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BEKNOPTE MOTIVERING

Context 

Op 24 mei 2011 nam de Commissie een mededeling aan, getiteld "Een eengemaakte markt 
voor intellectuele-eigendomsrechten", om creativiteit en innovatie in Europa te bevorderen. 
Die algemene, coherente strategie omvat een plan voor een aantal initiatieven die de 
Commissie tegen 2012 op diverse gebieden wil nemen.

Als onderdeel van die initiatieven stelde de Commissie ook een nieuwe verordening voor 
inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane, ter opvolging van 
verordening 1383/2003/EG.

In dat voorstel is rekening gehouden met de analyse van de in 2010 uitgevoerde impactstudie, 
die 89 bijdragen opleverde, en met de internationale context, met name na het handelsconflict 
tussen enerzijds de Europese Unie en anderzijds India en Brazilië in verband met de doorvoer 
van generische geneesmiddelen.

In die context wil de rapporteur voor advies de volgende punten beklemtonen:

Overwegingen 

Om te beginnen is de rapporteur voor advies van mening dat het wenselijk is om het 
toepassingsgebied van de voorgestelde verordening uit te breiden tot handelsbenamingen, 
topografieën van halfgeleiderproducten en gebruiksmodellen.

Ook is de rapporteur er voorstander van om het toepassingsgebied uit te breiden met 
inbreuken die het gevolg zijn van apparaten om technologische maatregelen te ontwijken, 
evenals met andere inbreuken op rechten die reeds door de douane worden gehandhaafd.

Wel is de rapporteur voor advies er niet voor te vinden om parallelimport in de toekomstige 
verordening op te nemen. Die praktijk kan de rechthebbenden uiteraard grote economische 
schade berokkenen. Maar deze verordening moet de douaneautoriteiten in staat stellen snel en 
doeltreffend op te treden, en tegelijk de risico's beperken dat de legitieme handel in het 
gedrang komt. Bovendien beschikken de rechthebbenden ook over de rechtsmiddelen die de 
wetgeving van elke lidstaat hen biedt om hun rechten te doen gelden.

Voorts staat de rapporteur voor advies achter het voorstel van de Commissie inzake het 
versterken van de rechten van de partijen die door een optreden van de douane kunnen 
worden getroffen. De rapporteur voor advies meent echter dat er een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen marktdeelnemers die vaak douaneformaliteiten vervullen, en de 
eindgebruiker.

Marktdeelnemers die vaak douaneformaliteiten vervullen, kennen de douaneprocedures 
bijzonder goed. Er mogen dan ook geen omslachtige administratieve procedures worden 
ingevoerd die zouden verhinderen dat de bevoegde douaneautoriteit snel en doeltreffend kan 
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optreden. De eindgebruiker, die niet op de hoogte is van de douaneformaliteiten, moet 
daarentegen meer worden beschermd. Daarom moet de eindgebruiker het recht krijgen 
gehoord te worden voordat een douaneautoriteit een besluit neemt, zodat hij de gelegenheid 
heeft om zijn standpunt kenbaar te maken.

De rapporteur voor advies staat bijzonder positief tegenover de invoering van een specifieke 
procedure voor de vernietiging van goederen in kleine zendingen. Inbeslagnemingen in het 
postverkeer zijn aanzienlijk gestegen, van 15.000 in 2009 tot meer dan 43.000 in 2010. Er 
moet dan ook een eenvoudige en doeltreffende procedure worden ingevoerd om hier paal en 
perk aan te stellen zonder afbreuk te doen aan de rechten en belangen van de eindgebruiker.

Wat ten slotte de gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie betreft, en met 
name het opzetten van een centrale gegevensbank van de Commissie, dienen de bepalingen 
van verordening 45/2001/EG en richtlijn 95/46/EG alsook het advies van de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming van 12 oktober 2011 volledig te worden 
nageleefd1.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken 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 buiten het douanegebied en uit 
de handel worden gehouden en er zijn 
maatregelen nodig om aan deze illegale 
activiteiten een einde te maken zonder de 
legitieme handel in het gedrang te brengen.

