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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund 

Den 24 maj 2011 antog kommissionen meddelandet ”En inre marknad för immateriella 
rättigheter” i syfte att främja kreativitet och innovation i Europa. Denna globala och 
sammanhängande strategi innehåller en plan för ett antal initiativ som kommissionen har för 
avsikt att lansera fram till 2012 på olika områden. 

I samband med dessa initiativ har kommissionen också föreslagit en ny förordning om tullens 
kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs, som kommer att ersätta 
förordning 1383/2003/EG. 

I förslaget beaktas analysen i den konsekvensbedömning som utfördes 2010 med svar från 
89 parter, men även den internationella kontexten efter framför allt handelskonflikten mellan 
EU och Indien respektive Brasilien, som gällde transitering av generiska läkemedel. 

I detta sammanhang vill föredraganden trycka särskilt på följande punkter:

Anmärkningar 

När det gäller tillämpningsområdet för förslaget till förordning anser föredraganden först och 
främst att detta bör utökas så att det även omfattar handelsnamn, kretsmönster i 
halvledarprodukter och bruksmönster. 

Föredraganden är också positiv till att förordningen ska omfatta intrång med hjälp av 
utrustning avsedd att kringgå tekniska åtgärder, liksom andra typer av intrång i rättigheter 
vars efterlevnad redan kontrolleras av tullen.

Däremot ställer föredraganden sig negativ till att parallellhandeln föreslås omfattas av den 
kommande förordningen. Det är uppenbart att denna praxis riskerar att vålla rättighetshavarna 
betydande ekonomisk skada. Förordningen måste dock säkerställa effektiva och snabba 
ingripanden från tullmyndigheternas sida och samtidigt begränsa riskerna för att den lagliga 
handeln hindras. För övrigt kommer rättighetshavarna att ha tillgång till den rättsliga prövning 
som föreskrivs i varje medlemsstats lagstiftning för att hävda sina rättigheter.

Vidare stöder föredraganden kommissionens förslag om att stärka rättigheterna för de parter
som kan beröras av ett tullingripande. Föredraganden anser dock att man bör skilja mellan 
ekonomiska aktörer som är vana vid tullformaliteter och slutkonsumenter.

Ekonomiska aktörer som regelbundet handskas med tullformaliteter har en utmärkt kunskap 
om tullförfarandena. Därför bör man inte införa betungade administrativa förfaranden som 
hindrar effektiva och snabba insatser från den behöriga tullmyndighetens sida. 
Slutkonsumenten däremot, som inte känner till tullformaliteterna, behöver mer skydd. Av den 
orsaken bör slutkonsumenten ha rätten att höras innan ett beslut fattas av en tullmyndighet för 
att ha möjlighet att uttrycka sina synpunkter.
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Föredraganden är särskilt positiv till förslaget att införa ett särskilt förfarande för förstörande 
av varor som kommer i små sändningar. Beslagen av sändningar har ökat avsevärt, från 
15 000 för 2009 till över 43 000 för 2010, och det är alltså lämpligt att införa ett enkelt och 
effektivt förfarande för att motverka detta fenomen, med respekt för slutkonsumenternas 
rättigheter och intressen.

När det gäller utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna och kommissionen och den 
centrala databas som ska inrättas hos kommissionen måste bestämmelserna i 
förordning 45/2001/EG och direktiv 95/46/EG, liksom Europeiska datatillsynsmannens 
yttrande av den 12 oktober 20111, respekteras fullt ut.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor 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 tullområdet och marknaden, och 
åtgärder bör vidtas för att ta itu med denna 
olagliga verksamhet utan att laglig handel 
hindras.

                                               
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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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Förordning (EG) nr 1383/2003 täcker 
inte vissa immateriella rättigheter och inte 
heller vissa intrång. För att skärpa 
kontrollen av att immateriella rättigheter 
efterlevs bör följaktligen tullkontrollen 
utvidgas till att omfatta andra typer av 
intrång, t.ex. intrång till följd av 
parallellhandel och intrång i sådana 
rättigheter vars efterlevnad redan 
kontrolleras av tullmyndigheterna men
som inte täcks av förordning (EG) 
nr 1383/2003. Av samma skäl bör den här 
förordningen, utöver de rättigheter som 
redan täcks av förordning (EG) 
nr 1383/2003, omfatta handelsnamn i den 
utsträckning de skyddas som exklusiva 
rättigheter i nationell lagstiftning, 
kretsmönster i halvledarprodukter, 
bruksmönster, utrustning för att kringgå 
tekniska åtgärder och alla exklusiva 
immateriella rättigheter som fastställs i 
unionslagstiftningen.

