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KORTFATTAD MOTIVERING

I en globaliserad ekonomi har immateriella rättigheter blivit en viktig faktor för den 
europeiska konkurrenskraften. Att skydda kunskap innebär att man skyddar 
Europas investeringar i forskning, innovation och arbetstillfällen. Samtidigt ger intrången i 
immateriella rättigheter och den därav följande globala handeln med varumärkesförfalskade 
varor anledning till allt större oro, både när det gäller de ekonomiska konsekvenserna för 
Europas näringsliv och riskerna för de europeiska konsumenternas hälsa och säkerhet. 

Statistiken1 över tullmyndigheternas kvarhållanden av varor vid EU:s yttre gränser visar att 
det har skett en klar ökning av antalet sändningar som misstänks göra intrång i immateriella 
rättigheter. Även om bristen på tillförlitliga uppgifter gör det svårt att bedöma problemets 
fulla omfattning, visar statistiken över åtgärder från EU:s tullmyndigheters sida en slående 
uppåtgående trend, särskilt när det gäller beslag av små post- eller kurirförsändelser av varor 
som köpts online. Under 2010 var nästan 69 procent av de artiklar som kvarhölls inom 
posttrafiken läkemedel. 

Vid EU:s gränser står tullmyndigheterna i frontlinjen och har en unik roll när det gäller att 
ingripa mot varumärkesförfalskning och olaglig införsel av varor i EU, och därmed att 
säkerställa den europeiska handelns konkurrenskraft. Eftersom tullregler och tullförfaranden 
är en förutsättning för verkningsfulla insatser är det glädjande att kommissionen har föreslagit 
att man ska se över förordning (EG) nr 1383/2003 om gränskontroller i syfte att förbättra 
kontrollen av efterlevnaden av de immateriella rättigheterna och samtidigt harmonisera 
tullförfarandena. 

Kommissionens förslag är ett led i den bredare kunskapsbaserade strategi som beskrivs i 
meddelandet om Europa 2020 och i den europeiska handlingsplanen för tullens bekämpning 
av intrång i immateriella rättigheter för perioden 2009–2012. 

Föredragandens förslag

Eftersom tullformaliteter får direkta följder för den internationella handeln är det av yttersta 
vikt att efterlevnadskontrollen inte själv blir ett hinder för den lagliga handeln. Denna kontroll 
måste stämma överens med de allmänna målen att underlätta handeln, tillhandahålla 
skyddsmekanismer mot missbruk och öka rättssäkerheten. Dessutom måste kontrollen vara 
förenlig med EU:s internationella åtaganden.

Detta är en del av bakgrunden till mina förslag som föredragande för utskottet för 
internationell handel. I detta yttrande vill jag lyfta fram tre aspekter som är särskilt intressanta 
när det gäller internationell handel: varor under transitering, parallellhandel och internationellt 
samarbete.

Varor under transitering

Transiteringsrelaterade frågor förtjänar särskild uppmärksamhet. I skäl 17 i det nya förslaget 
till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1383/2003 hänvisas det till ett mycket 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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speciellt fall: import av generiska läkemedel. Denna hänvisning är en följd av de välkända 
problemen i samband med att läkemedel under transitering kvarhålls på grundval av 
misstänkta patentintrång, och de därmed sammanhängande tvisterna i 
Världshandelsorganisationen (WTO) mellan å ena sidan EU och å andra sidan Indien och 
Brasilien. 

Skäl 17 är en välkommen bekräftelse av EU:s löfte om att underlätta tillgången till läkemedel 
i utvecklingsvärlden samt av dess skyldighet enligt WTO-reglerna att garantera 
transiteringsfriheten. Detta medför att lagliga aktörer erbjuds ett tydligare rättsläge och större 
rättssäkerhet när det gäller tullbehandlingen, ”särskilt” tullbehandlingen av läkemedel som 
bara passerar genom EU och varken är avsedda för EU:s inre marknad eller förenade med 
någon risk för att omdirigeras till denna marknad. 

Enligt det liggande förslaget bör tulltjänstemän, när de bedömer om det finns en risk för 
intrång i immateriella rättigheter, titta på om det finns ”påtagliga risker för att dessa varor 
omdirigeras och släpps ut på unionens marknad”. Tullmyndigheterna ska således kunna 
kvarhålla varor under transitering från tredjeländer bara om det finns tillräckliga bevis för att 
de olagligen kan komma att omdirigeras till den inre marknaden. Förslaget innehåller dock 
inte några riktlinjer eller kriterier för hur man ska tolka en avsikt att saluföra varor i EU. Den 
nya förordningen skulle därför må bra av ett ytterligare förtydligande i detta hänseende.

