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BEKNOPTE MOTIVERING

In een mondiale economie is intellectueel eigendom een belangrijke factor van het Europese 
concurrentievermogen geworden. Bescherming van kennis betekent bescherming van de 
Europese investeringen in onderzoek, innovatie en werkgelegenheid. Tegelijkertijd zijn de 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (IPR) en de daaruit voortvloeiende wereldwijde 
handel in namaakgoederen een bron van steeds toenemende zorg, zowel over de economische 
gevolgen voor het Europese bedrijfsleven, als over de risico's voor de veiligheid en 
gezondheid van de consument. 

Statistieken1 over door de douane uitgevoerde vasthoudingen aan de EU-buitengrenzen laten 
een duidelijke toename zien van het aantal transporten waarop de verdenking rust dat 
intellectuele-eigendomsrechten zijn geschonden. Gebrek aan betrouwbare gegevens maakt het 
moeilijk de volledige omvang van het probleem in te schatten, maar de statistieken over 
EU-douaneacties wijzen op een opvallende opwaartse trend, in het bijzonder wat betreft 
inbeslagnames van de kleine post- of koerierspakketten in verband met online aankopen. In 
2010 betrof bijna 69% van de in beslag genomen artikelen in het postverkeer geneesmiddelen. 

Aan de EU-grenzen bevinden de douaneautoriteiten zich zowel in de frontlinie als in een 
positie bij uitstek om op te treden tegen namaak en de illegale binnenkomst van goederen in 
de EU, en zo het concurrentievermogen van de Europese handelsruimte te verzekeren. 
Aangezien douanevoorschriften en -praktijken een cruciale rol spelen in effectief optreden, 
wordt het voorstel van de Commissie om de bestaande Verordening 1383/2003 inzake 
grenshandhaving te herzien om de handhaving van IPR te versterken en douaneprocedures te 
stroomlijnen, met instemming begroet. 

Dit voorstel maakt deel uit van de bredere, op kennis gebaseerde strategie van de Europa-
2020-mededeling en het EU-douaneactieplan ter bestrijding van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten voor de periode 2009-2012. 

Voorstellen van de rapporteur

Daar douaneformaliteiten directe implicaties hebben voor de internationale handel, is het van 
groot belang dat handhavingsmaatregelen zelf geen belemmering worden voor de wettige 
handel. Deze maatregelen moeten niet alleen de algemene doelstellingen inzake facilitering 
van het handelsverkeer, verstrekking van waarborgen tegen misbruik en een grotere 
rechtszekerheid dienen, maar ook in overeenstemming zijn met de internationale 
verbintenissen van de EU.

Dit zijn de onderliggende gedachten van de voorstellen van de rapporteur voor de Commissie 
internationale handel. Er zijn drie aspecten die van bijzonder belang zijn vanuit het 
perspectief van de buitenlandse handel die in dit advies worden benadrukt:  
doorvoergoederen, parallelhandel en internationale samenwerking.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/ 
counterfeit_piracy/statistics2007.pdf.
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Doorvoergoederen  

Kwesties in verband met doorvoer verdienen speciale aandacht. Overweging 17 van de 
nieuwe ontwerpverordening ter vervanging van Verordening 1383/2003 verwijst naar een 
zeer specifiek geval: de invoer van generieke geneesmiddelen. Hier wordt naar verwezen 
omdat er, zoals bekend, bezorgdheid bestaat in verband met een aantal via de EU 
doorgevoerde zendingen geneesmiddelen die zijn vastgehouden vanwege vermeende 
inbreuken op octrooien, en de daaruit voortvloeiende geschillenprocedures in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) van India en Brazilië tegen de EU.  

