van kosten en schade 
opgelopen door andere personen dan de 
douane als gevolg van een douaneoptreden 
waarbij goederen op grond van een eis van 
een derde partij in verband met 
intellectuele eigendom worden 
vastgehouden, moet de specifieke 
wetgeving in elk afzonderlijk geval van 
toepassing zijn.

Or. en

Amendement 106
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Vervoersondernemingen spelen ongewild een centrale rol bij de invoer van illegale en 
nagemaakte goederen in de EU. Van vervoersondernemingen kan niet worden geëist dat zij 
illegale of nagemaakte goederen opsporen. Zij kunnen evenwel een bijdrage tot de 
bescherming van de EU tegen de invoer van dergelijke goederen leveren als zij vóór het 
aannemen van een opdracht in kennis zijn gesteld van eerdere inbreuken op het merkenrecht 
door de ontvanger van de door hen vervoerde goederen.

Amendement 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De lidstaten dienen een systeem 
van doeltreffende, evenredige, 
afschrikkende en geharmoniseerde 
sancties in te voeren ten einde te 
waarborgen dat er coherentere en beter 
gecoördineerde maatregelen worden 
genomen om inbreuken op de intellectuele 
eigendom te voorkomen en te bestraffen 
en de consumenten in de EU naar 
behoren te beschermen.

Or. it

Amendement 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)



AM\890182NL.doc 43/124 PE480.583v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De volgende elementen uit de 
database moeten worden vastgelegd in de 
EU-wetgeving: de afdeling die de 
database zal controleren en beheren, en 
de afdeling die verantwoordelijk is voor 
het waarborgen van de veiligheid van de 
verwerking van de gegevens die de 
database bevat. Elke vorm van eventuele 
interoperabiliteit of uitwisseling moet 
eerst en vooral overeenkomen met het 
doelbeperkingsbeginsel, dat inhoudt dat 
gegevens moeten worden gebruikt voor 
het doel waarvoor de database is opgezet, 
en dat er geen toestemming mag worden 
gegeven voor verdere uitwisseling of 
onderlinge verbinding buiten dit doel.

Or. en

Amendement 109
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 110
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden de 
voorwaarden en procedures vastgesteld 
voor optreden door de douaneautoriteiten 
wanneer er een vermoeden bestaat dat 
goederen die in het douanegebied van de 
Unie onder douanetoezicht zijn of hadden 
moeten zijn geplaatst, inbreuk maken op 
een intellectuele-eigendomsrecht.

1. Bij deze verordening worden de 
voorwaarden en procedures vastgesteld 
voor optreden door de douaneautoriteiten 
wanneer er een vermoeden bestaat dat 
goederen die in het douanegebied van de 
Unie onder douanetoezicht zijn of hadden 
moeten zijn geplaatst, inbreuk maken op de 
specifieke intellectuele-eigendomsrechten 
die zijn vastgelegd in artikel 2.

Or. en

Amendement 111
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op doorvoergoederen, dat wil 
zeggen producten die het grondgebied van 
de Europese Unie passeren, met of zonder 
overlading, opslag in een entrepot, 
splitsing van lading dan wel verandering 
van vervoerwijze of vervoermiddel, 
waarvoor het vervoer slechts een 
onderdeel vormt van de gehele reis die 
begint en eindigt buiten het grondgebied 
van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 112
Anna Hedh
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening is niet van toepassing 
op goederen zonder handelskarakter die 
zich in de persoonlijke bagage van 
reizigers bevinden.

4. Deze verordening is niet van toepassing 
op goederen zonder handelskarakter die 
zich in de persoonlijke bagage van 
reizigers bevinden tenzij er concrete 
aanwijzigingen zijn dat de goederen deel 
uitmaken van handelsverkeer.

Or. en

Amendement 113
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening is niet van toepassing 
op goederen zonder handelskarakter die 
zich in de persoonlijke bagage van 
reizigers bevinden.

4. Deze verordening is niet van toepassing 
op de persoonlijke bagage van een 
reiziger als zich hierin niet-commerciële 
goederen bevinden waarvan de 
hoeveelheid de vrijstellingslimiet niet 
overschrijdt en er geen concrete 
aanwijzingen zijn dat de goederen deel 
uitmaken van handelsverkeer.

Or. en

Amendement 114
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een octrooi overeenkomstig de
wetgeving van een lidstaat,

Schrappen
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Or. en

Amendement 115
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een aanvullend 
beschermingscertificaat voor 
geneesmiddelen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 469/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad,

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) een aanvullend 
beschermingscertificaat voor 
gewasbeschermingsmiddelen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1610/96 van het Europees Parlement 
en de Raad,

Schrappen

Or. en

Amendement 117
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) een communautair kwekersrecht 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 2100/94 van de Raad,

Schrappen

Or. en

Amendement 118
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) een kwekersrecht overeenkomstig de 
wetgeving van een lidstaat,

Schrappen

Or. en

Amendement 119
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) een topografie van een 
halfgeleiderproduct overeenkomstig de 
wetgeving van een lidstaat,

Schrappen

Or. en

Amendement 120
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter k
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 121
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Amendement 122
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) een handelsbenaming voor zover deze 
wordt beschermd als een exclusief 
intellectuele-eigendomsrecht 
overeenkomstig de wetgeving van een 
lidstaat,

Schrappen

Or. en

Amendement 123
Anna Hedh
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is bedoeld om eventuele extra exclusieve rechten te dekken en daarmee een 
mogelijke uitbreiding van het beschermde terrein te vormen. Het is niet mogelijk te 
voorspellen welke rechten in de toekomst zouden kunnen worden onderworpen aan de 
voorgestelde verordening, en dus is het ook niet mogelijk te beoordelen of ze geschikt zijn 
voor tussenkomst door de douane of niet. 

Amendement 124
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 125
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een tekening die of model dat in een 
lidstaat is geregistreerd,

(b) een tekening die of model dat in een 
lidstaat is geregistreerd of bij een orgaan 
waarin meerdere lidstaten 
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vertegenwoordigd zijn, zoals het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom;

Or. en

Amendement 126
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging van het juridische begrip van de tekst.

Amendement 127
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat het gaat om inbreuk met betrekking waartoe douanemaatregelen 
nodig zijn, dwz. dat er geen “manufacturing fiction” wordt toegepast.

Amendement 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) goederen, met inbegrip van hun 
verpakking, waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een fabrieks- of handelsmerk 
en waarop zonder toestemming een teken
is aangebracht dat identiek is aan het geldig 
geregistreerde fabrieks- of handelsmerk 
voor het soort goederen waarvoor dit merk 
is geregistreerd of daarvan niet wezenlijk 
kan worden onderscheiden,

Or. fr

Amendement 129
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)
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worden onderscheiden;

Or. en

Amendement 130
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) goederen, met inbegrip van de 
verpakking, waarop zonder toestemming 
een fabrieks- of handelsmerk is 
aangebracht dat identiek is aan het geldig 
geregistreerde fabrieks- of handelsmerk 
voor dergelijke goederen of daarvan niet 
wezenlijk kan worden onderscheiden, en 
waardoor volgens het nationale recht van 
het land van invoer inbreuk wordt 
gemaakt op de rechten van de houder van 
het merk,

Or. de

Motivering

Aanpassing van de tekst aan de definitie van "nagemaakte goederen" in artikel 51 van de 
TRIPS-overeenkomst.