                                               
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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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verordening (EG) nr. 1383/2003 is niet 
van toepassing op bepaalde intellectuele-
eigendomsrechten en sluit bepaalde 
inbreuken uit. Teneinde de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
versterken, dient de douanecontrole 
daarom te worden uitgebreid tot andere 
vormen van inbreuken, zoals inbreuken 
ingevolge parallelhandel alsook andere 
inbreuken op rechten die reeds door de
douaneautoriteiten worden gehandhaafd 
maar waarop Verordening (EG) 
nr. 1383/2003 niet van toepassing is. Met 
het oog op hetzelfde doel is het passend, in 
aanvulling op de rechten waarop 
Verordening (EG) nr. 1383/2003 reeds van 
toepassing is, het toepassingsgebied van 
deze verordening uit te breiden tot 
handelsbenamingen voor zover deze zijn 
beschermd als exclusieve 
eigendomsrechten krachtens nationaal 
recht, topografieën van 
halfgeleiderproducten, gebruiksmodellen 
en apparaten om technologische 
maatregelen te ontwijken, evenals 
exclusieve intellectuele-eigendomsrechten 
die bij EU-wetgeving zijn vastgesteld.

(5) Verordening (EG) nr. 1383/2003 is niet 
van toepassing op bepaalde intellectuele-
eigendomsrechten en sluit bepaalde 
inbreuken uit. Teneinde de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
versterken, dient de douanecontrole 
daarom te worden uitgebreid tot andere 
vormen van inbreuken waarop 
Verordening (EG) nr. 1383/2003 niet van 
toepassing is. Met het oog daarop is het 
passend, in aanvulling op de rechten 
waarop Verordening (EG) nr. 1383/2003 
reeds van toepassing is, het 
toepassingsgebied van deze verordening uit 
te breiden tot handelsbenamingen voor 
zover deze zijn beschermd als exclusieve 
eigendomsrechten krachtens nationaal 
recht, topografieën van 
halfgeleiderproducten, gebruiksmodellen 
en apparaten om technologische 
maatregelen te ontwijken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ten behoeve van de snelle handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten dient te 
worden bepaald dat wanneer de 
douaneautoriteiten op basis van voldoende 
bewijs vermoeden dat goederen onder hun 

(10) Ten behoeve van de snelle handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten dient te 
worden bepaald dat wanneer de 
douaneautoriteiten op basis van voldoende 
aanwijzingen vermoeden dat goederen 
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toezicht inbreuk maken op intellectuele-
eigendomsrechten, zij de vrijgave van deze 
goederen kunnen schorsen of de goederen 
kunnen vasthouden, op eigen initiatief dan 
wel op verzoek, teneinde de personen die 
gerechtigd zijn tot het indienen van een 
verzoek om optreden van de 
douaneautoriteiten, in staat te stellen een 
procedure in te leiden om te laten 
vaststellen of er sprake is van een inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht.

onder hun toezicht inbreuk maken op 
intellectuele-eigendomsrechten, zij de 
vrijgave van deze goederen kunnen 
schorsen of de goederen kunnen 
vasthouden, op eigen initiatief dan wel op 
verzoek, teneinde de personen die 
gerechtigd zijn tot het indienen van een 
verzoek om optreden van de 
douaneautoriteiten, in staat te stellen een 
procedure in te leiden om te laten 
vaststellen of er sprake is van een inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht.

Motivering

Harmonisering met de terminologie die het Hof van Justitie gebruikt in zijn arrest van 
1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09, Philips/Nokia (nog niet 
gepubliceerd in de Jurisprudentie).

Amendement 4

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) 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 aangever 
of 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.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 
er voor kleine zendingen van nagemaakte 
of door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld, 
waarbij goederen zonder toestemming van 
de houder van het recht kunnen worden 
vernietigd. Ter vaststelling van de 
drempelwaarden waaronder zendingen als 
kleine zendingen dienen te worden 
aangemerkt, dient in deze verordening aan 
de Commissie de bevoegdheid te worden 
overgedragen om niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Het is zaak 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden, inclusief 
op deskundigenniveau, passend overleg 
voert.

(13) Teneinde de administratieve kosten en 
lasten tot een minimum te beperken, dient 
er, onverminderd het recht van de 
eindverbruiker om binnen een redelijke 
termijn naar behoren te worden 
geïnformeerd over de rechtsgrond voor 
het optreden van de douaneautoriteiten,
voor kleine zendingen van nagemaakte of 
door piraterij verkregen goederen een 
specifieke procedure te worden ingesteld, 
waarbij goederen zonder toestemming van 
de houder van het recht kunnen worden 
vernietigd. Ter vaststelling van de 
drempelwaarden waaronder zendingen als 
kleine zendingen dienen te worden 
aangemerkt, dient in deze verordening aan 
de Commissie de bevoegdheid te worden
overgedragen om niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Het is zaak 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passend 
en openbaar overleg voert, ook met 
consumenten- en 
mensenrechtenorganisaties en op 
deskundigenniveau.