(5) Förordning (EG) nr 1383/2003 täcker 
inte vissa immateriella rättigheter och inte 
heller vissa intrång. För att skärpa 
kontrollen av att immateriella rättigheter 
efterlevs bör följaktligen tullkontrollen 
utvidgas till att omfatta andra typer av 
intrång som inte täcks av förordning (EG) 
nr 1383/2003. Av detta skäl bör den här 
förordningen, utöver de rättigheter som 
redan täcks av förordning (EG) 
nr 1383/2003, omfatta handelsnamn i den 
utsträckning de skyddas som exklusiva 
rättigheter i nationell lagstiftning, 
kretsmönster i halvledarprodukter, 
bruksmönster och utrustning för att kringgå 
tekniska åtgärder.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att påskynda kontrollen av 
immateriella rättigheters efterlevnad bör 
det föreskrivas att tullmyndigheterna, när 
de på grundval av tillräcklig bevisning
misstänker att varor under deras 
övervakning gör intrång i immateriella 
rättigheter, får, på eget initiativ eller på 
grundval av en ansökan, skjuta upp 
frigörandet av varorna eller kvarhålla dem, 
i syfte att de personer som har rätt att 

(10) För att påskynda kontrollen av 
immateriella rättigheters efterlevnad bör 
det föreskrivas att tullmyndigheterna, när 
de på grundval av tillräckliga uppgifter 
misstänker att varor under deras 
övervakning gör intrång i immateriella 
rättigheter, får, på eget initiativ eller på 
grundval av en ansökan, skjuta upp 
frigörandet av varorna eller kvarhålla dem, 
i syfte att de personer som har rätt att 



PE478.335v02-00 6/19 AD\890142SV.doc

SV

lämna en ansökan om tullmyndigheternas 
ingripande ska kunna inleda ett förfarande 
för att fastställa om ett intrång har gjorts i 
en immateriell rättighet.

lämna en ansökan om tullmyndigheternas 
ingripande ska kunna inleda ett förfarande 
för att fastställa om ett intrång har gjorts i 
en immateriell rättighet.

Motivering

Harmonisering med terminologin i domstolens dom av den 1 december 2011 i de förenade 
målen C-446/09 och C-495/09, Philips/Nokia (ännu ej offentliggjord i REG).

Ändringsförslag 4

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 
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.

(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 
besiktning bedöma om intrång görs i en 
immateriell rättighet. Det bör således 
föreskrivas att ett förfarande bör inledas 
om inte de berörda parterna, dvs. 
deklaranten eller 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 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att minimera de administrativa 
bördorna och kostnaderna bör ett särskilt 
förfarande införas för små sändningar av 
varumärkesförfalskade och pirattillverkade 

(13) För att minimera de administrativa 
bördorna och kostnaderna, utan att det 
påverkar slutkonsumentens rätt att inom 
rimlig tid vederbörligen informeras om 
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varor, vilket medger att varorna förstörs 
utan rättighetshavarens samtycke. När det 
gäller fastställandet av de trösklar som ska 
gälla för definitionen av små sändningar 
bör denna förordning delegera till 
kommissionen befogenheten att anta akter 
med allmän räckvidd som inte är 
lagstiftningsakter enligt artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. I samband med detta arbete 
är det viktigt att kommissionen genomför 
adekvata samråd, även med experter.

den rättsliga grunden för de åtgärder som 
tullmyndigheterna vidtar, bör ett särskilt 
förfarande införas för små sändningar av 
varumärkesförfalskade och pirattillverkade 
varor, vilket medger att varorna förstörs 
utan rättighetshavarens samtycke. När det 
gäller fastställandet av de trösklar som ska 
gälla för definitionen av små sändningar 
bör denna förordning delegera till 
kommissionen befogenheten att anta akter 
med allmän räckvidd som inte är 
lagstiftningsakter enligt artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. I samband med detta arbete 
är det viktigt att kommissionen genomför 
adekvata och offentliga samråd, även med 
konsument- och 
medborgarrättsorganisationer och med
experter.