De bevestiging in overweging 17 van de verplichting van de EU om de verstrekking van 
geneesmiddelen aan de ontwikkelingslanden te faciliteren, alsook van haar verplichting 
krachtens de WTO-regels om vrijheid van doorvoer te waarborgen, wordt toegejuicht. 
Daarmee wordt voor de legitieme belanghebbenden meer duidelijkheid en rechtszekerheid 
gecreëerd over de douanebehandeling van "met name" geneesmiddelen die alleen maar via de 
EU worden doorgevoerd en niet bestemd zijn voor de interne EU-markt, noch het risico lopen 
via een omweg daar terecht te komen. 

In het huidige voorstel moet de douane, "wanneer het in hoge mate waarschijnlijk is dat deze 
goederen naar de EU-markt worden afgeleid", hiermee rekening houden wanneer zij het 
risico van een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten beoordelen. De douane mag dus 
alleen maar goederen uit derde landen die via de EU worden doorgevoerd vasthouden mits er 
voldoende bewijs is dat ze illegaal worden omgeleid naar de interne markt. Het voorstel geeft 
echter geen aanwijzingen of criteria voor de beoordeling van een intentie om goederen op de 
EU-markt af te zetten. Een verdere verduidelijking op dit punt zou dus de nieuwe verordening 
ten goede komen.

Voorts zou de nieuwe verordening de douaneautoriteiten de bevoegdheid moeten geven om 
verdachte namaakgoederen vast te houden, zelfs als die alleen worden doorgevoerd. Anders 
blijven illegale goederen de EU-markt binnenkomen als "doorvoergoederen", onder valse 
verklaringen over herkomst en bestemming, zoals is aangegeven door ondernemingen die hier 
nadeel van hebben ondervonden. 

Het is nooit de bedoeling geweest dat waarborging van de vrijheid van doorvoer zou worden 
toegepast op de illegale handel. Bovendien mogen er geen beperkingen zijn voor controles als 
het vermoeden bestaat dat de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht, ongeacht de 
uiteindelijke plaats van bestemming van goederen. Preventie en voorzorg moeten de leidraad 
zijn voor douaneoptreden. In overweging 2 wordt onderkend dat goederen die inbreuk maken 
op intellectuele-eigendomsrechten een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid en 
veiligheid, maar de verordening moet specifiek de douaneautoriteiten van de EU in staat 
stellen om verdachte goederen vast te houden, zelfs bij doorvoer, wanneer er een concreet 
risico bestaat dat zij worden omgeleid naar de EU-markt.

Kleine zendingen

Aangezien de bestrijding van schendingen van intellectuele-eigendomsrechten bij 
doorvoergoederen een lastige opgave blijft voor de douaneautoriteiten van de lidstaten, is de 
introductie van de verplichte toepassing in de hele EU van de vereenvoudigde procedure om 
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nagemaakte goederen te vernietigen, zonder de noodzaak om op formele wijze een inbreuk in 
de rechtbank vast te stellen, een welkome vernieuwing. Dit kan worden beschouwd als een 
aanzienlijke verbetering in de zin dat de lasten voor zowel houders van rechten als 
douaneautoriteiten worden verminderd – hetgeen naar verwachting zal resulteren in 
vergemakkelijking van de handel. 

Dit geldt met name voor kleine zendingen van verdachte goederen die na verkoop via internet 
per post of via een commercieel koeriersbedrijf de EU binnenkomen, gezien de waarde van de 
inbreukmakende goederen in verhouding tot de lasten van de kosten van opslag en 
gerechtelijke procedures. 

Het begrip "kleine zendingen" en de procedurele termijn in verband hiermee kunnen nader 
bekeken en verbeterd worden. Het is evenzeer belangrijk dat de douaneautoriteiten de houders 
van rechten informeren over alle belangrijke transporten van kleine valse zendingen om hen te 
helpen de routes en trends van namaak op te sporen. 

