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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Den 24. maj 2011 vedtog Kommissionen en meddelelse om et indre marked for intellektuelle 
ejendomsrettigheder med henblik på at fremme kreativitet og innovation i Europa. Denne 
samlede og sammenhængende strategi indeholdt en plan med en række initiativer, som 
Kommissionen har til hensigt at tage inden udgangen af 2012 på en række områder.

Som led i disse initiativer har Kommissionen ligeledes fremsat forslag til ny forordning om 
toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som skal afløse 
forordning nr. 1383/2003/EF.

Forslaget tager hensyn til den konsekvensanalyse, der blev foretaget i 2010, hvortil der indgik 
89 bidrag, og den internationale situation navnlig efter handelskonflikten mellem EU og 
Indien og Brasilien vedrørende transit af generiske lægemidler.

I den forbindelse vil ordføreren gerne understrege følgende punkter:

Betragtninger

For det første mener ordføreren med hensyn til forordningens anvendelsesområde, at det bør 
udvides til at omfatte handelsnavne, halvlederprodukters udformning og brugsmodeller.

Ordføreren går ligeledes ind for, at anvendelsesområdet kommer til at omfatte overtrædelser, 
der skyldes forsøg på at omgå tekniske foranstaltninger, og andre krænkelser, som 
toldmyndighederne allerede kontrollerer.

Ordføreren går imidlertid ikke ind for, at parallelimport også omfattes af den nye forordning.
Det er klart, at denne praksis kan føre til alvorlige økonomiske tab for ophavsretsindehaverne.
Nærværende forordning skal imidlertid sikre effektiviteten og hurtigheden af toldkontrollen 
og samtidig begrænse risikoen for hindringer for den lovlige handel. Desuden kan 
rettighedsindehaverne gøre deres ret gældende gennem de procedurer, der er fastsat i de 
enkelte medlemsstaters lovgivning.

Dernæst støtter ordføreren Kommissionens forslag om at styrke de parters rettigheder, som 
kan blive berørt af et indgreb fra toldmyndighedernes side. Ordføreren mener imidlertid, at 
der bør skelnes mellem økonomiske aktører, som regelmæssigt afvikler toldformaliteter, og 
endelige forbrugere.

Aktører, som regelmæssigt afvikler toldformaliteter, har et indgående kendskab til 
toldprocedurer. Der bør derfor ikke indføres tunge forvaltningsprocedurer, som forhindrer et 
effektivt og hurtigt arbejde fra toldmyndighedernes side. Den endelige forbruger, som ikke 
har kendskab til toldformaliteterne, bør derimod beskyttes. Det er grunden til, at den endelige 
forbruger skal have ret til at blive hørt, før den pågældende toldmyndighed træffer afgørelse, 
for at få mulighed for at fremføre sit synspunkt.

Ordføreren går navnlig ind for indførelsen af en særlig procedure for destruktion af varer, der 
sendes som småforsendelser. Der er sket en væsentlig stigning i antallet af konfiskationer af 



PE478.335v02-00 4/19 AD\890142DA.doc

DA

postforsendelser fra 15 000 i 2009 til 43 000 i 2010, og det er derfor nødvendigt at indføre en 
enkel og effektiv procedure for at begrænse dette fænomen samtidig med, at den endelige 
forbrugers rettigheder og interesser beskyttes.

Endelig skal der i forbindelse med udveksling af data mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen og navnlig etableringen af en central database i Kommissionen sikres fuld 
respekt for bestemmelserne i forordning 45/2001/EF, direktiv 95/46/EF og udtalelsen fra Den 
Europæiske Datatilsynsførende af 12. oktober 20111.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget 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. Det bør derfor i videst muligt 
omfang forhindres, at sådanne varer 
kommer ind i toldområdet og 
markedsføres, og der bør træffes 
foranstaltninger til at imødegå denne 
ulovlige virksomhed uden at hæmme den 
lovlige handel.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker 
ikke visse intellektuelle 

(5) Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker 
ikke visse intellektuelle 

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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ejendomsrettigheder og udelukker visse 
krænkelser. For at styrke håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
toldkontrollen derfor udvides til at omfatte 
andre typer af krænkelser, for eksempel 
krænkelser som følge af parallelhandel, 
samt andre krænkelser af rettigheder, som 
allerede håndhæves af 
toldmyndighederne, men som ikke er 
dækket af forordning (EF) nr. 1383/2003. 
Af samme årsag er det hensigtsmæssigt, at 
der i anvendelsesområdet for denne 
forordning – ud over de rettigheder, der 
allerede er dækket af forordning (EF) nr. 
1383/2003 – indgår handelsnavne, i det 
omfang de er beskyttet som eksklusive 
ejendomsrettigheder ifølge national ret, 
halvlederprodukters topografier, 
brugsmodeller og anordninger til omgåelse 
af teknologiske foranstaltninger samt alle 
eksklusive intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som er fastsat ved 
EU-lovgivning.