Motivering

Införandet av ett särskilt förfarande för små sändningar för att minska den administrativa 
bördan och kostnaderna får inte undergräva konsumenternas förtroende för e-handeln. Se 
skäl 16 och den tillhörande motiveringen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att få ytterligare klarhet angående 
rättsläget och skydda lagliga handlares 
intressen mot potentiellt missbruk av 
reglerna om efterlevnadskontroll vid 
gränserna bör man ändra tidsfristerna för 
kvarhållande av varor som misstänks göra 
intrång i en immateriell rättighet, villkoren 
för när tullmyndigheterna ska överföra 
uppgifter om sändningar till 
rättighetshavarna och villkoren för 
tillämpning av förfarandet för förstöring av 
varor under tullkontroll vid misstänkta 
intrång i immateriella rättigheter i andra 
fall än varumärkesförfalskning eller 

(15) För att få ytterligare klarhet angående 
rättsläget och skydda lagliga handlares 
intressen mot potentiellt missbruk av 
reglerna om efterlevnadskontroll vid 
gränserna bör man ändra tidsfristerna för 
kvarhållande av varor som misstänks göra 
intrång i en immateriell rättighet, villkoren 
för när tullmyndigheterna ska överföra 
uppgifter om sändningar till 
rättighetshavarna och villkoren för 
tillämpning av förfarandet för förstöring av 
varor under tullkontroll vid misstänkta 
intrång i immateriella rättigheter i andra 
fall än varumärkesförfalskning eller 
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pirattillverkning samt införa en 
bestämmelse om att varuinnehavaren ska 
få uttrycka sina synpunkter innan 
tullförvaltningen fattar ett beslut med 
negativa konsekvenser för honom eller 
henne.

pirattillverkning.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Med hänsyn till den provisoriska och 
förebyggande karaktären hos de åtgärder 
som antas av tullmyndigheterna på detta 
område och de motstridande intressena hos 
de parter som berörs av åtgärderna bör 
vissa aspekter av förfarandena anpassas i 
syfte att få en smidig tillämpning av
förordningen samtidigt som de berörda 
parternas rättigheter respekteras. När det 
gäller de olika underrättelser som 
föreskrivs i förordningen bör följaktligen 
tullmyndigheterna skicka underrättelsen till 
den lämpligaste personen med 
utgångspunkt i dokumenten över 
tullbehandling eller den situation som 
gäller för varorna. Tidsfristerna enligt 
denna förordning för de nödvändiga 
underrättelserna bör börja löpa vid den 
tidpunkt då de skickas av 
tullmyndigheterna, så att alla tidsfrister för 
underrättelser till de berörda parterna 
anpassas till varandra. Tidsfristen för 
åberopande av rätten att höras innan ett 
negativt beslut fattas bör fastställas till tre 
arbetsdagar, med tanke på att 
innehavaren av ett beslut om beviljande 
av en ansökan om ingripande frivilligt 
har begärt att tullmyndigheterna ska 
ingripa och att deklaranten eller 
varuinnehavaren måste vara medveten 
om den särskilda situation som gäller för 
deras varor när dessa är föremål för 
tullövervakning. När det gäller det 