Motivering

De invoering van een specifieke procedure voor kleine zendingen om de administratieve 
lasten en kosten te beperken, mag het vertrouwen van de consument in de elektronische 
handel niet ondermijnen ( zie overweging 16, met motivering).
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor meer rechtsduidelijkheid en ter 
bescherming van de belangen van de 
legitieme handel tegen mogelijk misbruik 
van de handhavingsbepalingen aan de 
grenzen is het passend te voorzien in een 
wijziging van de termijnen voor de 
vasthouding van vermoedelijk 
inbreukmakende goederen, van de 
voorwaarden waaronder de douane 
informatie over zendingen aan de houders 
van het recht dient te verstrekken en van de 
toepassingsvoorwaarden voor de procedure 
waarbij vernietiging van de goederen onder 
douanecontrole is toegestaan in geval van 
vermoede inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten anders dan wegens 
namaak of piraterij, alsook in een bepaling 
die de houder van de goederen de 
gelegenheid biedt zijn standpunt kenbaar 
te maken voordat de douane een voor hem 
afwijzend besluit neemt.

(15) Voor meer rechtsduidelijkheid en ter 
bescherming van de belangen van de 
legitieme handel tegen mogelijk misbruik 
van de handhavingsbepalingen aan de 
grenzen is het passend te voorzien in een 
wijziging van de termijnen voor de 
vasthouding van vermoedelijk 
inbreukmakende goederen, van de 
voorwaarden waaronder de douane 
informatie over zendingen aan de houders 
van het recht dient te verstrekken en van de 
toepassingsvoorwaarden voor de procedure 
waarbij vernietiging van de goederen onder 
douanecontrole is toegestaan in geval van 
vermoede inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten anders dan wegens 
namaak of piraterij.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Rekening houdende met het 
voorlopige en preventieve karakter van de 
door de douaneautoriteiten op dit gebied 
genomen maatregelen en de tegenstrijdige 
belangen van de partijen die door de 
maatregelen worden getroffen, dienen 
bepaalde aspecten van de procedure te 
worden aangepast ten behoeve van een 
vlotte toepassing van de verordening met 
inachtneming van de rechten van de 
betrokken partijen. Wat de verschillende 

(16) Rekening houdende met het 
voorlopige en preventieve karakter van de 
door de douaneautoriteiten op dit gebied 
genomen maatregelen en de tegenstrijdige 
belangen van de partijen die door de 
maatregelen worden getroffen, dienen 
bepaalde aspecten van de procedure te 
worden aangepast ten behoeve van een 
vlotte toepassing van de verordening met 
inachtneming van de rechten van de 
betrokken partijen. Wat de verschillende 
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kennisgevingen betreft waarin deze 
verordening voorziet, dienen de 
douaneautoriteiten derhalve op basis van 
de documenten inzake de 
douanebehandeling dan wel de situatie 
waarin de goederen zich bevinden, de eerst 
aangewezen persoon in kennis te stellen. 
De termijnen die in deze verordening voor 
de noodzakelijke kennisgevingen zijn 
vastgelegd, dienen te worden gerekend 
vanaf het tijdstip dat ze door de 
douaneautoriteiten zijn verzonden, 
teneinde alle termijnen voor aan de 
betrokken partijen gezonden 
kennisgevingen gelijk te trekken. De 
termijn voor het recht om te worden 
gehoord voordat een afwijzend besluit 
wordt genomen, moet drie werkdagen 
bedragen, gelet op het feit dat de houders 
van besluiten tot toewijzing van een 
verzoek om optreden de 
douaneautoriteiten vrijwillig om optreden 
hebben verzocht en dat de aangevers of de 
houders van de goederen zich bewust 
moeten zijn van de bijzondere situatie van 
hun goederen wanneer deze onder 
douanetoezicht zijn geplaatst. In het geval 
van de specifieke procedure voor kleine 
zendingen dient die termijn aanzienlijk te 
worden verlengd, omdat het niet 
onwaarschijnlijk is dat consumenten hier 
rechtstreeks bij betrokken zijn en van hen 
niet dezelfde zorgvuldigheid kan worden 
verwacht als van marktdeelnemers die vaak 
douaneformaliteiten vervullen.