Amendement 131
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een fabrieks- of handelsmerk 
en waarop zonder toestemming een 
fabrieks- of handelsmerk is aangebracht
dat identiek is aan het geldig geregistreerde 

(a) goederen, met inbegrip van hun 
verpakking, waarop zonder toestemming 
een handelsmerk is aangebracht dat 
identiek is aan het naar behoren 
geregistreerde handelsmerk voor dergelijke 
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fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke 
goederen of daarvan niet wezenlijk kan 
worden onderscheiden,

goederen of daarvan niet wezenlijk kan 
worden onderscheiden, en die zodoende 
inbreuk maken op de rechten van de 
eigenaar van het betrokken handelsmerk 
in het land van invoer;

Or. en

Amendement 132
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) goederen, met inbegrip van hun 
verpakking en elk ander – ook 
afzonderlijk gepresenteerd – merkteken 
(logo, etiket, sticker, folder, 
gebruiksaanwijzing, garantiebewijs met 
dit teken) waarmee inbreuk wordt gemaakt 
op een fabrieks- of handelsmerk en waarop 
zonder toestemming een fabrieks- of 
handelsmerk is aangebracht dat identiek is 
aan het geldig geregistreerde fabrieks- of 
handelsmerk voor dergelijke goederen of 
daarvan niet wezenlijk kan worden 
onderscheiden,

Or. fr

Amendement 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) elke verpakking, etiket, sticker, 
folder, garantiebewijs of vergelijkbaar 
element, zelfs afzonderlijk gepresenteerd, 
waarmee inbreuk wordt gemaakt op een 
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fabrieks- of handelsmerk en waarop een 
teken is aangebracht dat identiek is aan 
het geldig geregistreerde fabrieks- of 
handelsmerk  of daarvan niet wezenlijk 
kan worden onderscheiden, bedoeld voor 
het gebruik van hetzelfde soort goederen 
als dat waarvoor dit fabrieks- of 
handelsmerk is geregistreerd,

Or. fr

Amendement 134
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een geografische aanduiding 
en die een naam of vermelding dragen dan 
wel met een naam of vermelding worden 
omschreven die beschermd is wat die 
geografische aanduiding betreft;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging van het juridische begrip van de tekst.

Amendement 135
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een geografische aanduiding 
en die een naam of vermelding dragen dan 
wel met een naam of vermelding worden 

(b) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een geografische aanduiding in 
de lidstaat waar zij worden aangetroffen 
en die een naam of vermelding dragen dan 
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omschreven die beschermd is wat die 
geografische aanduiding betreft;

wel met een naam of vermelding worden 
omschreven die beschermd is wat die 
geografische aanduiding betreft;

Or. sv

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat het gaat om inbreuk met betrekking waartoe douanemaatregelen 
nodig zijn, dwz. dat er geen “manufacturing fiction” wordt toegepast.

Amendement 136
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een geografische aanduiding 
en die een naam of vermelding dragen dan 
wel met een naam of vermelding worden 
omschreven die beschermd is wat die 
geografische aanduiding betreft;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Amendement 137
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) door piraterij verkregen goederen: 
goederen waarmee inbreuk wordt gemaakt 
op een auteursrecht, naburig recht, model 
of tekening, en die kopieën zijn of bevatten 
die zijn vervaardigd zonder toestemming 
van de houder van een auteursrecht, 
naburig recht, model of tekening, ongeacht 
of deze geregistreerd zijn, dan wel van een 

(6) door piraterij verkregen goederen: 
goederen waarmee in de lidstaat waar zij 
worden aangetroffen inbreuk wordt 
gemaakt op een auteursrecht, naburig recht, 
model of tekening, en die kopieën zijn of 
bevatten die zijn vervaardigd zonder 
toestemming van de houder van een 
auteursrecht, naburig recht, model of 
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door de houder van het recht in het 
productieland gemachtigd persoon;

tekening, ongeacht of deze geregistreerd 
zijn, dan wel van een door de houder van 
het recht in het productieland gemachtigd 
persoon;

Or. sv

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat het gaat om inbreuk met betrekking waartoe douanemaatregelen 
nodig zijn, dwz. dat er geen “manufacturing fiction” wordt toegepast.

Amendement 138
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) door piraterij verkregen goederen: 
goederen waarmee inbreuk wordt gemaakt 
op een auteursrecht, naburig recht, model 
of tekening, en die kopieën zijn of bevatten 
die zijn vervaardigd zonder toestemming 
van de houder van een auteursrecht, 
naburig recht, model of tekening, ongeacht 
of deze geregistreerd zijn, dan wel van een 
door de houder van het recht in het 
productieland gemachtigd persoon;

(6) ‘pirated copyright goods’ means any
goods which are copies made without the 
consent of the right holder in the country 
of production and which are made directly
or indirectly from an article where the 
making of that copy would have 
constituted an infringement of a copyright 
or related right under the law of the 
country of importation;

Or. en

Amendement 139
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) goederen waarvan wordt vermoed dat 
zij inbreuk maken op een intellectuele-
eigendomsrecht: goederen ten aanzien 

(7) ‘goods suspected of infringing an 
intellectual property right’ means goods 
with regard to which there is reasonable 
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waarvan de douaneautoriteiten over 
toereikend bewijs beschikken dat het, in de 
lidstaat waar deze goederen worden 
aangetroffen, op het eerste gezicht gaat om:

grounds to satisfy customs authorities that, 
in the Member State where these goods are 
found, are prima facie:

Or. en

Amendement 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 141
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) goederen waarvan wordt vermoed dat 
zij inbreuk maken op een intellectuele-
eigendomsrecht: goederen ten aanzien 
waarvan de douaneautoriteiten over 
toereikend bewijs beschikken dat het, in de 

(7) ‘goods suspected of infringing an 
intellectual property right’ means goods 
with regard to which there are
adequate indications on the basis of the 
applicable legal procedures to satisfy 
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lidstaat waar deze goederen worden 
aangetroffen, op het eerste gezicht gaat om:

customs authorities that, in the Member 
State where these goods are found, are 
prima facie:

Or. en

Amendement 142
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) goods infringing an intellectual 
property right under the law of the Union 
or of that Member State;

Or. en

Motivering

Simplification of the legal understanding of the text.