(16) Med hänsyn till den provisoriska och 
förebyggande karaktären hos de åtgärder 
som antas av tullmyndigheterna på detta 
område och de motstridande intressena hos 
de parter som berörs av åtgärderna bör 
vissa aspekter av förfarandena anpassas i 
syfte att få en smidig tillämpning av 
förordningen samtidigt som de berörda 
parternas rättigheter respekteras. När det 
gäller de olika underrättelser som 
föreskrivs i förordningen bör följaktligen 
tullmyndigheterna skicka underrättelsen till 
den lämpligaste personen med 
utgångspunkt i dokumenten över 
tullbehandling eller den situation som 
gäller för varorna. Tidsfristerna enligt 
denna förordning för de nödvändiga 
underrättelserna bör börja löpa vid den 
tidpunkt då de skickas av 
tullmyndigheterna, så att alla tidsfrister för 
underrättelser till de berörda parterna 
anpassas till varandra. När det gäller det 
särskilda förfarandet för små sändningar 
där konsumenter sannolikt är direkt 
berörda och inte kan väntas ha samma 
noggrannhet som andra ekonomiska 
aktörer som är vana vid att fullgöra 
tullformaliteter bör det föreskrivas en rätt 
att höras innan ett beslut fattas av 
tullmyndigheterna.
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särskilda förfarandet för små sändningar 
där konsumenter sannolikt är direkt 
berörda och inte kan väntas ha samma 
noggrannhet som andra ekonomiska 
aktörer som är vana vid att fullgöra 
tullformaliteter, bör den tidsfristen vara 
betydligt längre.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Enligt den förklaring om Trips-avtalet 
och folkhälsa som antogs vid 
WTO:s ministerkonferens i Doha den 
14 november 2001 kan och bör 
Trips-avtalet tolkas och tillämpas på ett sätt 
som underbygger WTO-medlemmarnas 
rätt att skydda folkhälsan, särskilt genom 
att underlätta tillgången till läkemedel för 
alla. När det gäller läkemedel vars 
transport genom unionens territorium, med 
eller utan omlastning, lagring, uppdelning 
av partier eller förändringar av transportsätt 
eller transportmedel, endast utgör en del av 
en hel transport som påbörjas och avslutas 
utanför unionens territorium, bör 
tullmyndigheterna vid uppskattningen av 
risken för intrång i immateriella rättigheter 
beakta alla påtagliga risker för att dessa 
varor omdirigeras och släpps ut på 
unionens marknad.

(17) Enligt den förklaring om Trips-avtalet 
och folkhälsa som antogs vid 
WTO:s ministerkonferens i Doha den 
14 november 2001 kan och bör 
Trips-avtalet tolkas och tillämpas på ett sätt 
som underbygger WTO-medlemmarnas 
rätt att skydda folkhälsan, särskilt genom 
att underlätta tillgången till läkemedel för 
alla. När det gäller generiska läkemedel 
vars transport genom unionens territorium, 
med eller utan omlastning, lagring, 
uppdelning av partier eller förändringar av 
transportsätt eller transportmedel, endast 
utgör en del av en hel transport som 
påbörjas och avslutas utanför unionens 
territorium, bör tullmyndigheterna vid 
uppskattningen av risken för intrång i 
immateriella rättigheter beakta alla 
påtagliga risker för att dessa varor 
omdirigeras och släpps ut på unionens 
marknad.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Med hänsyn till att tullmyndigheterna 
kommer att ingripa vid en ansökan som 

(20) Med hänsyn till att tullmyndigheterna 
kommer att ingripa vid en ansökan som 
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lämnas i förväg bör det föreskrivas att 
innehavaren av beslutet om beviljande av 
en ansökan om tullmyndigheternas 
ingripande bör ersätta dessa för alla de 
kostnader som de har för att kontrollera 
efterlevnaden av dennes immateriella 
rättigheter. Detta bör emellertid inte 
hindra innehavaren av beslutet från att 
begära kompensation från intrångsgöraren 
eller andra personer som kan vara 
ansvariga enligt den berörda 
medlemsstatens lagstiftning. När varor 
kvarhålls på grundval av en begäran från 
en tredje part baserad på immateriella 
rättigheter bör de kostnader och skador 
som uppstår för andra än 
tullförvaltningarna till följd av ingripandet 
från tullens sida regleras av den specifika 
lagstiftningen i varje enskilt fall.

lämnas i förväg bör det föreskrivas att 
innehavaren av beslutet om beviljande av 
en ansökan om tullmyndigheternas 
ingripande bör ersätta dessa för alla de 
kostnader som de har för att kontrollera 
efterlevnaden av dennes immateriella 
rättigheter. Innehavaren av beslutet bör 
emellertid ha rätt att begära kompensation 
från intrångsgöraren eller andra personer 
som kan vara ansvariga enligt den berörda 
medlemsstatens lagstiftning. När varor 
kvarhålls på grundval av en begäran från 
en tredje part baserad på immateriella 
rättigheter bör de kostnader och skador 
som uppstår för andra än 
tullförvaltningarna till följd av ingripandet 
från tullens sida regleras av den specifika 
lagstiftningen i varje enskilt fall.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – definition 1.13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.13. varje annan rätt som fastställs som 
en exklusiv immateriell rättighet i 
unionslagstiftningen.