Vidare bör den nya förordningen ge tullmyndigheterna befogenheter att kvarhålla alla varor 
som misstänks vara varumärkesförfalskade, även i de fall då det är fråga om varor under 
transitering. I annat fall skulle det även fortsättningsvis komma in olagliga varor på 
EU-marknaden i form av ”varor under transitering” med falska uppgifter om ursprung och 
bestämmelseort, vilket har rapporterats av de drabbade företagen. 

Det har aldrig varit avsikten att transiteringsfriheten skulle gälla för olaglig handel. Dessutom 
bör det inte finnas några begränsningar av kontrollåtgärderna när det finns misstanke om att 
allmän hälsa och säkerhet kan vara hotad, oavsett varornas bestämmelseort. 
Tullmyndigheternas insatser bör kännetecknas av förebyggande och försiktighet. Även om det 
i skäl 2 slås fast att varor som gör intrång i immateriella rättigheter kan vara förenade med 
hälso- och säkerhetsrisker, bör förordningen göra det helt klart att EU:s tullmyndigheter kan 
kvarhålla alla varor som misstänks för sådana intrång, även om det är fråga om varor under 
transitering, när det finns en konkret risk för att de kan komma att omdirigeras till 
EU-marknaden.

Små sändningar

Eftersom det fortfarande är en utmaning för medlemsstaternas tullmyndigheter att bekämpa 
intrång i de immateriella rättigheterna när det gäller varor under transitering, är det en 
välkommen nyhet att det införs ett obligatoriskt EU-övergripande förenklat förfarande för att 
förstöra varumärkesförfalskade varor utan att en domstol formellt ska behöva slå fast att det är 
fråga om ett intrång. Detta kan betraktas som en väsentlig förbättring när det gäller att 
begränsa bördan för såväl rättighetshavarna som tullmyndigheterna, och det förväntas bidra 
till att främja handeln.
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Detta gäller särskilt för små sändningar av misstänkta varor (som köpts på internet och tas in i 
EU via posttjänster eller ett kommersiellt kurirföretag), med tanke på de intrångsgörande 
varornas värde i förhållande till kostnaderna för lagring och rättsliga förfaranden. 

Det kan emellertid vara klokt att titta närmare på begreppet ”små sändningar” och den 
tillhörande förfarandefristen. Det är lika viktigt att tullmyndigheterna underrättar 
rättighetshavarna om all betydande trafik med små sändningar av varumärkesförfalskade 
varor för att hjälpa med att spåra rutterna och kartlägga tendenserna i samband med 
varumärkesförfalskning. 

Parallellhandel

Det är glädjande att förordningens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta även andra 
former av intrång. Det faktum att EU:s tullmyndigheter tilldelas ytterligare befogenheter att 
kvarhålla parallellimporterade varor som släppts ut på EU-marknaden utan rättighetshavarnas 
tillstånd torde leda till en bättre kontroll av efterlevnaden av immateriella rättigheter. Även 
om tullmyndigheterna är utomordentligt väl placerade för att kunna utöva kontroll över 
olaglig parallellhandel, kommer det förmodligen att förbli problematiskt att ingripa mot varor 
på den grå marknaden och slå fast att det verkligen är fråga om intrång. 

Detta kan i själva verket öka risken för att man lägger hinder i vägen för den lagliga handeln. 
För att undvika ogrundade beslag bör rättighetshavarna ge tullmyndigheterna alla de uppgifter 
som är nödvändiga för att dessa myndigheter ska kunna beslagta parallellimporterade varor 
vid gränsen. Förordningens utökade tillämpningsområde måste motsvaras av tillräckliga 
resurser till tullmyndigheterna och utbildning för tulltjänstemännen.

Internationellt samarbete

Kampen mot intrång i immateriella rättigheter vid EU:s gränser måste kombineras med 
riktade åtgärder vid källan för att förebygga export av olagliga varor till EU. Detta förutsätter 
samarbete med tredjeländer och på internationell nivå, bland annat inom WTO, 
Världstullorganisationen och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. 