Amendement 143
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) goods which are subject of an action 
infringing an intellectual property right in
the Member State where the goods are 
found;

Or. en

Amendement 144
Emma McClarkin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) goods infringing an intellectual 
property right under the law of the Union 
or of that Member State, or of the 
countries of origin or destination of the 
goods;

Or. en

Amendement 145
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) counterfeit trademark goods or pirated 
copyright goods which are subject of an 
action under the law of the Union or of that 
Member State;

Or. en

Amendement 146
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) apparaten, producten of onderdelen 
waarmee technologie, apparaten of 
componenten worden ontweken die 
normaliter dienen ter voorkoming of 
beperking van door de houder van een 
auteursrecht of naburig recht niet 
toegestane handelingen met betrekking tot 

(b) particular devices, products or 
components designed to circumvent 
technological protection measures 
(TPMs) in any technology, device or 
component that, and which in the normal 
course of their operation perform acts in 
respect of works protected by copyright or 
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werken, en waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een intellectuele-
eigendomsrecht overeenkomstig de 
wetgeving van de betrokken lidstaat,

rights related to copyright which infringe 
an intellectual property right under the law 
of that Member state;

Or. en

Amendement 147
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) any mould or matrix which is 
specifically designed or adapted for the 
manufacture of goods infringing an 
intellectual property right, if such moulds 
or matrices infringe the right-holder's rights 
in the Member State where the goods are 
found;

Or. en

Amendement 148
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) kleine zendingen: individuele 
pakketten die een gewicht van maximaal 
twee kilo hebben of maximaal vijf 
artikelen bevatten;

Or. pl
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Motivering

Het is belangrijk dat de term “kleine zendingen” in de verordening wordt gedefinieerd. De 
douaneautoriteiten classificeren zendingen nu al op basis van gewicht en houden rekening 
met het aantal artikelen dat een zending bevat. Het zou het gemakkelijkst zijn om de 
classificatie te baseren op het gewicht, dwz. het gewicht van de inhoud van het pakket plus het 
gewicht van het pakket zelf (ongeacht verpakkingen die uitsluitend voor het transport worden 
gebruikt). Deze definitie is in de praktijk goed toepasbaar.

Amendement 149
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) houder van de goederen: de persoon 
die de eigenaar is van de goederen, een 
soortgelijk recht heeft om erover te 
beschikken, of er fysieke controle over 
uitoefent;

(12) ‘holder of the goods’ means the 
person who is the owner of the goods or 
who has a similar right of disposal over 
them;

Or. en

Motivering

Extending the definition to intermediaries will create unforseen liabilities with potential 
harmful consequences for the infrastructure at hand.

Amendement 150
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) houder van de goederen: de persoon 
die de eigenaar is van de goederen, een 
soortgelijk recht heeft om erover te 
beschikken, of er fysieke controle over 
uitoefent;

(12) ‘holder of the goods’ means the 
person who is the owner of the goods or 
who has a similar right of disposal over 
them;
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Or. en

Motivering

Including in the definition of the “holder of the goods” the person “who has physical control 
over them” is not appropriate as it could encompass in many cases carriers who have no 
entitlement and involvement in the enforcement of IPRs and should not intervene between the 
customs and the right-holders and/or the declarant regarding the release and the destruction 
of the goods.

Amendement 151
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) tussenpersoon: een persoon die 
betrokken is bij het vervoer van de 
goederen, zoals bijvoorbeeld importeurs, 
expediteurs, ontvangers van goederen, 
afzenders van goederen of personen die 
een douaneaangifte doen, alsmede 
vervoersondernemers;

Or. de

Motivering

Vervoersondernemingen spelen ongewild een centrale rol bij de invoer van illegale en 
nagemaakte goederen in de EU. Van vervoersondernemingen kan niet worden geëist dat zij 
illegale of nagemaakte goederen opsporen. Zij kunnen evenwel een bijdrage tot de 
bescherming van de EU tegen de invoer van dergelijke goederen leveren als vóór het 
aannemen van een opdracht in kennis zijn gesteld van eerdere inbreuken op het merkenrecht 
door de ontvanger van de door hen vervoerde goederen.

Amendement 152
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) 'small consignment' means a 
consignment that is not obviously 
imported for commercial purposes.

Or. en

Amendement 153
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) 'perishable good' means a good 
that is liable to significally reduce in value 
over timeor, because of its nature, is in 
danger of being destroyed.

Or. en

Amendement 154
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 8 van Verordening 
(EG) nr. 864/200725 is het recht van de 
lidstaat waarin de goederen zijn 
aangetroffen in een van de in artikel 1, lid 
1, bedoelde situaties, van toepassing voor 
de beslissing of het gebruik van die 
goederen aanleiding geeft tot een 
vermoeden van inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht dan wel 
inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht heeft gemaakt.

Onverminderd artikel 8 van Verordening 
(EG) nr. 864/200725 is het recht van de 
lidstaat waarin de goederen zijn 
aangetroffen in een van de in artikel 1, lid 
1, bedoelde situaties, van toepassing voor 
de beslissing of het gebruik van die 
goederen aanleiding geeft tot een 
vermoeden van inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht dan wel 
inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht heeft gemaakt. The law of 
the Member State may not be applied to 
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goods-in-transit, unless there is clear and 
convincing evidence of imminent, 
intended entry onto the market of the 
Union, meaning intended sale to and 
consumption by Union residents.  Under 
no circumstances shall a Member State 
apply a "manufacturing fiction" to 
determine the intellectual property status 
of the challenge goods.

Or. en

Amendement 155
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

When there are indications suggesting 
that non-Union goods in transit will be 
put on sale in the territory of the Union, 
such goods shall be considered as imports 
under the intellectual property laws of the 
Member State where they are found or 
where an application is made.

Or. en

Motivering

The notion of ‘transit’ also encompasses goods in transit within the EU and many older 
designs, trademarks and all patents are protected only on a national basis. As a result 
counterfeiters can exploit this loophole by selecting EU entry ports where the national 
trademark, design or patent in question is not protected before ‘transiting’ such goods to 
another Member State.Consistent with Joined Cases C-446/09 and C-495/09.

Amendement 156
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)



AM\890182NL.doc 65/124 PE480.583v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

When there are indications suggesting 
that non-Union goods in transit will be 
put on sale in the territory of the Union, 
such goods shall be considered as imports 
under the intellectual property laws of the 
Member State where they are found or 
where an application is made.

Or. en

Motivering

The notion of ‘transit’ also encompasses goods in transit within the EU and many older 
designs, trademarks and all patents are protected only on a national basis.Counterfeiters can 
exploit this loophole by selecting EU entry ports where the national trademark, design or 
patent in question is not protected before ‘transiting’ such goods to another Member State.

Amendement 157
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indications suggesting that these goods 
will be put on sale in the territory of the 
Union may include, inter alia, the fact 
that the destination of the goods is not 
declared whereas the suspensive 
procedure requested requires such a 
declaration, the lack of precise or reliable 
information as to the identity or address 
of the manufacturer or consignor of the 
goods, a lack of cooperation with the 
customs authorities or the discovery of 
documents or correspondence concerning 
the goods in question suggesting that 
there is liable to be a diversion of those 
goods to Union consumers.

Or. en
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Motivering

In Joined Cases C-446/09 and C-495/09 the European Court of Justice specified the 
conditions under which goods coming from non-member States that are placed in a 
suspensive procedure in the EU and that are suspected to be pirated or counterfeit goods may 
be detained by the customs authorities of the Member States in application of EU and 
national law. These specifications and the indications suggesting a fraudulent diversion 
should be added to this Regulation.