utgår

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – definition 5.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1 varor som har utsatts för en åtgärd som 
innebär ett intrång i ett varumärke och som 
utan tillstånd har försetts med ett 
varumärke som är identiskt med det giltigt 
registrerade varumärket för varor av 
samma slag eller som i väsentliga drag inte 
kan skiljas från ett sådant varumärke,

5.1 varor som har utsatts för en åtgärd som 
innebär ett intrång i ett varumärke och som 
utan tillstånd har försetts med ett 
varumärke som är identiskt med det giltigt 
registrerade varumärket för varor av 
samma slag eller som i väsentliga drag inte 
kan skiljas från ett sådant varumärke, 
liksom varje varumärkessymbol, även om 
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den föreligger separat, och allt 
emballagematerial som är försett med 
varumärken för varumärkesförfalskade 
varor,

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Med varor som misstänks göra intrång i 
en immateriell rättighet avses varor 
avseende vilka det vid första anblicken 
finns tillräcklig bevisning för att 
tullmyndigheterna i den medlemsstat där 
varorna påträffas ska dra slutsatsen att det 
rör sig om

7. Med varor som misstänks göra intrång i 
en immateriell rättighet avses varor 
avseende vilka det vid första anblicken 
finns tillräckliga uppgifter för att 
tullmyndigheterna i den medlemsstat där 
varorna påträffas ska dra slutsatsen att det 
rör sig om

Motivering

Harmonisering med terminologin i domstolens dom av den 1 december 2011 i de förenade 
målen C-446/09 och C-495/09, Philips/Nokia (ännu ej offentliggjord i REG).

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När den behöriga tullenheten mottar en 
ansökan och finner att den inte innehåller 
alla de uppgifter som föreskrivs i 
artikel 6.3 ska tullenheten begära att 
sökanden lämnar de uppgifter som saknas 
inom tio arbetsdagar efter att den skickat 
underrättelse om detta.

1. När den behöriga tullenheten mottar en 
ansökan och finner att den inte innehåller 
alla de uppgifter som föreskrivs i 
artikel 6.3 ska tullenheten begära att 
sökanden lämnar de uppgifter som saknas.

I sådana fall ska den tidsfrist som avses i 
artikel 8 första stycket skjutas upp tills de 
berörda uppgifterna har mottagits.

(Se ändringsförslaget till artikel 7.2.)
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om sökanden inte lämnar de saknade 
uppgifterna inom den tidsfrist som avses i 
punkt 1 ska den behöriga tullenheten avslå 
ansökan.

2. Om sökanden inte lämnar de saknade 
uppgifterna får den behöriga tullenheten 
avslå ansökan.

(Se ändringsförslaget till artikel 7.1.)

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan tullmyndigheterna fattar ett beslut 
om uppskjutande av varors frigörande eller 
om kvarhållande av varor kan de begära att 
innehavaren av beslutet om beviljande av 
ansökan ska tillhandahålla dem alla 
relevanta uppgifter. Tullmyndigheterna får 
även lämna uppgifter till innehavaren av 
beslutet om det faktiska eller uppskattade 
antalet varor och deras beskaffenhet samt 
vid behov bilder på dessa varor.

2. Innan tullmyndigheterna fattar ett beslut 
om uppskjutande av varors frigörande eller 
om kvarhållande av varor kan de begära att 
innehavaren av beslutet om beviljande av 
ansökan ska tillhandahålla dem alla 
relevanta uppgifter. Tullmyndigheterna får 
även lämna uppgifter till innehavaren av 
beslutet om det faktiska eller uppskattade 
antalet varor och deras beskaffenhet samt 
vid behov fotografier av dessa varor.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan tullmyndigheterna fattar ett 
beslut om att skjuta upp varors frigörande 
eller att kvarhålla varor ska de meddela 
denna avsikt till deklaranten eller, om det 
rör sig om kvarhållande, 
varuinnehavaren. Deklaranten eller 
varuinnehavaren ska ges möjlighet att 
uttrycka sina synpunkter inom tre 