Tullsamarbete med både ursprungsländer och andra konsumentländer förekommer redan i EU 
genom särskilda initiativ såsom EU:s och Kinas handlingsplan för tullsamarbete när det gäller 
kontrollen av efterlevnaden av immateriella rättigheter. Men trots dialoger och insatser som 
rör tekniskt samarbete, utbyte av uppgifter, samarbete med näringslivet samt vissa 
lagstiftningsmässiga framsteg, har det inte framkommit några konkreta resultat. Faktum är att 
Kina1 fortfarande är det ursprungsland varifrån EU mottar flest varor som gör intrång i 
immateriella rättigheter. Av alla varor som EU:s tullmyndigheter kvarhöll 2010 till följd av 
intrång i de immateriella rättigheterna kom 85 procent från Kina (en ökning med 64 procent 
jämfört med 2009). 

Även om EU:s 2004-strategi för säkerställande av skyddet av immaterialrätt i tredjeländer 
genomgår en översyn och det nya Fiscus-programmet fortfarande inte är klart, anser 
föredraganden att det finns ett klart behov av att särskilt stärka det riktade och skräddarsydda 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/statistics_2010.pdf
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tekniska samarbetet med EU:s partner om immateriell äganderätt, särskilt med prioriterade 
länder som Kina, för att säkerställa högsta möjliga skydd för immateriella rättigheter för både 
de lagliga företagen och konsumenterna. 

Det är angeläget att stärka det operativa samarbetet mellan EU:s tullmyndigheter och med 
tredjeländer, bland annat utbytet av uppgifter, liksom samarbetet med näringslivet. Dessutom 
bör EU – när man förhandlar om att ta med bestämmelser om skydd för immateriella 
rättigheter i handelsavtal – sträva efter att upprätta samma skyddsnivå som i unionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Saluföring av varor som gör intrång i 
immateriella rättigheter medför betydande 
skada för rättighetshavare, laglydiga 
tillverkare och handlare. Sådana varor 
vilseleder också konsumenterna och kan i 
vissa fall hota deras hälsa och säkerhet. 
Dessa varor bör i möjligaste mån hållas 
borta från marknaden och åtgärder bör 
vidtas för att ta itu med denna olagliga 
verksamhet utan att laglig handel hindras.

(2) Saluföring av varor som gör intrång i 
immateriella rättigheter medför betydande 
skada för rättighetshavare, laglydiga 
tillverkare och handlare. Sådana varor 
vilseleder också konsumenterna och kan i 
vissa fall hota deras hälsa och säkerhet. 
Dessa varor bör i möjligaste mån hållas 
borta från marknaden och åtgärder bör 
vidtas för att ta itu med denna olagliga 
verksamhet utan att laglig handel hindras. 
Konsumenterna måste därför vara 
välinformerade om riskerna med att köpa 
dessa varor.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När det misstänks att varor gör 
intrång i immateriella rättigheter i andra 
fall än varumärkesförfalskning eller 
pirattillverkning kan det vara svårt för 
tullmyndigheterna att genom en okulär 

(11) Det kan vara svårt för 
tullmyndigheterna att genom en okulär 
besiktning bedöma om intrång görs i en 
immateriell rättighet. Det bör således 
föreskrivas att ett förfarande bör inledas 



AD\889522SV.doc 7/14 PE476.120v02-00

SV

besiktning bedöma om intrång görs i en 
immateriell rättighet. Det bör således 
föreskrivas att ett förfarande bör inledas 
om inte de berörda parterna, dvs. 
varuinnehavaren och rättighetshavaren, 
kommer överens om att överlämna varorna 
för förstöring. De myndigheter som är 
behöriga för sådana förfaranden bör 
fastställa huruvida intrång har gjorts i en 
immateriell rättighet och fatta lämpliga 
beslut avseende detta intrång.

