
AD\889522DA.doc PE476.120v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om International Handel

2011/0137(COD)

30.1.2012

UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
(KOM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Ordfører for udtalelse(*): Josefa Andrés Barea

(*) Procedure med associerede udvalg  forretningsordenens artikel 50



PE476.120v02-00 2/15 AD\889522DA.doc

DA

PA_Legam



AD\889522DA.doc 3/15 PE476.120v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

I en globaliseret økonomi er intellektuel ejendomsret blevet en vigtig faktor i europæisk 
konkurrencedygtighed. Beskyttelse af viden drejer sig om at beskytte Europas investeringer i 
forskning, innovation og job. Samtidig giver krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder 
og den heraf følgende globale handel med varemærkeforfalskede varer anledning til stadig 
større bekymringer, både i henseende til de økonomiske konsekvenser for Europas industri og 
risiciene for de europæiske forbrugeres sundhed og sikkerhed. 

Statistikker1 for toldmyndighedernes tilbageholdelse af varer ved EU's eksterne grænser viser 
en klar stigning i antallet af forsendelser, hvor der hersker mistanke om krænkelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder. Selv om manglen på pålidelige data gør det vanskeligt at 
vurdere problemets fulde omfang, signalerer statistikker vedrørende aktioner fra EU-
toldmyndighedernes side en slående opadgående tendens, navnlig hvad angår beslaglæggelser 
af små post- eller kurérpakker, der stammer fra onlinekøb. I 2010 var næsten 69 % af de 
artikler, der tilbageholdtes inden for posttrafikken, lægemidler. 

Ved EU's grænser befinder toldmyndighederne sig både i frontlinjen og i en privilegeret 
position, når det gælder om at skride ind over for varemærkeforfalskning og ulovlig indførsel 
af varer i EU og dermed om at sikre europæiske handlendes konkurrencedygtighed. Eftersom 
toldregler og toldfremgangsmåder spiller en afgørende rolle for en effektiv indsats, glæder vi 
os over Kommissionens forslag om at revidere den nugældende forordning (EF) nr. 
1383/2003 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder ved 
grænserne, idet formålet med denne revision er at styrke håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og samtidig strømline toldprocedurerne. 

Kommissionens forslag er et led i den videre videnbaserede strategi, der er beskrevet i 
meddelelsen om Europa 2020 samt i EU's toldhandlingsplan til bekæmpelse af krænkelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder for perioden 2009-2012. 

Ordførerens forslag

Eftersom toldformaliteter har direkte implikationer for international handel, er det af 
allerstørste betydning, at håndhævelsesforanstaltninger ikke i sig selv bliver en hindring for 
international handel. Bortset fra de overordnede mål med fremme af handlen, tilvejebringelse 
af beskyttelsesmekanismer mod misbrug samt øget retssikkerhed skal disse foranstaltninger 
være i tråd med EU's internationale forpligtelser.

Dette er nogle af de bekymringer, der ligger til grund for mine forslag som ordfører for
Udvalget om International Handel. I denne udtalelse vil jeg gerne fremhæve tre aspekter, der 
har særlig interesse set i forhold til ekstern handel: transitvarer, parallelhandel og 
internationalt samarbejde.

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Transitvarer 

Transitrelaterede spørgsmål fortjener særlig opmærksomhed. Betragtning 17 i det nye forslag 
til forordning om erstatning af forordning (EF) nr. 1383/2003 refererer til en meget speciel 
sag: import af generiske lægemidler. Referencen er en følge af velkendte bekymringer 
vedrørende tilfælde af tilbageholdelser af lægemidler i transit på grundlag af påståede 
patentkrænkelser og de heraf følgende tvister i Verdenshandelsorganisationen (WTO) mellem 
EU på den ene side og Indien og Brasilien på den anden. 

Betragtning 17 er en velkommen bekræftelse af EU's tilsagn om at lette adgangen til 
lægemidler i udviklingslandene samt af dets i WTO-reglerne fastsatte forpligtelse til at sikre 
transitfrihed. Den skaber dermed yderligere klarhed og retssikkerhed for legitime berørte 
parter hvad angår toldbehandlingen af "især" lægemidler, der blot passerer gennem EU og 
hverken er bestemt til EU's indre marked eller forbundet med nogen risiko for at blive omledt 
hertil. 

I henhold til det foreliggende forslag bør toldembedsmænd, når de skal tage stilling til, om der 
er risiko for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, se på, om der er "en stor 
sandsynlighed for, at disse varer vil blive omledt til markedet i Unionen". 
Toldmyndighederne skal således kun kunne tilbageholde transitvarer fra tredjelande, hvis der 
foreligger tilstrækkelige beviser for, at de på ulovlig vis vil blive omledt til det indre marked.
Imidlertid undlader forslaget at opstille retningslinjer eller kriterier for, hvorledes det 
bestemmes, at der er tale om en hensigt om at sælge varer i EU. Den nye forordning vil 
således have gavn af en yderligere præcisering i denne henseende.