Parallelhandel

De uitbreiding van de reikwijdte van de ontwerpverordening is welkom. De bevoegdheid voor 
de EU-douaneautoriteiten om parallelle invoer, die is afgezet op de EU-markt zonder 
toestemming van de houders van rechten, vast te houden zou moeten resulteren in een betere 
handhaving van IPR. Weliswaar verkeren de douaneautoriteiten in een unieke positie om de 
illegale parallelhandel te controleren, maar het onderscheppen van "grijze markt goederen" en 
het vaststellen van werkelijke inbreuken zal waarschijnlijk problematisch blijven. 

Het zou in feite het risico op belemmering van de wettige handel kunnen vergroten. Om 
ongegronde verbeurdverklaring te vermijden moeten houders van rechten de douane alle 
informatie verstrekken die nodig is om de douane in staat te stellen beslag te leggen op 
parallelinvoer aan de grens. De uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening 
betekent dat er adequate middelen en opleiding moeten komen voor de douane.

Internationale samenwerking

Bestrijding van IPR-inbreuken aan de EU-grens moet worden gecombineerd met gerichte 
maatregelen aan de bron om uitvoer van illegale goederen naar de EU te voorkomen.  Dit 
vereist samenwerking, zowel met derde landen en op internationaal niveau, ook binnen de 
WTO, de Werelddouaneraad en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. 

Douanesamenwerking met zowel herkomstlanden als andere consumerende landen is al 
gerealiseerd in de EU door middel van specifieke initiatieven zoals het EU-China-actieplan 
voor douanesamenwerking inzake IP-handhaving. Ondanks dialogen en inspanningen op het 
gebied van technische samenwerking, uitwisseling van gegevens, samenwerking met het 
bedrijfsleven, alsook een zekere vooruitgang in de wetgeving, zijn er geen werkelijke effecten 
te bespeuren. China1 is nog steeds de grootste bron van herkomst van goederen die een 
inbreuk vormen op intellectuele-eigendomsrechten in de EU. In 2010 kwamen 85% van alle 

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/ 
counterfeit_piracy/statistics2007.pdf.
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door de EU-douane vastgehouden artikelen die een inbreuk vormen op intellectuele-
eigendomsrechten uit China (een toename van 64% ten opzichte van 2009). 

Terwijl de EU-strategie van 2004 voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in 
derde landen wordt herzien en het nieuwe FISCUS-programma wordt afgewacht, meent de 
rapporteur dat er een duidelijke noodzaak is om vooral de gerichte en op maat gesneden 
technische samenwerking inzake IP met de EU-partners op te voeren, en in het bijzonder met 
prioritaire landen als China, om een maximale bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten te waarborgen voor wettige bedrijven en consumenten. 

Verdere operationele samenwerking tussen de douane in de EU en met derde landen, met 
inbegrip van uitwisseling van informatie, alsook samenwerking met het bedrijfsleven, moet 
worden versterkt. Tot slot moet de EU bij de onderhandelingen over IRP-bepalingen in 
handelsovereenkomsten streven naar een gelijk beschermingsniveau als het niveau in de Unie.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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 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. De consumenten moeten 
derhalve naar behoren worden 
geïnformeerd over de risico's die de 
aankoop van dergelijke goederen met zich 
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brengt.