ejendomsrettigheder og udelukker visse 
krænkelser. For at styrke håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
toldkontrollen derfor udvides til at omfatte 
andre typer af krænkelser, som ikke er 
dækket af forordning (EF) nr. 1383/2003. 
Af denne årsag er det hensigtsmæssigt, at 
der i anvendelsesområdet for denne 
forordning – ud over de rettigheder, der 
allerede er dækket af forordning (EF) nr. 
1383/2003 – indgår handelsnavne, i det 
omfang de er beskyttet som eksklusive 
ejendomsrettigheder ifølge national ret, 
halvlederprodukters topografier, 
brugsmodeller og anordninger til omgåelse 
af teknologiske foranstaltninger. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre en hurtig håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør det 
fastsættes, at hvis toldmyndighederne på 
grundlag af tilstrækkeligt bevis har 
mistanke om, at varer, som er under deres 
tilsyn, krænker intellektuelle 
ejendomsrettigheder, kan disse 
toldmyndigheder suspendere frigivelsen 
eller tilbageholde varerne enten på eget 
initiativ eller efter anmodning, således at 
de personer, der har ret til at indgive en 
anmodning om indgriben fra 
toldmyndighedernes side, kan indlede en 
procedure for at få fastslået, om der er sket 
en krænkelse af en intellektuel 

(10) For at sikre en hurtig håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør det 
fastsættes, at hvis toldmyndighederne på 
grundlag af tilstrækkelig formodning har 
mistanke om, at varer, som er under deres 
tilsyn, krænker intellektuelle 
ejendomsrettigheder, kan disse 
toldmyndigheder suspendere frigivelsen 
eller tilbageholde varerne enten på eget 
initiativ eller efter anmodning, således at 
de personer, der har ret til at indgive en 
anmodning om indgriben fra 
toldmyndighedernes side, kan indlede en 
procedure for at få fastslået, om der er sket 
en krænkelse af en intellektuel 
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ejendomsrettighed. ejendomsrettighed.

Begrundelse

Harmonisering med den terminologi, som Domstolen anvendte i sin dom af 1. december 2011 
i de forenede sager C-446/09 og C-495-09, Philips/Nokia (endnu ikke offentliggjort i 
domssamlingen). 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

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) 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. 
klarereren eller 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 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at reducere den administrative 
byrde og omkostningerne mest muligt bør 
der indføres en specifik procedure for 

(13) For at reducere den administrative 
byrde og omkostningerne mest muligt bør 
der, uanset den endelige forbrugers ret til 
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småforsendelser af varemærkeforfalskede 
og piratkopierede varer, hvorved varerne 
kan tilintetgøres uden 
rettighedsindehaverens samtykke. For at få 
fastlagt tærskler for, hvornår forsendelser 
skal betragtes som småforsendelser, bør 
denne forordning give Kommissionen 
beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-
lovgivningsmæssige retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det er vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under det forberedende arbejde, 
herunder også af eksperter.

inden for en passende frist på behørig vis 
at blive underrettet om retsgrundlaget for 
de foranstaltninger, som 
toldmyndighederne træffer, indføres en 
specifik procedure for småforsendelser af 
varemærkeforfalskede og privatkopierede 
varer, hvorved varerne kan tilintetgøres 
uden rettighedsindehaverens samtykke. For 
at få fastlagt tærskler for, hvornår 
forsendelser skal betragtes som 
småforsendelser, bør denne forordning give 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
almengyldige ikke-lovgivningsmæssige 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det er vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante og 
offentlige høringer under det forberedende 
arbejde, herunder af forbruger- og 
borgerrettighedsorganisationer samt af 
eksperter.