Endvidere bør den nye forordning tillægge toldmyndighederne beføjelser til at tilbageholde 
alle varer, for hvilke der hersker mistanke om varemærkeforfalskning, også selv om der er 
tale om transitvarer. Sker dette ikke, vil der fortsat komme ulovlige varer ind på EU-markedet 
i form af transitvarer med falske oplysninger om oprindelse og bestemmelsessted således som 
rapporteret af berørte virksomheder. 

Det har aldrig været hensigten, at sikringen af transitfrihed skulle gælde ulovlig handel. 
Desuden bør der ikke gælde begrænsninger for kontrolforanstaltninger, når der hersker 
mistanke om, at folkesundheden kunne blive bragt i fare, uanset varernes endelige 
bestemmelsessted. Forebyggelse og forsigtighedshensyn bør være ledetråden for 
toldmyndighedernes indsats. Selv om det i anden betragtning erkendes, at varer, der krænker 
intellektuelle ejendomsrettigheder, kan være forbundet med sundheds- og sikkerhedsmæssige 
risici, bør forordningen gøre det helt klart, at EU's toldmyndigheder kan tilbageholde alle 
varer, for hvilke der hersker mistanke om sådanne krænkelser, også selv om de befinder sig i 
transit, når der er en konkret risiko for, at de vil blive omledt til EU-markedet.

Småforsendelser

Eftersom imødegåelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med 
transitvarer stadig er en udfordring for medlemsstaternes toldmyndigheder, er det glædeligt, at 
der som noget nyt vil blive indført en obligatorisk EU-dækkende forenklet procedure for 
tilintetgørelse af varemærkeforfalskede varer, uden at en domstol først formelt skal 
konstatere, at der er tale om en krænkelse. Dette kan betragtes som en væsentlig forbedring i 
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henseende til begrænsningen af byrden for såvel rettighedsindehavere som toldforvaltninger -
med sandsynlige resultater hvad angår fremme af handlen.

Dette gælder navnlig småforsendelser af varer, der mistænkes for at være 
varemærkeforfalskede – og som stammer fra internetsalg og kommer ind i EU via 
posttjenester eller kommercielle kurérvirksomheder – i betragtning af værdien af disse varer 
set i forhold til udgifterne til oplagring og retlige procedurer. 

Imidlertid kunne det være gavnligt at se nærmere på begrebet "småforsendelser" og den 
hermed forbundne proceduremæssige frist. Ligeledes er det vigtigt, at toldmyndighederne 
underretter rettighedsindehaverne om eventuelle væsentlige bevægelser af småforsendelser af 
varemærkeforfalskede varer for at hjælpe dem med at finde frem til ruter og spore tendenser i 
forbindelse med varemærkeforfalskning. 

Parallelhandel

Det er glædeligt, at forordningens anvendelsesområde udvides til også at omfatte andre 
former for krænkelser. Det forhold, at EU's toldmyndigheder tillægges beføjelser til at 
tilbageholde parallelimporterede varer, der markedsføres på EU-markedet uden 
rettighedsindehavernes tilladelse, burde føre til en forbedret håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Selv om toldmyndighederne er enestående placeret til at kunne føre 
kontrol med ulovlig parallelhandel, vil indgriben over for varer på det grå marked og 
konstatering af, om der reelt er tale om krænkelser, sandsynligvis fortsat være forbundet med 
problemer. 

Faktisk kunne risikoen for at lægge hindringer i vejen for lovlig handel blive større. For at 
undgå ubegrundede beslaglæggelser bør rettighedsindehaverne give toldmyndighederne alle 
de oplysninger, der er nødvendige for at gøre det muligt for disse myndigheder at beslaglægge 
parallelimporterede varer ved grænsen. Forordningens udvidede anvendelsesområde må 
modsvares af tilstrækkelige ressourcer til og uddannelse af toldpersonalet.

Internationalt samarbejde

Bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder ved EU's grænser må 
kombineres med målrettede aktioner ved kilden for at forebygge eksport af ulovlige varer til 
EU. Dette kræver samarbejde såvel med tredjelande som på internationalt niveau, herunder 
inden for WTO, Verdenstoldorganisationen og Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret. 