Amendement 158
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indications suggesting that these goods 
will be put on sale in the territory of the 
Union may include, inter alia, the fact 
that the destination of the goods is not 
declared whereas the suspensive 
procedure requested requires such a 
declaration, the lack of precise or reliable 
information as to the identity or address 
of the manufacturer or consignor of the 
goods, a lack of cooperation with the 
customs authorities or the discovery of 
documents or correspondence concerning 
the goods in question suggesting that 
there is liable to be a diversion of those 
goods to Union consumers.

Or. en

Motivering

Alignment with ECJ case-law in joint cases C-446/09 and C-495/09

Amendement 159
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

When there are indications suggesting a 
likelihood of diversion of the goods to the 
territory of the Union and when 
proceedings to determine whether an 
intellectual property right has been 
infringed are underway before the 
competent authority, the declarant or 
holder of the goods shall establish that 
such goods are not intended for the 
territory of the Union.

Or. en

Motivering

Consistent with Joined Cases C-446/09 and C-495/09 specifying which indications suggest a 
fraudulent diversion of goods in transit, bona fides declarants or holders of goods in transit 
will always be able to swiftly and easily provide the information clarifying that the goods are 
not at risk of fraudulent diversion, for example, when the destination of the goods is not 
declared or if the identity or address of the manufacturer is unknown,or if documents or 
related correspondence are incomplete.

Amendement 160
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

When there are indications suggesting a 
likelihood of diversion of the goods to the 
territory of the Union and when 
proceedings to determine whether an 
intellectual property right has been 
infringed are underway before the 
competent authority, the declarant or 
holder of the goods shall establish that 
such goods are not intended for the 
territory of the Union.

Or. en
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Motivering

The declarant should provide the information clarifying that the goods are not at risk of 
fraudulent diversion. Coherent with ECJ case-law (JointCases C-446/09 and C-495/09)

Amendement 161
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 

en andere gezondheidsproducten
In geval van geneesmiddelen, medische 
hulpmiddelen en andere 
gezondheidsproducten waarvan de 
bestemming niet aangegeven is of 
waarvan de distributieketen anderszins 
onduidelijk is, wordt verondersteld dat ze 
bestemd zijn om het douanegebeid van de 
Unie te worden binnengebracht.

Or. en

Motivering

Namaakgeneesmiddelen brengen ernstige gezondheidsrisico's voor patiënten met zich mee en 
moeten in beslag worden genomen, ongeacht het land van bestemming. De douane moet haar 
huidige bevoegdheden behouden om tegen vermoedelijke namaakgeneesmiddelen te kunnen 
optreden in alle omstandigheden waarin inbreukmakende goederen onder douanetoezicht 
staan, en niet alleen wanneer ze voor invoer worden aangegeven. Deze procedure moet 
gelden voor namaakgoederen in doorvoer en mag geen belemmering vormen voor de 
legitieme handel in generieke geneesmiddelen van fabrikanten, bestemd voor legale verkoop 
aan klanten buiten (of via) de EU.

Amendement 162
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 163
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 164
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een EU-verzoek kan worden ingediend 
voor alle intellectuele-eigendomsrechten 
die van toepassing zijn in de gehele Unie.

Een EU-verzoek kan worden ingediend 
voor alle intellectuele-eigendomsrechten 
als bedoeld in artikel 2 die van toepassing 
zijn in de gehele Unie.

Or. en
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Amendement 165
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 166
Rolandas Paksas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. lt
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Amendement 167
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het formulier bevat de informatie die aan 
de betrokkenen moet worden medegedeeld 
op grond van artikel 10 van Richtlijn 
95/46/EG en artikel 11 van Verordening 
(EG) nr. 45/2001.

Or. en

Motivering

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

Amendement 168
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Wanneer in januari 2014
geautomatiseerde systemen beschikbaar 
zijn voor de ontvangst en verwerking van 
verzoeken, moeten deze worden verstrekt
met behulp van elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken.

Or. en

Amendement 169
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 170
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het verzoek en alle relevante 
informatie die de douaneautoriteiten 
nodig hebben om de betrokken goederen 
te herkennen en om het risico van inbreuk 
op het (de) betrokken intellectuele-
eigendomsrecht(en) te analyseren en te 
beoordelen in overeenstemming met lid 3, 
tweede alinea, onder g), h) en i), worden 
openbaar gemaakt via een website.

Or. en

Amendement 171
Marielle Gallo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 172
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 173
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een intellectuele-
eigendomsrecht verstrijkt of de aanvrager 
om andere redenen niet meer gerechtigd is 
om een verzoek in te dienen, treden de 
douaneautoriteiten niet op. Het besluit 

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

in kennis en treden de douaneautoriteiten 
verder niet op. Het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, wordt 
dienovereenkomstig ingetrokken of 
gewijzigd door de douaneautoriteiten die 
dat besluit hebben gegeven.

Or. en

Amendement 174
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 175
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijziging van het besluit wat betreft 
intellectuele-eigendomsrechten

Schrappen

De bevoegde douanedienst die het besluit 
tot toewijzing van het verzoek heeft 
vastgesteld, kan op verzoek van de houder 
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van dat besluit het overzicht van 
intellectuele-eigendomsrechten in dat 
besluit aanpassen.
In het geval van een besluit waarbij een 
EU-verzoek is toegewezen, worden 
wijzigingen die bestaan in het toevoegen 
van intellectuele-eigendomsrechten, 
beperkt tot de intellectuele-
eigendomsrechten die onder het 
toepassingsgebied van artikel 5 vallen.

Or. en

Amendement 176
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zodra de in artikel 31, lid 3, bedoelde 
centrale gegevensbank van de Commissie 
operationeel is, geschiedt elke 
gegevensuitwisseling met betrekking tot 
besluiten inzake verzoeken om optreden, 
de bijgevoegde documenten en de 
kennisgevingen tussen de 
douaneautoriteiten van de lidstaten via die 
gegevensbank.

3. Zodra de in artikel 31, lid 3, bedoelde 
centrale gegevensbank van de Commissie 
operationeel is, worden elke 
gegevensuitwisseling met betrekking tot 
besluiten inzake verzoeken om optreden, 
de bijgevoegde documenten en de 
kennisgevingen tussen de 
douaneautoriteiten van de lidstaten via die 
gegevensbank openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 177
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, stelt de bevoegde 
douanedienst die dat besluit heeft 

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

Or. en

Amendement 178
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 179
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 180
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De rapporteur is van oordeel dat schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen 
hangende het besluit van de houder geen voorwerp van een besluit kan zijn. Daarom stelt hij 
voor de woorden "nemen zij een besluit tot" te schrappen.

Amendement 181
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Teneinde een onderbouwd besluit te 
nemen kunnen de bevoegde autoriteiten 
nagaan of er aanwijzingen zijn dat de 
goederen voor verkoop in de Unie 
bestemd zijn en of er sprake is van andere 
elementen die een inbreuk vormen op het 
desbetreffende intellectuele-



PE480.583v02-00 78/124 AM\890182NL.doc

NL

eigendomsrecht. Daartoe kunnen de 
bevoegde autoriteiten uitgaan van de 
aanwijzingen als bedoeld in artikel 3. 

Or. en

Motivering

Sluit aan bij de amendementen op artikel 3.