Begrundelse

Indførelsen af en særlig procedure for småforsendelser for at nedbringe de administrative 
byrder og omkostninger må ikke undergrave forbrugernes tillid til e-handel; se betragtning 
16 med begrundelse.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Af hensyn til mere juridisk klarhed og 
for at beskytte lovlydige handlendes 
interesser mod mulig misbrug af 
grænsehåndhævelsesbestemmelser er det 
hensigtsmæssigt at ændre tidsfristerne for, 
hvor længe varer kan tilbageholdes, når der 
er mistanke om krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, de omstændigheder, 
under hvilke toldmyndighederne skal 
videregive oplysninger om forsendelser til 
rettighedsindehavere, betingelserne for 
anvendelse af proceduren for tilintetgørelse 

(15) Af hensyn til mere juridisk klarhed og 
for at beskytte lovlydige handlendes 
interesser mod mulig misbrug af 
grænsehåndhævelsesbestemmelser er det 
hensigtsmæssigt at ændre tidsfristerne for, 
hvor længe varer kan tilbageholdes, når der 
er mistanke om krænkelse af en intellektuel 
ejendomsrettighed, de omstændigheder, 
under hvilke toldmyndighederne skal 
videregive oplysninger om forsendelser til 
rettighedsindehavere, betingelserne for 
anvendelse af proceduren for tilintetgørelse 
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af varer under toldtilsyn ved mistanke om 
anden krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder end for 
varemærkeforfalskede og piratkopierede 
varer og at indføre en bestemmelse, som 
giver ihændehaveren af varerne ret til at 
udtale sig, inden toldmyndighederne 
træffer en afgørelse, som vil kunne være 
til ugunst for vedkommende.

af varer under toldtilsyn ved mistanke om 
anden krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder end for 
varemærkeforfalskede og piratkopierede 
varer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. De 
tidsfrister, der er fastlagt i denne 
forordning for de fastsatte meddelelser, bør 
beregnes fra det tidspunkt, hvor disse 
bliver sendt af toldmyndighederne, for at 
harmonisere alle frister for meddelelser, 
som bliver sendt til de berørte parter. Den 
frist, der gælder for retten til at blive hørt, 
inden der træffes en ugunstig afgørelse, 
bør være tre arbejdsdage, eftersom 
indehavere af afgørelser om 
imødekommelse af anmodninger om 
indgriben frivilligt har anmodet 
toldmyndighederne om at gribe ind, og at 
klarereren eller ihændehaveren af 

(16) I betragtning af den midlertidige og 
præventive karakter, som de af 
toldmyndighederne vedtagne 
foranstaltninger har på dette område, og de 
modstridende interesser hos de parter, der 
berøres af foranstaltningerne, bør nogle af 
aspekterne i procedurerne tilpasses for at 
sikre en smidig anvendelse af forordningen 
og samtidig respekt for de berørte parters 
rettigheder. Med hensyn til de forskellige 
meddelelser, som er omhandlet i denne 
forordning, bør toldmyndighederne således 
underrette den mest relevante person 
herom på grundlag af dokumenterne 
vedrørende toldbehandlingen eller af den 
situation, som varerne befinder sig i. De 
tidsfrister, der er fastlagt i denne 
forordning for de fastsatte meddelelser, bør 
beregnes fra det tidspunkt, hvor disse 
bliver sendt af toldmyndighederne, for at 
harmonisere alle frister for meddelelser, 
som bliver sendt til de berørte parter. I 
tilfælde af den specifikke procedure for 
småforsendelser, hvor forbrugere 
sandsynligvis er direkte berørte og ikke 
kan forventes at være lige så 
opmærksomme som erhvervsdrivende, der 
normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør disse have ret til at 
blive hørt, inden toldmyndighederne 
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varerne må være klar over den særlige 
situation, som deres varer befinder sig i, 
når de er placeret under toldtilsyn. I 
tilfælde af den specifikke procedure for 
småforsendelser, hvor forbrugere 
sandsynligvis er direkte berørte og ikke 
kan forventes at være lige så 
opmærksomme som erhvervsdrivende, der 
normalt beskæftiger sig med 
toldformaliteter, bør denne frist være 
betydeligt længere.

træffer afgørelse.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 
til at beskytte folkesundheden og især til at 
fremme adgangen til lægemidler for alle.
Navnlig når der er tale om lægemidler, 
hvor passagen gennem Den Europæiske 
Union område, med eller uden omladning, 
oplagring, deling af ladningen eller skift af 
transportmiddel, kun er en del af en fuld 
rejse, som begynder og afsluttes uden for 
Unionens område, bør toldmyndighederne, 
når de vurderer, om der er risiko for 
krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, se på, om der er en 
stor sandsynlighed for, at disse varer vil 
blive omledt til markedet i Unionen.