kennisgevingen betreft waarin deze 
verordening voorziet, dienen de 
douaneautoriteiten derhalve op basis van 
de documenten inzake de 
douanebehandeling dan wel de situatie 
waarin de goederen zich bevinden, de eerst 
aangewezen persoon in kennis te stellen. 
De termijnen die in deze verordening voor 
de noodzakelijke kennisgevingen zijn 
vastgelegd, dienen te worden gerekend 
vanaf het tijdstip dat ze door de 
douaneautoriteiten zijn verzonden, 
teneinde alle termijnen voor aan de 
betrokken partijen gezonden 
kennisgevingen gelijk te trekken. In het 
geval van de specifieke procedure voor 
kleine zendingen is het passend te 
voorzien in het recht om te worden 
gehoord voordat de douaneautoriteiten 
een besluit nemen, omdat het niet 
onwaarschijnlijk is dat consumenten hier 
rechtstreeks bij betrokken zijn en van hen 
niet dezelfde zorgvuldigheid kan worden 
verwacht als van marktdeelnemers die vaak 
douaneformaliteiten vervullen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Overeenkomstig de door de WTO-
ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 
TRIPs-Overeenkomst en de 

(17) Overeenkomstig de door de WTO-
ministerconferentie op 14 november 2001 
in Doha aangenomen verklaring over de 
TRIPs-Overeenkomst en de 
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volksgezondheid kan en moet de TRIPs-
Overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van 
de WTO-leden om de volksgezondheid te 
beschermen en met name de toegang tot 
geneesmiddelen voor iedereen te 
bevorderen, ten goede komt. Met name ten 
aanzien van geneesmiddelen waarbij het 
vervoer over het grondgebied van de 
Europese Unie, met of zonder overlading, 
opslag in een entrepot, splitsing van lading 
dan wel verandering van vervoerwijze of 
vervoermiddel, slechts een onderdeel 
vormt van de gehele reis die begint en 
eindigt buiten het grondgebied van de 
Unie, dienen de douaneautoriteiten, 
wanneer het in hoge mate waarschijnlijk is 
dat deze goederen naar de EU-markt 
worden afgeleid, hiermee rekening te 
houden wanneer zij het risico van een 
inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten 
beoordelen.

volksgezondheid kan en moet de TRIPs-
Overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van 
de WTO-leden om de volksgezondheid te 
beschermen en met name de toegang tot 
geneesmiddelen voor iedereen te 
bevorderen, ten goede komt. Met name ten 
aanzien van generische geneesmiddelen 
waarbij het vervoer over het grondgebied 
van de Europese Unie, met of zonder 
overlading, opslag in een entrepot, splitsing 
van lading dan wel verandering van 
vervoerwijze of vervoermiddel, slechts een 
onderdeel vormt van de gehele reis die 
begint en eindigt buiten het grondgebied 
van de Unie, dienen de douaneautoriteiten, 
wanneer het in hoge mate waarschijnlijk is 
dat deze goederen naar de EU-markt 
worden afgeleid, hiermee rekening te 
houden wanneer zij het risico van een 
inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten 
beoordelen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien de douaneautoriteiten na 
een voorafgaand verzoek optreden, is het 
passend erin te voorzien dat de houder van 
het besluit tot toewijzing van een verzoek 
om optreden door de douaneautoriteiten 
alle door die autoriteiten gemaakte kosten 
bij het optreden ter handhaving van zijn 
intellectuele-eigendomsrechten vergoedt. 
Dit dient voor de houder van het besluit 
evenwel geen beletsel te vormen om 
compensatie te vorderen van de 
inbreukmaker of van andere personen die 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
volgens de wetgeving van de betrokken 
lidstaat. Ten aanzien van kosten en schade 
opgelopen door andere personen dan de 
douane als gevolg van een douaneoptreden 