utgår
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arbetsdagar efter att meddelandet 
skickats.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I fråga om de varor vars frigörande har 
skjutits upp eller som har kvarhållits ska 
tullmyndigheterna underrätta innehavaren 
av beslutet om beviljande av ansökan och 
deklaranten eller varuinnehavaren om den 
faktiska eller uppskattade varukvantiteten 
och varornas faktiska eller uppskattade 
beskaffenhet, och vid behov lämna bilder 
på dessa varor.

5. I fråga om de varor vars frigörande har 
skjutits upp eller som har kvarhållits ska 
tullmyndigheterna underrätta innehavaren 
av beslutet om beviljande av ansökan och 
deklaranten eller varuinnehavaren om den 
faktiska eller uppskattade varukvantiteten 
och varornas faktiska eller uppskattade 
beskaffenhet, och vid behov lämna 
fotografier av dessa varor.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan tullmyndigheterna fattar ett beslut 
om uppskjutande av varors frigörande eller 
om kvarhållande av varor kan de, utan att 
lämna några uppgifter utöver uppgifter om 
det faktiska eller uppskattade antalet varor 
och deras beskaffenhet samt vid behov 
bilder på dessa varor, begära av vilken 
person som helst som har rätt att lämna en 
ansökan beträffande det misstänkta 
intrånget i en immateriell rättighet att 
denne tillhandahåller alla relevanta 
uppgifter.

2. Innan tullmyndigheterna fattar ett beslut 
om uppskjutande av varors frigörande eller 
om kvarhållande av varor kan de, utan att 
lämna några uppgifter utöver uppgifter om 
det faktiska eller uppskattade antalet varor 
och deras beskaffenhet samt vid behov 
fotografier av dessa varor, begära av 
vilken person som helst som har rätt att 
lämna en ansökan beträffande det 
misstänkta intrånget i en immateriell 
rättighet att denne tillhandahåller alla 
relevanta uppgifter.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan tullmyndigheterna fattar ett 
beslut om att skjuta upp varors frigörande 
eller att kvarhålla varor ska de meddela 
denna avsikt till deklaranten eller, om det 
rör sig om kvarhållande, 
varuinnehavaren. Deklaranten eller 
varuinnehavaren ska ges möjlighet att 
uttrycka sina synpunkter inom tre 
arbetsdagar efter att meddelandet 
skickats.

utgår

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna artikel ska inte tillämpas på 
lättförstörbara varor.

utgår

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tullmyndigheterna får ta varuprover
och överlämna dessa till innehavaren av 
beslutet om beviljande av ansökan, på 
dennes begäran och enbart för 
analysändamål och för att underlätta det 
påföljande förfarandet i fråga om 
varumärkesförfalskade och pirattillverkade 
varor. Innehavaren av beslutet om 
beviljande av ansökan ska ensam ansvara 
för all analys av dessa varuprover.

2. Tullmyndigheterna får ta representativa 
prover av hela varupartiet och överlämna 
dessa till innehavaren av beslutet om 
beviljande av ansökan, på dennes begäran 
och enbart för analysändamål och för att 
underlätta det påföljande förfarandet i fråga 
om varumärkesförfalskade och 
pirattillverkade varor. Innehavaren av 
beslutet om beviljande av ansökan ska 
ensam ansvara för all analys av dessa 
varuprover.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att innehavaren av beslutet om 
beviljande av ansökan och 
varuinnehavaren har ingått ett skriftligt 
avtal om att överlämna varorna för 
förstöring.

b) Att innehavaren av beslutet om 
beviljande av ansökan och deklaranten 
eller varuinnehavaren har ingått ett 
skriftligt avtal om att överlämna varorna 
för förstöring.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När deklaranten eller varuinnehavaren 
inte har bekräftat sitt samtycke till 
förstöringen inom de tidsfrister som anges i 
punkt 1 b och inte heller har meddelat sitt 
motstånd till förstöringen till de 
tullmyndigheter som fattade beslut om att 
skjuta upp frigörandet av varorna eller att 
kvarhålla dem, får tullmyndigheterna anse 
att deklaranten eller varuinnehavaren har 
samtyckt till att varorna förstörs.