(17) Ifølge "WTO-erklæringen om TRIPS-
aftalen og folkesundhed", der blev vedtaget 
på WTO-ministerkonferencen i Doha den 
14. november 2001, kan og bør TRIPS-
aftalen fortolkes og implementeres på en 
måde, som støtter WTO-medlemmernes ret 
til at beskytte folkesundheden og især til at 
fremme adgangen til lægemidler for alle.
Navnlig når der er tale om generiske
lægemidler, hvor passagen gennem Den 
Europæiske Union område, med eller uden 
omladning, oplagring, deling af ladningen 
eller skift af transportmiddel, kun er en del 
af en fuld rejse, som begynder og afsluttes 
uden for Unionens område, bør 
toldmyndighederne, når de vurderer, om 
der er risiko for krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, se på, om der er en 
stor sandsynlighed for, at disse varer vil 
blive omledt til markedet i Unionen.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom toldmyndighederne griber 
ind efter forudgående anmodning, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af indgriben fra 
toldmyndighedernes side bør godtgøre alle 
de omkostninger, som opstår for 
toldmyndighederne, når de griber ind for at 
håndhæve vedkommendes intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Det bør dog ikke 
forhindre indehaveren af afgørelsen i at 
søge erstatning fra rettighedskrænkeren 
eller andre personer, som måtte være 
ansvarlige i henhold til lovgivningen i den 
pågældende medlemsstat. Hvis der opstår 
omkostninger og skader for andre personer 
end toldmyndighederne som følge af 
indgriben fra toldmyndighederne, når 
varerne tilbageholdes på grundlag af en 
klage fra en tredjepart vedrørende 
intellektuel ejendom, bør dette reguleres 
ved den specifikke lovgivning i hvert 
enkelt tilfælde.

(20) Eftersom toldmyndighederne griber 
ind efter forudgående anmodning, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af indgriben fra 
toldmyndighedernes side bør godtgøre alle 
de omkostninger, som opstår for 
toldmyndighederne, når de griber ind for at 
håndhæve vedkommendes intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Indehaveren af 
afgørelsen bør imidlertid have ret til at 
søge erstatning fra rettighedskrænkeren 
eller andre personer, som måtte være 
ansvarlige i henhold til lovgivningen i den 
pågældende medlemsstat Hvis der opstår 
omkostninger og skader for andre personer 
end toldmyndighederne som følge af 
indgriben fra toldmyndighederne, når 
varerne tilbageholdes på grundlag af en 
klage fra en tredjepart vedrørende 
intellektuel ejendom, bør dette reguleres 
ved den specifikke lovgivning i hvert 
enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1), litra m) enhver anden rettighed, der er 
fastsat som en eksklusiv intellektuel 
ejendomsrettighed i EU-lovgivningen

udgår



AD\890142DA.doc 11/19 PE478.335v02-00

DA

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5), litra a) varer, som er genstand for en 
handling, der krænker et varemærke, og 
som uden tilladelse er forsynet med et 
varemærke, der er identisk med - eller som 
ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type

5), litra a) varer, som er genstand for en 
handling, der krænker et varemærke, og 
som uden tilladelse er forsynet med et 
varemærke, der er identisk med - eller som 
ikke umiddelbart kan skelnes fra - et 
gyldigt registreret varemærke for varer af 
samme type samt varemærkesymboler, 
selv om de indgives særskilt, og 
emballager med forfalskede varemærker

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "varer, der mistænkes for at krænke en 
intellektuel ejendomsrettighed": varer, for 
hvilke der er tilstrækkeligt bevis for 
toldmyndighederne til at konkludere, at i 
den medlemsstat, hvor disse varer er 
fundet, er der umiddelbart tale om:

7) "varer, der mistænkes for at krænke en 
intellektuel ejendomsrettighed": varer, for 
hvilke der er tilstrækkelig formodning for 
toldmyndighederne til at konkludere, at i 
den medlemsstat, hvor disse varer er 
fundet, er der umiddelbart tale om:

Begrundelse

Harmonisering med den terminologi, som Domstolen anvendte i sin dom af 1. december 2011 
i de forenede sager C-446/09 og C-495-09, Philips/Nokia (endnu ikke offentliggjort i 
domssamlingen). 