Amendement 182
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De rapporteur is van oordeel dat schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen 
hangende het besluit van de houder geen voorwerp van een besluit kan zijn. Daarom stelt hij 
voor de woorden "nemen zij een besluit tot" te schrappen.

Amendement 183
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Om te voorkomen dat er een langdurige en buitenproportionele administratieve procedure 
wordt ingevoerd, dient het recht gehoord te worden alleen te worden toegekend aan de 
eindgebruiker, die in tegenstelling tot de marktdeelnemers niet uitgebreid op de hoogte is van 
de douaneformaliteiten.
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Amendement 185
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 186
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

(Zie amendementen op de overwegingen 15 en 16.)

Motivering

In de meeste gevallen is optreden van de douane gebaseerd op een duidelijk vermoeden en 
blijkt dat uiteindelijk gegrond. Het recht om gehoord te worden, moet daarom worden beperkt 
tot goederen die niet zijn nagemaakt of via piraterij zijn verkregen, waarbij het moeilijker kan 
zijn voor de douaneautoriteiten om uitsluitend via visuele inspectie te bepalen of er eventueel 
een intellectuele-eigendomsrecht geschonden is, en tot gevallen waarin de douane optreedt na 
de toewijzing van een verzoek, als de tegenstrijdige belangen van de betrokken partijen 
relevant kunnen zijn.

Amendement 187
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Motivering

Om te waarborgen dat alle Europese houders van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, evenveel tijd hebben om maatregelen te treffen met betrekking tot goederen 
waarvan de vrijgave opgeschort is of die vastgehouden worden, ongeacht de tijd die de 
postdiensten nodig hebben om het besluit van douaneautoriteiten om de vrijgave van 
goederen op te schorten of goederen vast te houden, te doen toekomen, dient de termijn voor 
het treffen van maatregelen te worden berekend vanaf de ontvangst van de kennisgeving en 
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niet vanaf de verzending.

Amendement 188
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 189
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 190
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Teneinde een onderbouwd besluit te 
nemen kunnen de bevoegde autoriteiten 
wellicht nagaan of er aanwijzingen zijn 
dat de goederen voor verkoop in de Unie 
bestemd zijn en of er sprake is van andere 
elementen die een inbreuk vormen op het 
desbetreffende intellectuele-
eigendomsrecht; de douaneautoriteit 
waaraan een verzoek om optreden is 
gedaan, schorst de vrijgave van de 
goederen of houdt ze vast zodra er 
aanwijzingen zijn voor het vermoeden dat 
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er van inbreuk sprake is.
Aanwijzingen dat de goederen voor 
verkoop in het douanegebied van de Unie 
bestemd zijn, zijn bijvoorbeeld: het feit dat 
de bestemming van de goederen niet 
aangegeven is, terwijl een dergelijke 
verklaring krachtens de 
schorsingsregeling waarom verzocht is 
wel vereist is; het ontbreken van 
nauwkeurige of betrouwbare informatie 
ten aanzien van de identiteit of het adres 
van de fabrikant of de verzender van de 
goederen; gebrek aan samenwerking met 
de douaneautoriteiten; de ontdekking van 
documenten of correspondentie met 
betrekking tot de goederen in kwestie 
waaruit kan worden afgeleid dat de 
goederen waarschijnlijk uiteindelijk bij 
EU-consumenten terecht moeten komen.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09 (par. 79, punt 6); de verordening moet 
zodanig geamendeerd worden dat duidelijk wordt dat de douane moet optreden wanneer er 
aanwijzingen zijn voor het vermoeden dat er van inbreuk sprake is.

Amendement 191
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer in geval van kleine 
zendingen wordt besloten om de vrijgave 
van de goederen te schorsen of de 
goederen vast te houden, stellen de 
douaneautoriteiten de eindverbruiker 
binnen een redelijke termijn naar behoren 
op de hoogte van de rechtsgrond van de 
door hen genomen maatregelen.
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Or. en

Amendement 192
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 193
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer er aanwijzingen voor zijn 
dat van buiten de Unie afkomstige 
doorvoergoederen voor verkoop in de 
Unie bestemd zijn, worden die goederen 
beschouwd als goederen die de interne 
markt van de Unie worden 
binnengebracht. De intellectuele-
eigendomswetgeving van de lidstaat waar 
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deze goederen worden aangetroffen, is 
van toepassing bij de beoordeling van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten.
Aanwijzingen dat de goederen voor 
verkoop in het douanegebied van de Unie 
bestemd zijn, zijn bijvoorbeeld: het feit dat 
de bestemming van de goederen niet of 
onvolledig aangegeven is; het ontbreken 
van nauwkeurige of betrouwbare 
informatie ten aanzien van de identiteit 
van de fabrikant of de verzender van de 
goederen.

Or. en

Amendement 194
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De rapporteur is van oordeel dat schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen 
hangende het besluit van de houder geen voorwerp van een besluit kan zijn. Daarom stelt hij 
voor de woorden "nemen zij een besluit tot" te schrappen.
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Amendement 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Om te voorkomen dat er een langdurige en buitenproportionele administratieve procedure 
wordt ingevoerd, moet het recht gehoord te worden alleen worden toegekend aan de 
eindgebruiker, die in tegenstelling tot de marktdeelnemers niet uitgebreid op de hoogte is van 
de douaneformaliteiten.

Amendement 196
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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kennisgeving hem is gedaan, zijn 
standpunt kenbaar te maken.

Or. en

Amendement 197
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Motivering

Om te waarborgen dat alle Europese houders van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, evenveel tijd hebben om maatregelen te treffen met betrekking tot goederen 
waarvan de vrijgave opgeschort is of die vastgehouden worden, ongeacht de tijd die de 
postdiensten nodig hebben om het besluit van douaneautoriteiten om de vrijgave van 
goederen op te schorten of goederen vast te houden, te doen toekomen, dient de termijn voor 
het treffen van maatregelen te worden berekend vanaf de ontvangst van de kennisgeving en 
niet vanaf de verzending.

Amendement 198
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 199
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 200
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer in geval van kleine 
zendingen wordt besloten om de vrijgave 
van de goederen te schorsen of de 
goederen vast te houden, stellen de
douaneautoriteiten de eindverbruiker 
binnen een redelijke termijn naar behoren 
op de hoogte van de rechtsgrond van de 
door hen genomen maatregelen.

Or. en

Amendement 201
Jürgen Creutzmann

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 202
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De rapporteur is van oordeel dat schorsing van de vrijgave of vasthouding van goederen 
hangende het besluit van de houder geen voorwerp van een besluit kan zijn. Daarom stelt hij 
voor de woorden "nemen zij een besluit tot" te schrappen.
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Amendement 203
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 204
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 206
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Wanneer bij doorvoergoederen het 
vermoeden bestaat dat er sprake is van 
een inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht in het land van 
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bestemming, kunnen de 
douaneautoriteiten daarvan melding 
maken bij de douaneautoriteiten in het 
land van bestemming, bijvoorbeeld met 
gebruikmaking van het SAFE-kader van 
de Werelddouaneorganisatie.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat douaneautoriteiten informatie over inbreukmakers kunnen doorgeven 
aan rechtshandhavingsautoriteiten ten behoeve van onderzoek en vasthouding en dat zij 
overeenkomstig artikel 69 van TRIPs de douaneautoriteiten in het land van bestemming 
kunnen inlichten. Bestaande wereldomspannende netwerken moeten maximaal worden 
ingezet, wil de douane tegen illegale goederen kunnen optreden.