Toldsamarbejde med både kildelande og andre forbrugerlande er allerede en realitet i EU i 
form af særlige initiativer som f.eks. EU-Kina-handlingsplanen for toldsamarbejde om 
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Trods dialoger og bestræbelser med 
hensyn til teknisk samarbejde, udveksling af data, samarbejde med industrien samt visse 
lovgivningsmæssige fremskridt er en reel virkning dog udeblevet. Faktisk er Kina1 fortsat den 
kilde, hvorfra EU modtager flest varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder. I 2010 
kom 85 % af alle de varer, som EU'S toldmyndigheder tilbageholdt som følge af krænkelser 
af intellektuelle ejendomsrettigheder, fra Kina (en stigning på 64 % i forhold til 2009). 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Selv om EU's 2004-strategi for håndhævelse af intellektuel ejendomsret i tredjelande er ved at 
blive revideret, og i afventning af det nye FISCUS-program, ser ordføreren et klart behov for 
navnlig at intensivere det målrettede og individuelt tilpassede tekniske samarbejde med EU's 
partnere om intellektuel ejendomsret, særlig med prioriterede lande som f.eks. Kina, for at 
sikre det højst mulige niveau af beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for såvel 
legitime virksomheder som forbrugere. 

Andet operationelt samarbejde mellem EU's toldmyndigheder og med tredjelande, herunder 
udveksling af oplysninger, samt samarbejdet med industrien bør intensiveres. Ydermere bør 
EU, når det forhandler om medtagelse af bestemmelser om intellektuelle ejendomsrettigheder 
i handelsaftaler, stræbe efter at få fastlagt samme beskyttelsesniveau som i Unionen. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Transit gennem Unionens 
toldområde og en eventuel distribution på 
det indre marked af varer, der mistænkes 
for at være efterligninger af varer, som i 
Unionen er beskyttet af et varemærke, 
samt kopier af varer, som i EU er 
beskyttet af ophavsret, hermed beslægtede 
rettigheder eller designrettigheder, 
indebærer såvel alvorlige tab for 
Unionens lovlige forretningsdrivende som 
sundheds- og sikkerhedsrisici for 
forbrugerne. Toldmyndighederne bør 
derfor tillægges beføjelser til som en 
forsigtighedsforanstaltning at inspicere og 
tilbageholde alle varer, der mistænkes for 
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at krænke en intellektuel 
ejendomsrettighed, når det formodes, at 
disse varer vil blive distribueret på det 
indre marked.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Det bør betragtes som bevist, at de 
pågældende varer er bestemt til salg i 
Unionen, når de er blevet solgt til en 
kunde i Unionen eller er blevet udbudt 
eller annonceret til salg over for EU’s 
forbrugere, eller når det af dokumenter 
eller korrespondance fremgår, at de er 
beregnet til distribution på Unionens 
indre marked. I tilfælde, hvor varernes 
bestemmelsessted ikke er deklareret, selv 
om en sådan deklaration er påkrævet, 
hvor der mangler præcise eller relevante 
oplysninger om producentens eller 
distributørens identitet, hvor der ikke 
udvises vilje til at samarbejde med 
toldmyndighederne, eller hvor der 
opdages dokumenter, som tyder på, at 
varerne er bestemt til distribution på det 
indre marked, bør det være op til 
klarereren eller ihændehaveren af de 
pågældende varer at bevise, at de ikke har 
til hensigt at sælge disse varer i Unionen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17c) Imødegåelse ved Unionens eksterne 
grænser af krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder bør kombineres med 
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en målrettet indsats ved kilden. Dette 
forudsætter samarbejde med såvel 
tredjelande som på internationalt plan, 
hvor Kommissionen og medlemsstaterne 
bør opbygge respekt og fremme høje 
standarder for beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Dette bør omfatte 
støtte til medtagelse og håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder inden 
for rammerne af handelsaftaler, i teknisk 
samarbejde, i fremme af drøftelser i 
forskellige internationale fora, i 
kommunikation og udveksling af 
oplysninger samt i yderligere fremskridt 
inden for internationalt samarbejde med 
de berørte tredjelande og industrier.

Begrundelse

Imødegåelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder bør være omfattet af øget 
bilateralt samarbejde og en koordineret international indsats. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 17 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17d) Med henblik på at komme 
international handel med varer, der 
krænker intellektuelle 
ejendomsrettigheder, til livs skal WTO-
medlemmerne i henhold til TRIPS-
aftalens artikel 69 fremme udvekslingen 
mellem toldmyndighederne af oplysninger 
om varer, der krænker intellektuelle 
ejendomsrettigheder. En sådan 
udveksling af oplysninger skulle gøre det 
muligt at finde frem til netværk, der driver 
ulovlig handel, for på et tidligere 
tidspunkt i forsyningskæden at sætte en 
stopper for fremstilling og distribution af 
varer, der krænker intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Det er derfor 
nødvendigt at fastsætte de betingelser, der 
skal gælde for udvekslingen af 
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oplysninger mellem toldmyndighederne i 
Den Europæiske Union og de relevante 
myndigheder i tredjelande, herunder 
oplysninger om databeskyttelse.