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den kompetente toldafdeling ved 
modtagelsen af en anmodning ikke mener, 

1. Hvis den kompetente toldafdeling ved 
modtagelsen af en anmodning ikke mener, 
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at den indeholder alle de i artikel 6, stk. 3, 
omhandlede oplysninger, beder den 
kompetente toldafdeling ansøgeren om at 
indsende de manglende oplysninger senest 
ti arbejdsdage efter afsendelsen af 
meddelelsen.

at den indeholder alle de i artikel 6, stk. 3, 
omhandlede oplysninger, beder den 
kompetente toldafdeling ansøgeren om at 
indsende de manglende oplysninger.

I så fald suspenderes den i artikel 8, stk. 
1, nævnte tidsfrist, indtil de relevante 
oplysninger er modtaget.

(Se ændringsforslag til artikel 7, stk. 2)

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ansøgeren ikke leverer de 
manglende oplysninger inden for den i stk. 
1 nævnte frist, giver den kompetente 
toldafdeling afslag på anmodningen.

2. Hvis ansøgeren ikke leverer de 
manglende oplysninger, kan den 
kompetente toldafdeling give afslag på 
anmodningen.

(Se ændringsforslag til artikel 7, stk. 1)

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse eller 
tilbageholdelse af varerne, kan de bede 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om at 
give dem alle oplysninger, der måtte være 
relevante. Toldmyndighederne kan også 
give indehaveren af afgørelsen oplysninger 
om det faktiske eller anslåede antal varer, 
deres art og billeder af dem, hvor det er 
relevant.

2. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse eller 
tilbageholdelse af varerne, kan de bede 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om at 
give dem alle oplysninger, der måtte være 
relevante. Toldmyndighederne kan også 
give indehaveren af afgørelsen oplysninger 
om det faktiske eller anslåede antal varer, 
deres art og fotografier af dem, hvor det er 
relevant.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres 
hensigt eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne. 
Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at 
fremsætte sine synspunkter senest tre 
arbejdsdage efter afsendelsen af denne 
meddelelse.

udgår

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Toldmyndighederne underretter 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen og 
klarereren eller ihændehaveren af varerne 
om den faktiske eller anslåede mængde, 
den faktiske eller anslåede art af de varer, 
herunder billeder af dem, hvor det er 
relevant, hvis frigivelse er blevet 
suspenderet, eller som er blevet 
tilbageholdt.

5. Toldmyndighederne underretter 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen og 
klarereren eller ihændehaveren af varerne 
om den faktiske eller anslåede mængde, 
den faktiske eller anslåede art af de varer, 
herunder fotografier af dem, hvor det er 
relevant, hvis frigivelse er blevet 
suspenderet, eller som er blevet 
tilbageholdt.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse eller 

2. Inden toldmyndighederne vedtager 
afgørelsen om suspension af frigivelse eller 
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tilbageholdelse af varerne, kan de uden at 
videregive andre oplysninger end 
oplysninger om det faktiske eller anslåede 
antal varer, deres art og billeder af dem, 
hvor det er relevant, bede enhver person, 
der har ret til at indgive en anmodning 
vedrørende en påstået krænkelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, om at 
give dem alle oplysninger, der måtte være 
relevante.

tilbageholdelse af varerne, kan de uden at 
videregive andre oplysninger end 
oplysninger om det faktiske eller anslåede 
antal varer, deres art og fotografier af dem, 
hvor det er relevant, bede enhver person, 
der har ret til at indgive en anmodning 
vedrørende en påstået krænkelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, om at 
give dem alle oplysninger, der måtte være 
relevante.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden toldmyndighederne vedtager en 
afgørelse om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, 
underretter de klarereren om deres 
hensigt eller, i tilfælde af at varer skal 
tilbageholdes, ihændehaveren af varerne. 
Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at 
fremsætte sine synspunkter senest tre 
arbejdsdage efter afsendelsen af denne 
meddelelse.

udgår

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
letfordærvelige varer.

udgår
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Toldmyndighederne kan udtage prøver 
og kan efter anmodning fra indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen give vedkommende prøver 
alene i analyseøjemed og med det ene 
formål at lette den videre behandling i 
forbindelse med varemærkeforfalskede og 
piratkopierede varer. Enhver analyse af 
disse prøver foregår udelukkende under 
ansvar af indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen.