Amendement 207
Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De douaneautoriteiten stellen de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, op diens verzoek in kennis 
van de namen en adressen van de 
geadresseerde van de goederen, de 
afzender, de aangever of de houder van de 
goederen, mits deze bekend zijn, de 
douaneregeling en de oorsprong, herkomst 
en bestemming van de goederen waarvan 
wordt vermoed dat zij inbreuk maken op 
een intellectuele-eigendomsrecht. In 
voorkomende gevallen wordt deze 
informatie ook verstrekt aan de 
rechtshandhavingsinstanties.
Wanneer bij doorvoergoederen het 
vermoeden bestaat dat er sprake is van 
een inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht in het land van 
bestemming, kunnen de 
douaneautoriteiten daarvan melding 
maken bij de douaneautoriteiten in het 
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land van bestemming.

Or. en

Amendement 208
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Sluit aan bij amendement 30 van de rapporteur.

Amendement 209
Marielle Gallo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) om een strafrechtelijke procedure 
in te leiden;

Or. fr

Amendement 210
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

(zie amendement 42 in het ontwerpverslag)

Motivering

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

Amendement 211
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 212
Anna Hedh

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

(b ter) ten behoeve van een schikking.

Or. en

Amendement 213
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van problemen rond het versturen van de kennisgeving moet de termijn 
gekoppeld zijn aan de ontvangst van de kennisgeving en niet aan de verzending ervan.

Amendement 214
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer van andere dan onder de artikelen 
23 en 24 vallende goederen wordt vermoed 

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

dat zij inbreuk maken op een intellectuele-
eigendomsrecht, leidt de houder van het 
besluit waarbij het verzoek is toegewezen, 
binnen tien werkdagen nadat hij het besluit 
tot schorsing van de vrijgave van de 
goederen of de vasthouding ervan heeft 
ontvangen, een procedure in ter 
vaststelling of inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht is gemaakt.

Or. sv

Motivering

Om te waarborgen dat alle Europese houders van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, evenveel tijd hebben om maatregelen te treffen met betrekking tot goederen 
waarvan de vrijgave opgeschort is of die vastgehouden worden, ongeacht de tijd die de 
postdiensten nodig hebben om het besluit van douaneautoriteiten om de vrijgave van 
goederen op te schorten of goederen vast te houden, te doen toekomen, dient de termijn voor 
het treffen van maatregelen te worden berekend vanaf de ontvangst van de kennisgeving en 
niet vanaf de verzending.

Amendement 215
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 216
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van problemen rond het versturen van de kennisgeving moet de termijn 
gekoppeld zijn aan de ontvangst van de kennisgeving en niet aan de verzending ervan.

Amendement 217
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv
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Motivering

Om te waarborgen dat alle Europese houders van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, evenveel tijd hebben om maatregelen te treffen met betrekking tot goederen 
waarvan de vrijgave opgeschort is of die vastgehouden worden, ongeacht de tijd die de 
postdiensten nodig hebben om het besluit van douaneautoriteiten om de vrijgave van 
goederen op te schorten of goederen vast te houden, te doen toekomen, dient de termijn voor 
het treffen van maatregelen te worden berekend vanaf de ontvangst van de kennisgeving en 
niet vanaf de verzending.

Amendement 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 219
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de douaneautoriteiten in kennis 
zijn gesteld van de inleiding van een 
procedure ter vaststelling of inbreuk is 
gemaakt op een recht inzake tekeningen of 
modellen, een octrooi, een gebruiksmodel 
of een kwekersrecht, en de in artikel 20 
bepaalde periode is verstreken, kan de 
aangever of de houder van de goederen de 
douaneautoriteiten verzoeken om de 
goederen vrij te geven of de vasthouding 

Wanneer de douaneautoriteiten in kennis 
zijn gesteld van de inleiding van een 
procedure ter vaststelling of inbreuk is 
gemaakt op een recht inzake tekeningen of 
modellen, en de in artikel 20 bepaalde 
periode is verstreken, kan de aangever of 
de houder van de goederen de 
douaneautoriteiten verzoeken om de 
goederen vrij te geven of de vasthouding 
ervan te beëindigen.
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ervan te beëindigen.

Or. en

Amendement 220
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Voor vernietiging afgestane goederen 
mogen niet:

Or. en

Amendement 221
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

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

Amendement 222
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 Schrappen
Vernietiging en inleiding van procedures

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

Or. en

Amendement 223
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, heeft de 
douaneautoriteiten binnen tien werkdagen 
of, in het geval van aan bederf onderhevige 
goederen, binnen drie werkdagen nadat 
hem het besluit tot schorsing van de 
vrijgave van de goederen of tot
vasthouding ervan is toegezonden, 
schriftelijk in kennis gesteld van zijn 

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

vernietiging van de goederen;

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van problemen rond het versturen van de kennisgeving moet de termijn 
gekoppeld zijn aan de ontvangst van de kennisgeving en niet aan de verzending ervan.

Amendement 224
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, heeft de 
douaneautoriteiten binnen tien werkdagen 
of, in het geval van aan bederf onderhevige 
goederen, binnen drie werkdagen nadat 
hem het besluit tot schorsing van de 
vrijgave van de goederen of tot 
vasthouding ervan is toegezonden, 
schriftelijk in kennis gesteld van zijn 
instemming met de vernietiging van de 
goederen;

(a) de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, heeft de 
douaneautoriteiten binnen tien werkdagen 
of, in het geval van aan bederf onderhevige 
goederen, binnen drie werkdagen nadat hij
het besluit tot schorsing van de vrijgave 
van de goederen of tot vasthouding ervan 
heeft ontvangen, schriftelijk in kennis 
gesteld van zijn instemming met de 
vernietiging van de goederen;

Or. sv

Motivering

Om te waarborgen dat alle Europese houders van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, evenveel tijd hebben om maatregelen te treffen met betrekking tot goederen 
waarvan de vrijgave opgeschort is of die vastgehouden worden, ongeacht de tijd die de 
postdiensten nodig hebben om het besluit van douaneautoriteiten om de vrijgave van 
goederen op te schorten of goederen vast te houden, te doen toekomen, dient de termijn voor 
het treffen van maatregelen te worden berekend vanaf de ontvangst van de kennisgeving en 
niet vanaf de verzending.

Amendement 225
Matteo Salvini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aangever of de houder van de 
goederen heeft de douaneautoriteiten 
binnen tien werkdagen of, in het geval van 
aan bederf onderhevige goederen, binnen 
drie werkdagen nadat hem het besluit tot
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan is toegezonden, 
schriftelijk in kennis gesteld van zijn 
instemming met de vernietiging van de 
goederen.