om inte de berörda parterna, dvs. 
varuinnehavaren och rättighetshavaren, 
kommer överens om att överlämna varorna 
för förstöring. De myndigheter som är 
behöriga för sådana förfaranden bör 
fastställa huruvida intrång har gjorts i en 
immateriell rättighet och fatta lämpliga 
beslut avseende detta intrång.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Transitering genom unionens 
tullområde och eventuell distribution på 
den inre marknaden av varor som 
misstänks vara förfalskningar av varor 
som är varumärkesskyddade i unionen –
eller transitering och distribution av 
kopior av varor som är skyddade i 
unionen genom upphovsrätten, 
närstående rättigheter eller 
formgivningsrättigheter – medför dels 
betydande förluster för unionens legitima 
företag, dels hälso- och säkerhetsrisker 
för medborgarna. Tullmyndigheterna bör 
därför bemyndigas att som en 
försiktighetsåtgärd inspektera och 
kvarhålla alla varor som misstänks göra 
intrång i en immateriell rättighet när det 
antas att dessa varor ska distribueras på 
den inre marknaden.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Bevis för att det finns en avsikt att 
saluföra dessa varor i unionen bör anses 
föreligga om de har sålts till en kund i 
unionen eller erbjudits eller annonserats 
för försäljning till unionens konsumenter, 
eller om det av handlingarna eller 
korrespondensen framgår att varorna ska 
distribueras på unionens inre marknad. 
Om varornas bestämmelseort inte 
deklareras, trots att en sådan deklaration 
krävs, eller om det saknas tydliga 
uppgifter eller relevant information som 
gör det möjligt att identifiera varornas 
tillverkare eller återförsäljare, eller om 
samarbetet med tullmyndigheterna är 
bristfälligt eller det framkommer 
handlingar som visar att varorna är 
avsedda för distribution på den inre 
marknaden, ska det ankomma på 
deklaranten eller innehavaren av de 
berörda varorna att bevisa sin avsikt att 
inte sälja varorna i unionen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) Kampen mot intrång i immateriella 
rättigheter vid unionens yttre gränser bör 
kombineras med riktade insatser vid 
källan. Detta förutsätter samarbete med 
tredjeländer och på internationell nivå, 
där kommissionen och medlemsstaterna 
bör bygga upp respekten för immateriella 
rättigheter och främja en hög standard 
för skyddet av dessa rättigheter. Detta bör 
ta sig uttryck i att man förordar att
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immateriella rättigheter ska inkluderas 
och verkställas i handelsavtal, liksom 
tekniskt samarbete, främjande av 
diskussioner inom olika internationella 
forum, kommunikation och utbyte av 
information samt ytterligare åtgärder 
inom det operativa samarbetet med 
tredjeländer och de berörda branscherna.

Motivering

Kampen mot intrång i immateriella rättigheter bör gynnas av ett utökat bilateralt samarbete 
och av samordnade internationella åtgärder. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 17d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17d) Med sikte på att undanröja 
internationell handel med varor som gör 
intrång i immateriella rättigheter anges
det i artikel 69 i Trips-avtalet att 
WTO-medlemmarna ska främja utbyte av 
information mellan tullmyndigheterna om 
handel med varor som gör intrång i 
immateriella rättigheter. Ett sådant 
informationsutbyte bör göra det möjligt 
att spåra smugglarnätverk och därigenom 
stoppa tillverkningen och distributionen 
av varor som gör intrång i immateriella 
rättigheter i ett tidigare skede av 
leveranskedjan. Det är därför nödvändigt 
att fastställa villkoren för utbytet av 
information mellan tullmyndigheterna i 
unionen och de berörda myndigheterna i 
tredjeländerna, inklusive information om 
uppgiftsskydd.

Motivering

Som en följd av varumärkesförfalskningens internationella karaktär och 
varumärkesförfalskarnas vidsträckta nätverk över nationsgränserna är det mycket viktigt att 
tullmyndigheterna har möjlighet att utbyta och använda information, bland annat inom ramen 
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för ett samarbete med tredjeländerna, så att man kan spåra de nätverk och rutter som 
används av varumärkesförfalskarna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 17e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17e) I enlighet med unionens mål om att 
stärka det internationella samarbetet i 
kampen mot varumärkesförfalskning, 
pirattillverkning och olaglig 
parallellhandel med varor som gör 
intrång i registrerade rättighetshavares 
immateriella rättigheter har det nyligen 
inrättade Europeiska observatoriet för 
varumärkesförfalskning och 
piratkopiering en nyckelroll att spela 
genom att förse alla tullmyndigheter i 
medlemsstaterna med relevanta uppgifter 
i god tid för att de ska kunna genomföra 
lämpliga kontroller av auktoriserade 
importörer och återförsäljare av varor 
som misstänks göra intrång i en 
immateriell rättighet på den inre 
marknaden, liksom av exportörer till 
utländska marknader. Denna roll skulle 
kunna stärkas ytterligare genom att man 
skapar en databas över autentiska varor 
och tjänster från unionen som är 
skyddade med registrerade varumärken, 
formgivningar och patent. Denna databas 
skulle också kunna göras tillgänglig för 
utländska tullmyndigheter som 
samarbetar med unionen kring bättre 
skydd och efterlevnadskontroll av 
immateriella rättigheter.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna förordning ska tillämpas på 
varor som transiteras genom unionens 
tullområde och som misstänks göra 
intrång i en immateriell rättighet.