(20) Aangezien de douaneautoriteiten na 
een voorafgaand verzoek optreden, is het 
passend erin te voorzien dat de houder van 
het besluit tot toewijzing van een verzoek 
om optreden door de douaneautoriteiten 
alle door die autoriteiten gemaakte kosten 
bij het optreden ter handhaving van zijn 
intellectuele-eigendomsrechten vergoedt. 
De houder van het besluit dient evenwel 
het recht te hebben om compensatie te 
vorderen van de inbreukmaker of van 
andere personen die aansprakelijk kunnen 
worden gehouden volgens de wetgeving 
van de betrokken lidstaat. Ten aanzien van 
kosten en schade opgelopen door andere 
personen dan de douane als gevolg van een 
douaneoptreden waarbij goederen op grond 
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waarbij goederen op grond van een eis van 
een derde partij in verband met 
intellectuele eigendom worden 
vastgehouden, moet de specifieke 
wetgeving in elk afzonderlijk geval van 
toepassing zijn.

van een eis van een derde partij in verband 
met intellectuele eigendom worden 
vastgehouden, moet de specifieke 
wetgeving in elk afzonderlijk geval van 
toepassing zijn.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) enig ander recht dat als exclusief 
intellectuele-eigendomsrecht is vastgelegd 
overeenkomstig EU-wetgeving;

Schrappen

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een fabrieks- of handelsmerk 
en waarop zonder toestemming een 
fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat 
identiek is aan het geldig geregistreerde 
fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke 
goederen of daarvan niet wezenlijk kan 
worden onderscheiden,

(a) goederen waarmee inbreuk wordt 
gemaakt op een fabrieks- of handelsmerk 
en waarop zonder toestemming een 
fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat 
identiek is aan het geldig geregistreerde 
fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke 
goederen of daarvan niet wezenlijk kan 
worden onderscheiden, alsook 
beeldmerken, zelfs indien zij afzonderlijk 
worden aangeboden, en verpakkingen 
waarop de merken van nagemaakte 
goederen voorkomen;
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. goederen waarvan wordt vermoed dat zij 
inbreuk maken op een intellectuele-
eigendomsrecht: goederen ten aanzien 
waarvan de douaneautoriteiten over 
toereikend bewijs beschikken dat het, in de 
lidstaat waar deze goederen worden 
aangetroffen, op het eerste gezicht gaat om:

7. goederen waarvan wordt vermoed dat zij 
inbreuk maken op een intellectuele-
eigendomsrecht: goederen ten aanzien 
waarvan de douaneautoriteiten over 
toereikende aanwijzingen beschikken dat 
het, in de lidstaat waar deze goederen 
worden aangetroffen, op het eerste gezicht 
gaat om:

Motivering

Harmonisering met de terminologie die het Hof van Justitie gebruikt in zijn arrest van 
1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09, Philips/Nokia (nog niet 
gepubliceerd in de Jurisprudentie).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de bevoegde douanedienst bij 
ontvangst van een verzoek van oordeel is 
dat het niet alle krachtens artikel 6, lid 3, 
vereiste informatie bevat, verzoekt hij de 
aanvrager binnen tien werkdagen na 
toezending van de kennisgeving de 
ontbrekende informatie te verstrekken.

1. Wanneer de bevoegde douanedienst bij 
ontvangst van een verzoek van oordeel is 
dat het niet alle krachtens artikel 6, lid 3, 
vereiste informatie bevat, verzoekt hij de 
aanvrager de ontbrekende informatie te 
verstrekken.

In dergelijke gevallen wordt de in artikel 
8, eerste alinea, bedoelde termijn 
geschorst totdat de relevante informatie is 
ontvangen.

(Zie amendement artikel 7, lid 2.)
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aanvrager de ontbrekende 
informatie niet binnen de in lid 1 bedoelde 
termijn verstrekt, wijst de bevoegde 
douanedienst het verzoek af.

2. Wanneer de aanvrager de ontbrekende 
informatie niet verstrekt, kan de bevoegde 
douanedienst het verzoek afwijzen.

(Zie amendement artikel 7, lid 1.)

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, kunnen de douaneautoriteiten de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, vragen om hen alle 
relevante informatie te verstrekken. Ook 
kunnen de douaneautoriteiten de houder 
van het besluit informatie verstrekken over 
het feitelijke of vermoedelijke aantal 
artikelen, de aard daarvan, en in 
voorkomend geval afbeeldingen.

2. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, kunnen de douaneautoriteiten de 
houder van het besluit waarbij het verzoek 
is toegewezen, vragen om hen alle 
relevante informatie te verstrekken. Ook 
kunnen de douaneautoriteiten de houder 
van het besluit informatie verstrekken over 
het feitelijke of vermoedelijke aantal 
artikelen, de aard daarvan, en in 
voorkomend geval foto's.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, stellen de douaneautoriteiten de 
aangever of, wanneer de goederen zullen 
worden vastgehouden, de houder van de 
goederen in kennis van hun voornemen. 
De aangever of de houder van de 

Schrappen
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goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen drie werkdagen nadat deze 
kennisgeving hem is gedaan, zijn 
standpunt kenbaar te maken.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De douaneautoriteiten stellen de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, en de aangever of de houder 
van de goederen in kennis van de feitelijke 
of geschatte hoeveelheid, de feitelijke of 
vermoedelijke aard en in voorkomend 
geval afbeeldingen van de goederen 
waarvan de vrijgave is geschorst of die 
worden vastgehouden.

5. De douaneautoriteiten stellen de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, en de aangever of de houder 
van de goederen in kennis van de feitelijke 
of geschatte hoeveelheid, de feitelijke of 
vermoedelijke aard en in voorkomend 
geval foto's van de goederen waarvan de 
vrijgave is geschorst of die worden 
vastgehouden.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, kunnen de douaneautoriteiten, 
zonder enige andere informatie bekend te 
maken dan het feitelijke of vermoedelijke 
aantal artikelen, de aard daarvan en in 
voorkomend geval afbeeldingen, aan 
iedere persoon die gerechtigd is om een 
verzoek in te dienen inzake de vermeende 
inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, 
vragen hen alle relevante informatie te 
verstrekken.

2. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, kunnen de douaneautoriteiten, 
zonder enige andere informatie bekend te 
maken dan het feitelijke of vermoedelijke 
aantal artikelen, de aard daarvan en in 
voorkomend geval foto's, aan iedere 
persoon die gerechtigd is om een verzoek 
in te dienen inzake de vermeende inbreuk 
op intellectuele-eigendomsrechten, vragen 
hen alle relevante informatie te 
verstrekken.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens te besluiten over de schorsing 
van de vrijgave of de vasthouding van de 
goederen, stellen de douaneautoriteiten de 
aangever of, wanneer de goederen zullen 
worden vastgehouden, de houder van de 
goederen in kennis van hun voornemen. 
De aangever of de houder van de 
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen drie werkdagen nadat deze 
kennisgeving hem is gedaan, zijn 
standpunt kenbaar te maken.

Schrappen

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Dit artikel is niet van toepassing op aan 
bederf onderhevige goederen.

Schrappen

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De douaneautoriteiten kunnen monsters 
nemen en de houder van het besluit waarbij 
het verzoek is toegewezen, op diens 
verzoek monsters verschaffen, uitsluitend 
met het oog op analyse en het 
vergemakkelijken van het verdere verloop 
van de procedure in verband met 
nagemaakte of door piraterij verkregen 
goederen. De analyse van deze monsters 
wordt verricht onder volledige 

2. De douaneautoriteiten kunnen monsters 
nemen die representatief zijn voor de hele 
partij, en de houder van het besluit waarbij 
het verzoek is toegewezen, op diens 
verzoek monsters verschaffen, uitsluitend 
met het oog op analyse en het 
vergemakkelijken van het verdere verloop 
van de procedure in verband met 
nagemaakte of door piraterij verkregen 
goederen. De analyse van deze monsters 
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verantwoordelijkheid van de houder van 
het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen.

wordt verricht onder volledige 
verantwoordelijkheid van de houder van 
het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een schriftelijke overeenkomst tussen 
de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, en de houder van 
de goederen om de goederen voor 
vernietiging af te staan.

(b) een schriftelijke overeenkomst tussen 
de houder van het besluit waarbij het 
verzoek is toegewezen, en de aangever of
de houder van de goederen om de goederen 
voor vernietiging af te staan.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aangever of de houder van 
de goederen zijn instemming met 
vernietiging binnen de in lid 1, onder b), 
bedoelde termijnen niet heeft bevestigd 
noch de douaneautoriteiten die tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan hebben besloten, 
in kennis heeft gesteld van zijn bezwaar 
tegen vernietiging van de goederen, 
kunnen de douaneautoriteiten oordelen dat 
de aangever of de houder van de goederen 
met de vernietiging instemt.