Amendement 2

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) Het kan 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.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doorvoer door het douanegebied van de 
Unie en mogelijke omleiding naar de 
interne markt van goederen die 
vermoedelijk inbreuk maken op een in de 
Unie gelden merkrecht, of van namaak 
van producten die in de Unie beschermd 
zijn door een auteursrecht, aanverwante 
rechten of een modellenrecht, leiden niet 
alleen tot aanzienlijke verliezen voor 
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wettige bedrijven in de Unie maar ook tot 
gezondheids- en veiligheidsrisico's voor 
de consument. De douaneautoriteiten 
moeten derhalve de bevoegdheid hebben 
om goederen die vermoedelijk inbreuk 
maken op een intellectuele-
eigendomsrecht uit voorzorg te 
inspecteren en vast te houden, indien 
wordt aangenomen dat zij naar de interne 
markt zullen worden omgeleid.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Als bewijs van de bedoeling om de 
goederen in de Unie op de markt te 
brengen geldt de verkoop aan een klant 
uit de Unie of het te koop aanbieden of 
aankondigen van de verkoop aan 
consumenten uit de Unie, of nog de 
vermelding in documentatie of 
briefwisseling dat de goederen op de 
interne markt van de Unie zullen worden 
afgezet. Wanneer de bestemming van de 
goederen niet is aangegeven, hoewel een 
dergelijke aangifte verplicht is, of 
wanneer duidelijke informatie over de 
producent of verdeler van de goederen 
ontbreekt, wanneer sprake is van een 
gebrek aan samenwerking met de 
douaneautoriteiten of wanneer uit de 
documentatie blijkt dat het de bedoeling is 
de goederen naar de interne markt om te 
leiden, moet de aangever of de houder van 
de goederen aantonen dat het niet de 
bedoeling is de goederen in de Unie te 
verkopen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) Bestrijding van schendingen 
van intellectuele-eigendomsrechten aan 
de buitengrenzen van de Unie moet 
gecombineerd worden met gerichte 
maatregelen aan de bron. Hiervoor is 
samenwerking zowel met derde landen als 
op international niveau vereist, waar de 
Commissie en de lidstaten naleving en 
bevordering van hoge normen van 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten moeten stimuleren. Dit 
moet bestaan uit bekrachtiging van de 
opname en handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in 
handelsovereenkomsten, van technische 
samenwerking, bevordering van 
discussies in de diverse internationale 
fora, van communicatie en uitwisseling 
van informatie, alsmede van verdere 
stappen in de operationele samenwerking 
met derde landen en de betrokken 
bedrijfstakken.

Motivering

De bestrijding van schendingen van intellectuele-eigendomsrechten moet ondersteund worden 
door hechtere bilaterale samenwerking en gecoördineerde internationale maatregelen. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quinquies) Om de internationale 
handel in goederen die inbreuk maken op 
intellectuele-eigendomsrechten uit te 
roeien, bepaalt artikel 69 van de TRIPS-
overeenkomst dat de WTO-leden de 
uitwisseling van informatie tussen 
douaneautoriteiten over handel in 
goederen inbreuk maken op intellectuele 
eigendomsrechten moeten bevorderen. 
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Met behulp van deze gegevensuitwisseling 
moeten handelsnetwerken kunnen worden 
opgespoord om in een eerder stadium van 
de aanvoerketen een einde te maken aan 
de productie en distributie van goederen 
die inbreuk maken op intellectuele 
eigendomsrechten. Daarom is het 
noodzakelijk de voorwaarden vast te 
stellen voor de uitwisseling van informatie 
tussen douaneautoriteiten in de Unie en 
relevante autoriteiten in derde landen, 
met inbegrip van modaliteiten inzake 
gegevensbescherming. 

Motivering

Vanwege de internationale aard van namaak en de uitgebreide, grensoverschrijdende 
netwerken van fabrikanten van namaak, is het van cruciaal belang dat de douaneautoriteiten 
informatie kunnen delen en gebruiken, ook met derde landen, om netwerken en routes die 
door deze fabrikanten worden gebruikt op te sporen. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 sexies) In overeenstemming met de 
doelstelling van de Unie om de 
internationale samenwerking in de strijd 
tegen namaak, piraterij en illegale 
parallelhandel in goederen die inbreuk 
maken op geregistreerde intellectuele-
eigendomsrechten te versterken, is een 
belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe 
Europese waarnemingspost voor namaak 
en piraterij, die de douaneautoriteiten in 
de lidstaten tijdig de nodige informatie 
moet verstrekken om passende controles 
te kunnen verrichten van erkende 
importeurs en distributeurs van goederen 
die vermoedelijk inbreuk maken op een 
intellectuele-eigendomsrecht op de interne 
markt, alsook exporteurs van deze 
goederen naar buitenlandse markten. 
Deze controle kan verder worden 
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verbeterd door de oprichting van een 
databank van authentieke producten en 
diensten die in de Unie door een 
geregistreerd handelsmerk, modellenrecht 
of octrooi zijn beschermd, waartoe ook 
buitenlandse douaneautoriteiten die met 
het oog op een betere bescherming en 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten met de Unie 
samenwerken, toegang hebben.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze verordening is van toepassing 
op goederen die worden doorgevoerd via 
het douanegebied van de Unie, en die 
vermoedelijk inbreuk maken op een 
intellectuele-eigendomsrecht.

