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MOTIVERING VAN DE RAAD
Betreft: Op 16 mei 2013 door de Raad vastgesteld standpunt van de Raad in eerste lezing 

met het oog op de vaststelling van een VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD inzake de handhaving van intellectuele-eigendoms-
rechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003
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I. INLEIDING

De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 26 mei 2011 bij de Raad ingediend.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft op 12 oktober 2011 advies 

uitgebracht.

Het Europees Parlement heeft op 3 juli 2012 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld, met 

amendementen op het voorstel.

Overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure (artikel 294 VWEU) heeft de Raad, 

rekening houdend met de eerste lezing door het Parlement, op 16 mei 2013 zijn standpunt 

in eerste lezing betreffende de ontwerpverordening vastgesteld.

II. DOEL

De ontwerpverordening heeft tot doel de bepalingen inzake de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten te versterken en te verduidelijken. Dit wordt verwezenlijkt 

door het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1383/2003 uit te breiden tot handels-

benamingen, topografieën van halfgeleiderproducten en gebruiksmodellen, en tot een aantal 

inbreuken.

Met deze verordening worden vereenvoudigde procedures betreffende de vernietiging van 

goederen ingevoerd, waardoor de douane goederen voor vernietiging kan doen afstaan zonder 

dat daartoe rechtsprocedures moeten worden gevoerd. Voor kleine zendingen is er een 

specifieke procedure die het mogelijk maakt dat vermoedelijk nagemaakte of door piraterij 

verkregen goederen ten aanzien waarvan een verzoek tot vernietiging is ingediend, worden 

vernietigd zonder betrokkenheid van de houder van het recht.

Het voorstel voorziet ook in een aantal maatregelen om te bewerkstelligen dat de belangen 

van legitieme handelaars worden beschermd tegen mogelijk misbruik van de douane-

handhavingsprocedures, in het bijzonder wat betreft informatie die de douane aan houders 

van het recht moet verstrekken en het recht op verdediging.
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III. ANALYSE VAN HET STANDPUNT IN EERSTE LEZING 

1. Algemeen

De Raad onderschrijft in zijn standpunt in eerste lezing de algemene doelstelling van 

het voorstel, namelijk dat de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de 

douane moet worden versterkt. De Raad is evenwel van oordeel dat het toepassing-

gebied van de verordening niet moet worden uitgebreid tot parallelhandel en 

overschrijdingen, en dat het recht om te worden gehoord moet worden verleend 

overeenkomstig het nationale recht, en de Raad heeft ook een aantal technische 

wijzigingen in het voorstel aangebracht.

2. Amendementen van het EP

Het Europees Parlement heeft 108 amendementen op het voorstel goedgekeurd1. 

De amendementen betreffen in hoofdzaak:

- de toepasbaarheid van de verordening op doorvoergoederen;

- de traceerbaarheid van parallelinvoer;

- de indiening van aanvragen door middel van elektronische gegevensverwerkings-

systemen, die uiterlijk op 1 januari 2014 beschikbaar moeten zijn;

- het belasten van de aangever of houder van de goederen met het leveren van 

voldoende bewijs dat de eindbestemming van de goederen zich buiten het grond-

gebied van de Unie bevindt, voor goederen die vermoedelijk namaak zijn en 

onder een schorsingsregeling zijn geplaatst;

- het recht te worden gehoord;

                                               
1 De volledige tekst van de amendementen die het Parlement in de plenaire zitting van 

3 juli 2012 heeft goedgekeurd, is te vinden op het volgende adres:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-
2012-272
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- de samenwerking met douaneautoriteiten van derde landen en het delen van 

informatie en gegevens tussen douaneautoriteiten;

- de uitbreiding van de vereenvoudigde procedure voor het vernietigen van 

goederen tot alle inbreuken op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten;

- de specifieke procedure voor het vernietigen van goederen van kleine zendingen, 

omschreven op basis van het aantal items (minder dan drie) en hun totale gewicht 

(minder dan 2 kg) in één enkel pakket;

- de rapportage door de Commissie over de uitvoering van deze verordening drie 

jaar na haar inwerkingtreding.

3. Nieuwe elementen die door de Raad zijn ingevoerd

Met name op de volgende belangrijke punten verschilt het standpunt in eerste lezing van 

het Commissievoorstel:

- het uitsluiten van het toepassingsgebied van deze verordening van parallelhandel 

en overschrijdingen;

- de douanecontroles en identificatiemaatregelen die douaneautoriteiten 

kunnen uitvoeren om operaties te voorkomen die een inbreuk vormen op de 

intellectuele-eigendomswetgeving die op het grondgebied van de Unie van kracht 

is, en om met derde landen samen te werken op het gebied van de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten;

- de gemeenschappelijke procedure die moet gelden voor alle IER-inbreuken die 

binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen, onverminderd de 

specifieke procedure voor kleine zendingen;

- de procedure voor kleine zendingen, die alleen geldt op verzoek van de aanvrager, 

van wie kan worden verlangd dat hij de kosten ervan draagt;
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- de definitie van kleine zendingen in de verordening; in dat verband wordt 

de Commissie gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen 

overeenkomstig artikel 290 VWEU, teneinde onder bepaalde voorwaarden 

niet-essentiële onderdelen van de definitie te wijzigen;

- de rechtsgrondslag - overeenkomstig artikel 69 van de TRIPs-overeenkomst en 

met het oog op de uitbanning van de internationale handel in goederen die inbreuk 

maken op intellectuele-eigendomsrechten - voor een vlotte uitwisseling van 

informatie tussen de douaneautoriteiten in de EU en derde landen. Aan de 

Commissie worden uitvoeringsbevoegdheden verleend om de inhoud te bepalen 

van de praktische regelingen voor de uitwisseling van gegevens met derde landen;

- het recht te worden gehoord;

- de gevallen waarin de houder van het recht de informatie mag gebruiken die de 

douane hem na een vasthouding van goederen heeft verstrekt;

- de bepalingen in het basisbesluit betreffende het verzamelen van gegevens, 

de verwerking, de bewaartermijnen, het uitoefenen van rechten en 

verantwoordelijkheden overeenkomstig de huidige wetgeving op het gebied 

van gegevensbescherming.

IV. CONCLUSIE

Het standpunt in eerste lezing, dat met eenparigheid van stemmen door de Raad is vastgesteld 

en door de Commissie wordt gesteund, is erop gericht te voldoen aan de doelstellingen van 

de voorgestelde verordening, namelijk het versterken en verduidelijken van het rechtskader 

waarin de douaneautoriteiten handelen om de intellectuele-eigendomsrechten te handhaven.
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