2. Wanneer de aangever of de houder van 
de goederen zijn instemming met 
vernietiging binnen de in lid 1, onder b), 
bedoelde termijnen niet heeft bevestigd 
noch de douaneautoriteiten die tot 
schorsing van de vrijgave van de goederen 
of tot vasthouding ervan hebben besloten, 
in kennis heeft gesteld van zijn bezwaar 
tegen vernietiging van de goederen, gaan 
de douaneautoriteiten ervan uit dat de 
aangever of de houder van de goederen met 
de vernietiging instemt.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vernietiging wordt onder 
douanecontrole uitgevoerd op kosten en 
onder verantwoordelijkheid van de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, tenzij anders is bepaald in de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
goederen worden vernietigd. Voorafgaand 
aan de vernietiging kunnen monsters 
worden genomen.

3. De vernietiging wordt onder 
douanecontrole uitgevoerd op kosten en 
onder verantwoordelijkheid van de houder 
van het besluit waarbij het verzoek is 
toegewezen, tenzij anders is bepaald in de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
goederen worden vernietigd. Voorafgaand 
aan de vernietiging kunnen monsters 
worden genomen die representatief zijn 
voor de hele partij.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 16, leden 3, 4 en 5, evenals 
artikel 18, lid 2, zijn niet van toepassing.

2. Artikel 16, leden 4 en 5, evenals artikel 
18, lid 2, zijn niet van toepassing.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aangever of de houder van de 
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen twintig werkdagen nadat hem 
het besluit tot schorsing van de vrijgave 
van de goederen of tot vasthouding ervan is 
toegezonden, zijn standpunt kenbaar te 
maken.

4. De aangever of de houder van de 
goederen wordt in de gelegenheid gesteld 
om binnen vijf werkdagen nadat hem het 
besluit tot schorsing van de vrijgave van de 
goederen of tot vasthouding ervan is 
toegezonden, zijn standpunt kenbaar te 
maken.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De betrokken goederen kunnen worden 
vernietigd wanneer, binnen twintig 
werkdagen na toezending van het besluit 
tot schorsing van de vrijgave van de 
goederen of tot vasthouding ervan, de 
aangever of de houder van de goederen de 
douaneautoriteiten zijn instemming met de 
vernietiging heeft bevestigd.

5. De betrokken goederen kunnen worden 
vernietigd wanneer, binnen tien werkdagen 
na toezending van het besluit tot schorsing 
van de vrijgave van de goederen of tot 
vasthouding ervan, de aangever of de 
houder van de goederen de
douaneautoriteiten zijn instemming met de 
vernietiging heeft bevestigd.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de voorschriften inzake 
administratieve sancties voor schending 
van de bepalingen van deze verordening 
vast en nemen alle benodigde maatregelen 
voor de tenuitvoerlegging ervan. De 
vastgestelde administratieve sancties 
dienen doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend te zijn.

Onverminderd de nationale wetgeving 
passen de lidstaten de voorschriften inzake 
administratieve sancties voor schending 
van de bepalingen van deze verordening 
toe en nemen ze alle benodigde 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging 
ervan. De vastgestelde administratieve 
sancties dienen doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend te zijn.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde douanediensten stellen de 
Commissie in kennis van het 
onderstaande:

1. De bevoegde douanediensten stellen de 
Commissie in kennis van de nodige 
informatie aangaande:

(a) verzoeken om optreden, met inbegrip 
van eventuele foto's, afbeeldingen of 

(a) besluiten tot toewijzing van een 
verzoek, met inbegrip van verzoeken om 
optreden en eventuele foto's, afbeeldingen 
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brochures; of brochures;

(b) besluiten tot toewijzing van een 
verzoek;

(b) besluiten waarbij de termijn 
waarbinnen de douaneautoriteiten dienen 
op te treden, wordt verlengd of besluiten 
waarbij een besluit tot toewijzing van een 
verzoek wordt ingetrokken of gewijzigd;

(c) besluiten waarbij de termijn 
waarbinnen de douaneautoriteiten dienen 
op te treden, wordt verlengd of besluiten 
waarbij een besluit tot toewijzing van een 
verzoek wordt ingetrokken of gewijzigd;

(c) schorsingen van besluiten tot 
toewijzing van een verzoek.

(d) schorsingen van besluiten tot 
toewijzing van een verzoek.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt opgeslagen in een 
centrale gegevensbank van de Commissie.

3. Alle in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt opgeslagen in een 
centrale gegevensbank van de Commissie, 
voor een duur die niet langer is dan nodig 
voor het bereiken van de doelstellingen 
van deze verordening.
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