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I. INDLEDNING

Kommissionen forelagde Rådet ovennævnte forslag den 26. maj 2011.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse afgav udtalelse den 12. oktober 2011.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 3. juli 2012 og ændrede i den for-

bindelse forslaget.

Under hensyn til Europa-Parlamentets førstebehandling vedtog Rådet efter den fælles beslut-

ningsprocedure (artikel 294 i TEUF) sin førstebehandlingsholdning til udkastet til forordning 

den 16. maj 2013.

II. FORMÅL

Formålet med udkastet til forordning er at styrke og præcisere bestemmelserne om håndhæ-

velse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette opnås ved at udvide anvendelsesområdet for 

forordning (EF) nr. 1383/2003, så det også kommer til at omfatte handelsnavne, halvleder-

produkters topografier og brugsmodeller sammen med en række krænkelser.

Med udkastet til forordning indføres der forenklede procedurer for tilintetgørelse af varer, 

som gør det muligt for toldvæsenet at lade varer tilintetgøre uden at skulle gennem retlige 

procedurer. For så vidt angår småforsendelser gør en specifik procedure det muligt at tilintet-

gøre varer, der mistænkes for at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede, og som er 

dækket af en anmodning, uden at rettighedsindehaveren bliver inddraget.

Med forslaget indføres der også en række foranstaltninger, der sikrer beskyttelse af lovlydige 

handlendes interesser mod muligt misbrug af håndhævelsesprocedurer på toldområdet, navn-

lig med hensyn til oplysninger, der skal videregives til rettighedsindehavere af toldmyndighe-

derne, og retten til at forsvare sig.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelt

Rådet tilslutter sig i sin førstebehandlingsholdning forslagets overordnede formål med 

hensyn til behovet for at styrke toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejen-

domsrettigheder. Imidlertid mener Rådet, at forordningens anvendelsesområde ikke bør 

udvides til at omfatte parallelhandel og overskridelser, og at retten til at blive hørt bør 

indrømmes i overensstemmelse med national lovgivning, og Rådet indfører desuden en 

række tekniske ændringer af forslaget.

2. Europa-Parlamentets ændringer

Europa-Parlamentet vedtog 108 ændringer af forslaget1. Disse ændringer vedrører især:

- forordningens anvendelse på transitvarer

- parallelimports sporbarhed

- indgivelse af anmodninger ved hjælp af elektroniske databehandlingssystemer, 

idet sådanne systemer skal være tilgængelige senest den 1. januar 2014

- for så vidt angår varer, der mistænkes for at være varemærkeforfalskede og henfø-

res under en suspensionsordning, de tilstrækkelige beviser, der skal tilvejebringes 

af klarereren eller ihændehaveren af varerne, for at det endelige bestemmelsessted 

for varerne ligger uden for Unionens område

- retten til at blive hørt

                                               
1 Den fulde tekst til de ændringer, som Parlamentet vedtog på plenarmødet den 3. juli 2012, kan 

findes på følgende adresse:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P7-TA-
2012-272
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- samarbejdet med tredjelandes toldmyndigheder og udveksling af oplysninger og 

data mellem toldmyndigheder

- udvidelsen af den forenklede procedure for tilintetgørelse af varer, så den kommer 

til at omfatte alle krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder

- den specifikke procedure for tilintetgørelse af varer i småforsendelser, der define-

res på grundlag af antallet af forsendelser (færre end tre) og deres samlede vægt 

(mindre end to kg) i én enkelt pakke

- Kommissionens rapportering om gennemførelsen af denne forordning senest tre år 

efter dens ikrafttrædelse.

3. Nye elementer, som Rådet har indført

Den fælles holdning adskiller sig fra Kommissionens forslag på navnlig følgende punk-

ter:

- udelukkelsen af parallelhandel og overskridelser fra forordningens anvendelses-

område

- den toldkontrol og de identifikationsforanstaltninger, som toldmyndighederne kan 

gennemføre og træffe med henblik på at forhindre transaktioner, der er i strid med 

lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder på Unionens område, og med 

det sigte at samarbejde med tredjelande om håndhævelse af intellektuelle ejen-

domsrettigheder

- den fælles procedure, der skal finde anvendelse på alle krænkelser af intellektuelle 

ejendomsrettigheder, som ligger inden for forordningens anvendelsesområde, med 

forbehold af den specifikke procedure for småforsendelser

- proceduren for småforsendelser, som kun finder anvendelser efter anmodning fra 

ansøgeren, og som det kan kræves, at ansøgeren skal afholde omkostningerne ved
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- definitionen af småforsendelser i forordningen, med hensyn til hvilken Kommis-

sionen har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med 

artikel 290 i TEUF med henblik på, under visse omstændigheder, at ændre ikke-

væsentlige bestemmelser

- det nødvendige retsgrundlag, i overensstemmelse med artikel 69 i TRIPS og med 

henblik på at udrydde international handel med varer, der krænker intellektuelle 

ejendomsrettigheder, for en hurtig udveksling af oplysninger mellem toldmyndig-

hederne i EU og i tredjelande. Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser 

med henblik på at fastlægge enkelthederne i de praktiske ordninger for udveksling 

af oplysninger med tredjelande

- retten til at blive hørt

- de situationer, hvor rettighedshaveren kan anvende de oplysninger, som toldmyn-

dighederne har videregivet til vedkommende efter en tilbageholdelse af varer

- bestemmelserne i basisretsakten om dataindsamling, databehandling og opbeva-

ringsfrister og udøvelse af rettigheder og ansvar i forbindelse med data i overens-

stemmelse med den eksisterende lovgivning om databeskyttelse.

IV. KONKLUSION

Førstebehandlingsholdningen, som Rådet har vedtaget enstemmigt, og som Kommissionen 

støtter, har til formål at opfylde forordningsforslagets mål, som er at styrke og præcisere den 

lovramme, som toldmyndighederne arbejder inden for med henblik på håndhævelse af intel-

lektuelle ejendomsrettigheder.

________________________