2. Om deklaranten eller varuinnehavaren
inte har bekräftat sitt samtycke till 
förstöringen inom de tidsfrister som anges i 
punkt 1 b och inte heller har meddelat sitt 
motstånd till förstöringen till de 
tullmyndigheter som fattade beslut om att 
skjuta upp frigörandet av varorna eller att 
kvarhålla dem, ska tullmyndigheterna anse 
att deklaranten eller varuinnehavaren har 
samtyckt till att varorna förstörs.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förstöringen ska utföras under tullens 
kontroll och innehavaren av beslutet om 
beviljande av ansökan ska bära 
kostnaderna och ansvara för förstöringen, 
om inte annat föreskrivs i lagstiftningen i 
den medlemsstat där varorna förstörs. 

3. Förstöringen ska utföras under tullens 
kontroll och innehavaren av beslutet om 
beviljande av ansökan ska bära 
kostnaderna och ansvara för förstöringen, 
om inte annat föreskrivs i lagstiftningen i 
den medlemsstat där varorna förstörs. 
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Varuprover får tas före förstöringen. Representativa prover av hela varupartiet 
får tas före förstöringen.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 16.3, 16.4, 16.5 och 18.2 ska 
inte tillämpas.

2. Artiklarna 16.4, 16.5 och 18.2 ska inte 
tillämpas.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deklaranten eller varuinnehavaren ska 
ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter 
inom 20 arbetsdagar efter det att beslutet 
om att skjuta upp frigörandet av varorna 
eller att kvarhålla dem har skickats.

4. Deklaranten eller varuinnehavaren ska 
ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter 
inom fem arbetsdagar efter det att beslutet 
om att skjuta upp frigörandet av varorna 
eller att kvarhålla dem har skickats.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De berörda varorna får förstöras om 
deklaranten eller varuinnehavaren, inom 
20 arbetsdagar efter det att beslutet om att 
skjuta upp frigörandet av varorna eller att 
kvarhålla dem har skickats, bekräftar för 
tullmyndigheterna sitt samtycke till att 
varorna förstörs.

5. De berörda varorna får förstöras om 
deklaranten eller varuinnehavaren, inom 
tio arbetsdagar efter det att beslutet om att 
skjuta upp frigörandet av varorna eller att 
kvarhålla dem har skickats, bekräftar för 
tullmyndigheterna sitt samtycke till att 
varorna förstörs.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 28 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva regler för 
administrativa påföljder som är tillämpliga 
på överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. De administrativa påföljderna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

Utan att det påverkar den nationella 
lagstiftningen ska medlemsstaterna 
tillämpa regler för administrativa påföljder 
vid överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. De administrativa påföljderna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga tullenheterna ska 
underrätta kommissionen om följande:

1. De behöriga tullenheterna ska meddela
kommissionen nödvändiga uppgifter om

a) Ansökningar om ingripande, inklusive
eventuella fotografier, bilder och 
broschyrer.

a) beslut om beviljande av ansökningar, 
inklusive ansökningar om ingripande och 
eventuella fotografier, bilder och 
broschyrer,

b) Beslut om beviljande av ansökningar. b) beslut om förlängning av den period 
under vilken tullmyndigheterna ska 
ingripa, eller beslut om återkallande av 
beslut om beviljande av ansökningar eller 
beslut om ändring av dessa,

c) Beslut om förlängning av den period 
under vilken tullmyndigheterna ska 
ingripa eller beslut om återkallande av 
beslut om beviljande av ansökningar eller 
beslut om ändring av dessa.

c) upphävanden av beslut om beviljande 
av ansökningar.

d) Upphävanden av beslut om beviljande 
av ansökningar.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla uppgifter som avses i punkterna 1 
och 2 ska lagras i en central databas hos 
kommissionen.

3. Alla uppgifter som avses i punkterna 1 
och 2 ska lagras i en central databas hos 
kommissionen under en tid som inte får 
vara längre än vad som är nödvändigt för 
att målen för denna förordning ska 
uppnås.
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