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

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van problemen rond het versturen van de kennisgeving moet de termijn 
gekoppeld zijn aan de ontvangst van de kennisgeving en niet aan de verzending ervan.

Amendement 226
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aangever of de houder van de 
goederen heeft de douaneautoriteiten 
binnen tien werkdagen of, in het geval van 
aan bederf onderhevige goederen, binnen 
drie werkdagen nadat hem het besluit tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan is toegezonden, 
schriftelijk in kennis gesteld van zijn 
instemming met de vernietiging van de 
goederen.

(b) de aangever of de houder van de 
goederen heeft de douaneautoriteiten 
binnen tien werkdagen of, in het geval van 
aan bederf onderhevige goederen, binnen 
drie werkdagen nadat hij het besluit tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan heeft ontvangen, 
schriftelijk in kennis gesteld van zijn 
instemming met de vernietiging van de 
goederen.

Or. sv
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Motivering

Om te waarborgen dat alle Europese houders van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, evenveel tijd hebben om maatregelen te treffen met betrekking tot goederen 
waarvan de vrijgave opgeschort is of die vastgehouden worden, ongeacht de tijd die de 
postdiensten nodig hebben om het besluit van douaneautoriteiten om de vrijgave van 
goederen op te schorten of goederen vast te houden, te doen toekomen, dient de termijn voor 
het treffen van maatregelen te worden berekend vanaf de ontvangst van de kennisgeving en 
niet vanaf de verzending.

Amendement 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vernietiging wordt onder 
douanecontrole uitgevoerd op kosten en 
onder verantwoordelijkheid van de houder 

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

van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, tenzij anders is bepaald in de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
goederen worden vernietigd. Voorafgaand 
aan de vernietiging kunnen monsters 
worden genomen die representatief zijn 
voor de hele partij.

Or. fr

Amendement 229
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer er geen sprake is van instemming 
met de vernietiging, leidt de houder van het 
besluit waarbij het verzoek is toegewezen, 
binnen tien werkdagen of, in het geval van 
aan bederf onderhevige goederen, binnen 
drie werkdagen nadat hem het besluit tot
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan is toegezonden, 
een procedure in ter vaststelling of inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht is 
gemaakt.

Wanneer er geen sprake is van instemming 
met de vernietiging, leidt de houder van het 
besluit waarbij het verzoek is toegewezen, 
binnen tien werkdagen of, in het geval van 
aan bederf onderhevige goederen, binnen 
drie werkdagen na ontvangst van de 
kennisgeving van de schorsing van de 
vrijgave van de goederen of de
vasthouding ervan, een procedure in ter 
vaststelling of inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht is gemaakt.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van problemen rond het versturen van de kennisgeving moet de termijn 
gekoppeld zijn aan de ontvangst van de kennisgeving en niet aan de verzending ervan.

Amendement 230
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer er geen sprake is van instemming 
met de vernietiging, leidt de houder van het 
besluit waarbij het verzoek is toegewezen, 
binnen tien werkdagen of, in het geval van 
aan bederf onderhevige goederen, binnen 
drie werkdagen nadat hem het besluit tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan is toegezonden, 
een procedure in ter vaststelling of inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht is 
gemaakt.

Wanneer er geen sprake is van instemming 
met de vernietiging, leidt de houder van het 
besluit waarbij het verzoek is toegewezen, 
binnen tien werkdagen of, in het geval van 
aan bederf onderhevige goederen, binnen 
drie werkdagen nadat hij het besluit tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan heeft ontvangen, 
een procedure in ter vaststelling of inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht is 
gemaakt.

Or. sv

Motivering

Om te waarborgen dat alle Europese houders van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, evenveel tijd hebben om maatregelen te treffen met betrekking tot goederen 
waarvan de vrijgave opgeschort is of die vastgehouden worden, ongeacht de tijd die de 
postdiensten nodig hebben om het besluit van douaneautoriteiten om de vrijgave van 
goederen op te schorten of goederen vast te houden, te doen toekomen, dient de termijn voor 
het treffen van maatregelen te worden berekend vanaf de ontvangst van de kennisgeving en 
niet vanaf de verzending.

Amendement 231
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De douaneautoriteiten kunnen niet-
gevaarlijke industriegoederen zoals 
kleding en schoeisel aan scholen, 
zorginstellingen, weeshuizen, ngo’s of 
andere maatschappelijke en 
welzijnsorganisaties doen toekomen. In 
dat geval zouden geen invoerrechten of 
andere nationale belastingen mogen 
worden geheven.
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Or. el

Amendement 232
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) goederen waarvan duidelijk is dat ze 
nagemaakte of door piraterij verkregen 
goederen zijn;

Or. sv

Amendement 233
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) goederen waarvan wordt vermoed dat 
ze nagemaakte merkartikelen of door 
piraterij verkregen goederen waarop een 
auteursrecht rust, zijn;

Or. en

Amendement 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) goederen met betrekking waartoe 
door de houder, nadat deze is 
geïnformeerd,  is bevestigd dat het 
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nagemaakte of door piraterij verkregen 
goederen zijn;

Or. fr

Amendement 235
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 236
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Motivering

Om te waarborgen dat alle Europese houders van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, evenveel tijd hebben om maatregelen te treffen met betrekking tot goederen 
waarvan de vrijgave opgeschort is of die vastgehouden worden, ongeacht de tijd die de 
postdiensten nodig hebben om het besluit van douaneautoriteiten om de vrijgave van 
goederen op te schorten of goederen vast te houden, te doen toekomen, dient de termijn voor 
het treffen van maatregelen te worden berekend vanaf de ontvangst van de kennisgeving en 
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niet vanaf de verzending.

Amendement 237
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 238
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Motivering

Om te waarborgen dat alle Europese houders van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, evenveel tijd hebben om maatregelen te treffen met betrekking tot goederen 
waarvan de vrijgave opgeschort is of die vastgehouden worden, ongeacht de tijd die de 
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postdiensten nodig hebben om het besluit van douaneautoriteiten om de vrijgave van 
goederen op te schorten of goederen vast te houden, te doen toekomen, dient de termijn voor 
het treffen van maatregelen te worden berekend vanaf de ontvangst van de kennisgeving en 
niet vanaf de verzending.

Amendement 239
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De vernietiging wordt uitgevoerd onder 
douanecontrole en op kosten van de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen.

Or. fr

Amendement 241
Anna Hedh
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Amendement 242
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 243
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Gezien de mogelijke extra 
hoeveelheid werk in verband met de 
handhaving van intellectuele-
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eigendomsrechten door de douane 
krachtens deze verordening, behandelen 
de douaneautoriteiten grote zendingen 
met voorrang.

Or. en

Amendement 244
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, dient op verzoek 
van de douaneautoriteiten alle door de 
douane gemaakte kosten te vergoeden voor 
het bewaren van de goederen onder 
douanetoezicht overeenkomstig de 
artikelen 16 en 17 en voor het vernietigen 
van de goederen overeenkomstig de 
artikelen 20 en 23. Op zijn verzoek 
verneemt de houder van het besluit van de 
douaneautoriteiten waar en op welke 
wijze de vastgehouden goederen worden 
opgeslagen en welke kosten hieraan 
verbonden zijn en wordt hij in staat 
gesteld zijn mening met betrekking tot de 
opslag te geven.