Motivering
Ter wille van de duidelijkheid moet de behandeling van doorvoergoederen uitdrukkelijk aan 
de orde komen in de nieuwe verordening. Als er een inbreuk op de rechten krachtens het 
materiële IE-recht van de EU en de lidstaten wordt vermoed en er een concreet risico bestaat 
dat de doorvoergoederen worden omgeleid naar de interne markt, kan de douane terecht de 
goederen vasthouden. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een intellectuele-
eigendomsrecht krachtens de wetgeving 
van de Unie of de betrokken lidstaat, of 
goederen waarbij een dergelijke inbreuk 
niet kan worden uitgesloten en die tegelijk 
een duidelijk gezondheids- of 
veiligheidsrisico voor de consument 
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inhouden;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) specifieke en technische gegevens van 
de authentieke goederen, in voorkomend 
geval met inbegrip van afbeeldingen;

g) specifieke en technische gegevens van 
de authentieke goederen, in voorkomend 
geval met inbegrip van merktekens zoals 
streepjescodes, en afbeeldingen;

Motivering
Met het oog op de traceerbaarheid van de parallelinvoer, moeten houders van rechten en hun 
vertegenwoordigers de douane alle relevante informatie verstrekken voor de vaststelling van 
echte producten, zoals merktekens en de erkende distributeurs

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) alle informatie die relevant kan zijn voor 
de douaneautoriteiten om het risico van 
inbreuk op het (de) betrokken intellectuele-
eigendomsrecht(en) te analyseren en te 
beoordelen;

i) alle informatie die relevant kan zijn voor 
de douaneautoriteiten om het risico van 
inbreuk op het (de) betrokken intellectuele-
eigendomsrecht(en), zoals de erkende 
distributeurs, te analyseren en te 
beoordelen;

Motivering
Met het oog op de traceerbaarheid van de parallelinvoer, moeten houders van rechten en hun 
vertegenwoordigers de douane alle relevante informatie verstrekken voor de vaststelling van 
echte producten, zoals merktekens en de erkende distributeurs

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3
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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 
waarbij het verzoek is toegewezen, wordt 
dienovereenkomstig ingetrokken of 
gewijzigd door de douaneautoriteiten die 
dat besluit hebben gegeven.

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 
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.

Amendement 13

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.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis.
Uitwisseling van informatie en gegevens 

tussen douaneautoriteiten
Mits wordt gelet op passende waarborgen 
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voor gegevensbescherming, kan de 
Commissie besluiten dat informatie en 
gegevens die worden verzameld op grond 
van artikel 18, lid 3, tussen de 
douaneautoriteiten in de Unie en de 
betrokken autoriteiten in derde landen 
moet worden uitgewisseld, en de 
voorwaarden voor informatie-uitwisseling 
vaststellen.

Motivering

Samenwerking met derde landen is van essentieel belang voor de bestrijding van de 
toenemende handel  in goederen die inbreuk maken op IPR. Met het oog op een 
daadwerkelijke samenwerking, moeten de EU-douaneautoriteiten informatie en gegevens 
over IPR-schendingen met autoriteiten in derde landen kunnen delen, mits deze vertrouwelijk 
blijven en er stringente waarborgen voor gegevensbescherming zijn. 
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