Begrundelse

Som følge af varemærkeforfalsknings internationale karakter og varemærkeforfalskeres 
vidtstrakte netværk på tværs af landegrænser er det meget vigtigt, at toldmyndighederne har 
mulighed for at udveksle og bruge oplysninger, herunder inden for rammerne af et 
samarbejde med tredjelande, med det formål at finde frem til de netværk og ruter, der 
benyttes af varemærkeforfalskere. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 17 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17e) I overensstemmelse med Unionens 
mål om at styrke det internationale 
samarbejde i kampen mod 
varemærkeforfalskning, piratkopiering og 
ulovlig parallelhandel med varer, som 
krænker registrerede rettighedshaveres 
intellektuelle ejendomsret, bør det nye 
Europæiske Observationscenter for 
Varemærkeforfalskning og Piratkopiering 
spille en central rolle ved at forsyne alle 
toldmyndigheder i medlemsstaterne med 
relevante og rettidige oplysninger, der kan 
sætte dem i stand til at foretage en 
hensigtsmæssig kontrol af godkendte 
importører og distributører af varer, der 
mistænkes for at krænke en intellektuel 
ejendomsrettighed på det indre marked, 
samt af eksportører heraf til udenlandske 
markeder. Denne rolle kan styrkes 
yderligere ved oprettelse af en database 
over ægte EU-produkter og -tjenester, der 
er beskyttet af registrerede varemærker, 
design og patenter, som også skal kunne 
stilles til rådighed for udenlandske 
toldmyndigheder, der samarbejder med 
EU om bedre beskyttelse og håndhævelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Denne forordning finder anvendelse 
på varer, som er i transit gennem 
Unionens toldområde og mistænkes for at 
krænke en intellektuel ejendomsrettighed.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør den nye forordning udtrykkeligt behandle spørgsmålet om, 
hvorledes transitvarer skal behandles. Hvis der hersker mistanke om krænkelse af de 
rettigheder, der er fastsat i EU's og medlemsstaternes omfattende lovgivning om intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og hvis der er konkret risiko for omledning af transitvarer til det indre 
marked, er det lovligt for toldmyndighederne at tilbageholde varerne.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) varer, som er genstand for en handling, 
der krænker en intellektuel 
ejendomsrettighed i henhold til EU's eller 
den pågældende medlemsstats lovgivning, 
eller for hvilke det ikke kan udelukkes, at 
de er genstand for en sådan handling, og 
som samtidig udgør en klar trussel mod 
forbrugernes sundhed og sikkerhed
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) specifikke, tekniske data om de 
autentiske varer, herunder i givet fald 
billeder

g) specifikke, tekniske data om de 
autentiske varer, herunder mærkning som 
f.eks. stregkoder, og i givet fald billeder

Begrundelse

For at gøre det lettere at spore parallelimport bør rettighedsindehavere og deres 
repræsentanter give toldmyndighederne alle de oplysninger, der er relevante for 
identificeringen af ægte produkter, f.eks. oplysninger om mærkningen og de autoriserede 
distributører.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) alle oplysninger, der måtte være 
relevante for toldmyndighedernes analyse 
og vurdering af risikoen for krænkelse af 
den eller de berørte intellektuelle 
ejendomsrettigheder

i) alle oplysninger, der måtte være 
relevante for toldmyndighedernes analyse 
og vurdering af risikoen for krænkelse af 
den eller de berørte intellektuelle 
ejendomsrettigheder, f.eks. oplysninger om 
de autoriserede distributører

Begrundelse

For at gøre det lettere at spore parallelimport bør rettighedsindehavere og deres 
repræsentanter give toldmyndighederne alle de oplysninger, der er relevante for 
identificeringen af ægte produkter, f.eks. oplysninger om mærkningen og de autoriserede 
distributører.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Udveksling af oplysninger og data mellem 

toldmyndigheder
Med forbehold af de fornødne 
databeskyttelsesmekanismer kan 
Kommissionen beslutte, at oplysninger og 
data indsamlet i henhold til artikel 18, 
stk.3, skal udveksles mellem 



PE476.120v02-00 14/15 AD\889522DA.doc

DA

toldmyndigheder i Unionen og relevante 
myndigheder i tredjelande, og fastlægge 
betingelserne for en sådan udveksling.

Begrundelse

Samarbejde med tredjelande er en central forudsætning for imødegåelse af udbredelsen af 
handel med varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder. For at et sådant 
samarbejde kan være effektivt, bør EU's toldmyndigheder, på fortrolig basis og forudsat, at 
der er indført stringente databeskyttelsesmekanismer, kunne udveksle oplysninger og data om 
krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder med deres modparter i tredjelande.
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