Or. sv

Motivering

Zoals het Commissievoorstel nu geformuleerd is, moet de houder van het recht een 
economische berekening maken als hij om ingrijpen verzoekt. Dit kan tot problemen leiden 
voor kleine en middelgrote ondernemingen die niet over ruime financiële middelen 
beschikken. Op zijn beurt kan dit weer tot gevolg hebben dat de houder van het recht ervoor 
kiest om geen verzoek in te dienen, zodat goederen die een inbreuk vormen, de grens 
passeren.
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Amendement 245
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, dient op verzoek 
van de douaneautoriteiten alle door de 
douane gemaakte kosten te vergoeden voor 
het bewaren van de goederen onder 
douanetoezicht overeenkomstig de 
artikelen 16 en 17 en voor het vernietigen 
van de goederen overeenkomstig de 
artikelen 20 en 23 alsmede het 
onderscheppen van artikelen, voor zover 
de tussenpersonen niet aansprakelijk 
worden gesteld overeenkomstig artikel 27, 
lid 2 bis.

Or. de

Motivering

Vervoersondernemingen spelen ongewild een centrale rol bij de invoer van illegale en 
nagemaakte goederen in de EU. Van vervoersondernemingen kan niet worden geëist dat zij 
illegale of nagemaakte goederen opsporen. Zij kunnen evenwel een bijdrage tot de 
bescherming van de EU tegen de invoer van dergelijke goederen leveren als zij in de aanloop 
naar een opdracht in kennis zijn gesteld van eerdere inbreuken op het merkenrecht door de 
ontvanger van de door hen vervoerde goederen.

Amendement 246
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit artikel laat het recht van de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, om compensatie te vorderen 
van de inbreukmaker of andere personen 
overeenkomstig de wetgeving van de 

2. Dit artikel laat het recht van de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, om compensatie te vorderen 
van de inbreukmaker of andere personen, 
waaronder tussenpersonen zoals 
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lidstaten waar de goederen zijn 
aangetroffen, onverlet.

transporteurs en expediteurs,
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaten waar de goederen zijn 
aangetroffen, onverlet.

Or. en

Amendement 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stellen de nodige 
wettelijke bepalingen vast om de houder 
van het besluit tot toewijzing van een 
verzoek de mogelijkheid te geven om 
compensatie te vorderen van de aangever 
of degene die fysieke controle over de 
goederen uitoefent, indien de identiteit 
van zowel de inbreukmaker als de 
eigenaar van de goederen of degene die 
een soortgelijk recht heeft om erover te 
beschikken niet te achterhalen is of indien 
dezen op hun grondgebied niet vervolgd 
kunnen worden of geen compensatie 
kunnen geven, en indien de aangever of 
degene die de fysieke controle over de 
goederen uitoefent, de namen, adressen 
en, voor zover van toepassing, de btw-
nummers van de afzender en 
geadresseerde niet kan mededelen.

Or. en

(zie amendement 13 van de rapporteur)

Motivering

Tussenpersonen als transporteurs en expediteurs hebben een contractuele verhouding met de 
inbreukmaker en ontvangen betalingen voor het vervoer van de inbreukmakende goederen. 
Indien kan worden vastgesteld dat dergelijke tussenpersonen onvoldoende zorgvuldigheid 
hebben betracht, dienen zij de kosten van vernietiging van de goederen in kwestie te dragen. 
Dankzij een dergelijke verplichting zullen tussenpersonen zich nauwer betrokken voelen bij de 
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bestrijding van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Administratieve sancties Sancties

Or. it

Amendement 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 251
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Boetes voor aanvragers

Aanvragers die bij herhaling verzoeken 
indienen inzake vermoedelijke inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten 
waarvan de meeste over een periode van 
twee jaar vals blijken te zijn, verliezen 
voor een bepaalde periode het recht om 
verzoeken in te dienen. De lidstaten 
stellen de voorschriften inzake sancties 
voor die aanvragers vast. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

Or. en

Amendement 252
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Alle in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt opgeslagen in een 
centrale gegevensbank van de Commissie.
Teneinde een rechtsgrond voor die 
gegevensbank te scheppen keurt de 
Commissie binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
een apart voorstel voor een regeling goed 
die volgens de gewone 
wetgevingsprocedure zal worden 
vastgesteld. Bij de formulering van haar 
voorstel raadpleegt de Commissie de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming. De gegevensbank 
is uiterlijk op 1 januari 2015 operationeel.

Or. en

Motivering

Amendement naar aanleiding van de aanbevelingen van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming in advies 2011/C 363/01. Er moet een wettelijke verplichting komen om 
ook voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te investeren in interoperabele 
"e-douane"-procedures en deze ten uitvoer te leggen.

Amendement 253
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 255
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Persoonsgegevens worden door de 
Commissie en de lidstaten niet bewaard 
na het verstrijken van de geldigheidsduur 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 256
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Verslaglegging 

De Commissie dient uiterlijk op ...* bij het 
Europees Parlement een verslag in over 
de handhaving door de lidstaten, waarbij 
wordt aangegeven of de elektronische 
gegevensbank in de gehele Unie volledig 
operationeel is.
____________
* PB: gelieve de datum in te voegen: 36 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 257
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Verslag

Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag in over de tenuitvoerlegging 
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ervan. In dit verslag wordt met name 
ingegaan op de wijze waarop de lidstaten 
de tenuitvoerlegging van deze verordening 
hebben voorbereid.

Or. pl

Motivering

Onderhavige verordening heeft betrekking op procedurele kwesties en moet dan ook naar 
behoren door de lidstaten worden uitgevoerd, willen de doelstellingen ervan worden bereikt. 
Met name is van belang dat de in de verordening genoemde inzet van computersystemen 
wordt gecontroleerd.

Amendement 258
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegewezen verzoeken om optreden 
krachtens Verordening (EG) nr. 1383/2003 
van de Raad blijven geldig tijdens de in het 
besluit tot toewijzing van het verzoek 
gespecificeerde termijn waarbinnen de 
douaneautoriteiten dienen op te treden, en 
worden niet verlengd.

Toegewezen verzoeken om optreden 
krachtens Verordening (EG) nr. 1383/2003 
van de Raad blijven geldig tijdens de in het 
besluit tot toewijzing van het verzoek 
gespecificeerde termijn waarbinnen de 
douaneautoriteiten dienen op te treden, en 
kunnen worden verlengd overeenkomstig 
artikel 11 van deze verordening.
Verzoeken om verlenging van de termijn 
waarbinnen de autoriteiten dienen op te 
treden gaan bij de eerste indiening 
vergezeld van de informatie die 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, is vereist.  

Or. pl

Motivering

De houder van het besluit waarbij het verzoek is toegewezen dient zich te kunnen verzekeren 
van verlenging van de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2003 vastgestelde termijn 
waarbinnen de douaneautoriteiten op basis van deze verordening kunnen optreden.   Dit 
betekent zowel voor de douaneautoriteiten als voor de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen een geringere belasting.
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Amendement 259
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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