Motivering

Av tydlighetsskäl bör den nya förordningen uttryckligen ta upp frågan om hur varor under 
transitering ska behandlas. Om det finns misstanke om intrång i de rättigheter som fastställs i 
EU:s och medlemsstaternas materiella lagstiftning om immateriella rättigheter och en 
konkret risk för omdirigering av varor under transitering till den inre marknaden, har 
tullmyndigheterna laglig rätt att kvarhålla varorna.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) varor som har utsatts för en åtgärd som 
innebär ett intrång i en immateriell 
rättighet enligt unionens eller den 
medlemsstatens lagstiftning,

(a) varor som har utsatts för en åtgärd som 
innebär ett intrång i en immateriell 
rättighet enligt unionens eller den 
medlemsstatens lagstiftning, eller varor för 
vilka det inte kan uteslutas att de utsatts 
för en sådan åtgärd, och som samtidigt 
medför uppenbara hälso- eller
säkerhetsrisker för konsumenterna,

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Specifika och tekniska uppgifter om de 
autentiska varorna, inklusive vid behov 
bilder.

(g) Specifika och tekniska uppgifter om de 
autentiska varorna, inklusive märkning, 
såsom streckkodsmärkning, och vid behov 
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bilder.

Motivering

För att göra det lättare att spåra parallellimport bör rättighetshavarna och deras företrädare 
ge tullmyndigheterna alla uppgifter som är relevanta för identifieringen av äkta varor, till 
exempel uppgifter om märkning och auktoriserade återförsäljare. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Uppgifter som är relevanta för 
tullmyndigheternas analys och bedömning 
av risken för att intrång görs i berörda 
immateriella rättigheter.

(i) Uppgifter som är relevanta för 
tullmyndigheternas analys och bedömning 
av risken för att intrång görs i berörda 
immateriella rättigheter, till exempel 
uppgifter om auktoriserade återförsäljare.

Motivering

För att göra det lättare att spåra parallellimport bör rättighetshavarna och deras företrädare 
ge tullmyndigheterna alla uppgifter som är relevanta för identifieringen av äkta varor, till 
exempel uppgifter om märkning och auktoriserade återförsäljare. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När en immateriell rättighet upphör att 
gälla eller när sökanden av andra skäl 
upphör att vara den person som har rätt att 
lämna en ansökan ska tullmyndigheterna 
inte längre ingripa. De tullmyndigheter 
som fattade beslutet om beviljande av 
ansökan ska återkalla eller ändra beslutet i 
enlighet härmed.

3. När en immateriell rättighet upphör att 
gälla eller när sökanden av andra skäl 
upphör att vara den person som har rätt att 
lämna en ansökan ska sökanden 
underrätta tullmyndigheterna om detta, 
och dessa ska inte längre ingripa. De 
tullmyndigheter som fattade beslutet om 
beviljande av ansökan ska återkalla eller 
ändra beslutet i enlighet härmed.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en immateriell rättighet upphör att 
gälla eller när sökanden av andra skäl 
upphör att vara den person som har rätt att 
lämna en ansökan ska tullmyndigheterna 
inte längre ingripa. De tullmyndigheter 
som fattade beslutet om beviljande av 
förlängning ska återkalla eller ändra 
beslutet i enlighet härmed.

När en immateriell rättighet upphör att 
gälla eller när sökanden av andra skäl 
upphör att vara den person som har rätt att 
lämna en ansökan ska sökanden 
underrätta tullmyndigheterna om detta, 
och dessa ska inte längre ingripa. De 
tullmyndigheter som fattade beslutet om 
beviljande av förlängning ska återkalla 
eller ändra beslutet i enlighet härmed.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Utbyte av information och uppgifter 

mellan tullmyndigheter
Om inte annat följer av lämpliga 
uppgiftsskyddsgarantier kan 
kommissionen besluta att information och 
uppgifter som samlas in enligt artikel 18.3 
ska utbytas mellan tullmyndigheterna i 
unionen och de berörda myndigheterna i 
tredjeländer och fastställa villkoren för ett 
sådant utbyte.

Motivering

Samarbetet med tredjeländer är mycket viktigt för att bekämpa ökningen av handeln med 
varor som gör intrång i immateriella rättigheter. För att ett sådant samarbete ska bli effektivt 
bör EU:s tullmyndigheter ha möjlighet att konfidentiellt utbyta information och uppgifter om 
intrång i immateriella rättigheter med sina motparter i tredjeländer. En förutsättning för 
detta är dock att det finns stränga uppgiftsskyddsgarantier. 
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