2. Toldmyndighederne kan udtage prøver, 
der er repræsentative for hele varepartiet,
og kan efter anmodning fra indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen give vedkommende prøver 
alene i analyseøjemed og med det ene 
formål at lette den videre behandling i 
forbindelse med varemærkeforfalskede og 
piratkopierede varer. Enhver analyse af 
disse prøver foregår udelukkende under 
ansvar af indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der foreligger en skriftlig aftale mellem 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen om at 
afstå varerne til tilintetgørelse.

b) der foreligger en skriftlig aftale mellem 
indehaveren af afgørelsen om 
imødekommelse af anmodningen og 
klarereren eller ihændehaveren af 
varerne om at afstå varerne til 
tilintetgørelse.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne ikke har bekræftet sit samtykke til 
tilintetgørelse inden for de frister, der er 
fastsat i stk. 1, litra b), eller ikke har 
meddelt sin modstand mod tilintetgørelsen 

2. Hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne ikke har bekræftet sit samtykke til 
tilintetgørelse inden for de frister, der er 
fastsat i stk. 1, litra b), eller ikke har 
meddelt sin modstand mod tilintetgørelsen 
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til de toldmyndigheder, som vedtog 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, kan
toldmyndighederne antage, at klarereren 
eller ihændehaveren af varerne har givet sit 
samtykke til tilintetgørelse af dem.

til de toldmyndigheder, som vedtog 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem, анtager
toldmyndighederne, at klarereren eller 
ihændehaveren af varerne har givet sit 
samtykke til tilintetgørelse af dem.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilintetgørelsen foregår under 
toldkontrol for regning af indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen og under dennes ansvar, 
medmindre andet er fastsat i lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor varerne bliver 
tilintetgjort. Der kan udtages prøver inden 
tilintetgørelsen.

3. Tilintetgørelsen foregår under 
toldkontrol for regning af indehaveren af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen og under dennes ansvar, 
medmindre andet er fastsat i lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor varerne bliver 
tilintetgjort. Der kan udtages prøver, der er 
repræsentative for hele varepartiet, inden 
tilintetgørelsen.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 16, stk. 3, 4 og 5, og artikel 18, 
stk. 2, finder ikke anvendelse.

2. Artikel 16, stk. 4 og 5, og artikel 18, stk. 
2, finder ikke anvendelse.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at fremsætte 
sine synspunkter inden for tyve 
arbejdsdage, efter at afgørelsen om at 

4. Klarereren eller ihændehaveren af 
varerne skal have lejlighed til at fremsætte 
sine synspunkter inden for fem 
arbejdsdage, efter at afgørelsen om at 
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suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem er afsendt.

suspendere frigivelsen af varerne eller at 
tilbageholde dem er afsendt.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De pågældende varer kan tilintetgøres, 
hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne inden for tyve arbejdsdage, efter at 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem er 
afsendt, over for toldmyndighederne har 
bekræftet sit samtykke til tilintetgørelse af 
varerne.

5. De pågældende varer kan tilintetgøres, 
hvis klarereren eller ihændehaveren af 
varerne inden for ti arbejdsdage, efter at 
afgørelsen om at suspendere frigivelsen af 
varerne eller at tilbageholde dem er 
afsendt, over for toldmyndighederne har 
bekræftet sit samtykke til tilintetgørelse af 
varerne.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser
om administrative sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning.

Uden at det berører national ret, anvender 
medlemsstaterne bestemmelserne om 
administrative sanktioner for overtrædelse 
af denne forordning og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente toldafdelinger 1. De kompetente toldafdelinger 
indberetter de nødvendige oplysninger til
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underretter Kommissionen om følgende: Kommissionen om følgende:

a) anmodninger om indgriben, herunder
fotografier, billeder, brochurer

a) afgørelser om imødekommelse af 
anmodninger, herunder anmodninger om 
indgriben og fotografier, billeder, 
brochurer

b) afgørelser om imødekommelse af 
anmodninger

b) afgørelser om forlængelse af det 
tidsrum, inden for hvilket 
toldmyndighederne skal gribe ind, eller 
afgørelser om tilbagekaldelse af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen eller om ændring heraf

c) afgørelser om forlængelse af det 
tidsrum, inden for hvilket 
toldmyndighederne skal gribe ind, eller 
afgørelser om tilbagekaldelse af 
afgørelsen om imødekommelse af 
anmodningen eller om ændring heraf

c) suspension af en afgørelse om 
imødekommelse af anmodningen.

d) suspension af en afgørelse om 
imødekommelse af anmodningen.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle de i stk. 1 og 2 omhandlede 
oplysninger lagres i en central database i 
Kommissionen.

3. Alle de i stk. 1 og 2 omhandlede 
oplysninger lagres i en central database i 
Kommissionen i en periode, der ikke kan 
være længere end nødvendigt for 
gennemførelsen af målsætningen for 
nærværende forordning.
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