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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 608/2013
af 12. juni 2013
om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af
Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(4)

Toldmyndighederne bør have beføjelser til at håndhæve
intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende varer, som
i overensstemmelse med EU-toldforskrifterne kan under
kastes toldtilsyn eller toldkontrol, og til at gennemføre
passende kontrol af sådanne varer med henblik på at
forhindre transaktioner, der er i strid med lovgivningen
om intellektuelle ejendomsrettigheder. Håndhævelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder ved grænsen, hvor
varerne er eller skulle have været under toldtilsyn eller
toldkontrol, er en effektiv måde at yde hurtig og effektiv
retlig beskyttelse til rettighedshaveren såvel som brugerne
og producentsammenslutningerne. Hvis frigivelsen af
varer suspenderes, eller varer tilbageholdes af toldmyn
dighederne ved grænsen, bør der kun kræves én retlig
procedure, hvorimod der bør kræves flere særskilte
procedurer for samme håndhævelse for varer, som
bliver fundet på markedet, og som er blevet splittet op
og leveret til detailhandlere. Der bør gøres undtagelse for
varer, der er overgået til fri omsætning under ordningen
for anvendelse til særlige formål, da sådanne varer
forbliver under toldtilsyn, selv om de er overgået til fri
omsætning. Denne forordning bør ikke finde anvendelse
på varer, der medbringes af passagerer i deres personlige
bagage, forudsat at disse varer er til deres egen personlige
brug, og der ikke er tegn på, at der er tale om erhvervs
mæssig handel.

(5)

Forordning (EF) nr. 1383/2003 dækker ikke visse intel
lektuelle ejendomsrettigheder, og visse krænkelser er
udelukket fra dens anvendelsesområde. For at styrke
håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder bør
indgriben fra toldmyndighedernes side udvides til at
omfatte andre typer af krænkelser, som ikke er dækket
af forordning (EF) nr. 1383/2003. Denne forordning bør
derfor ud over de rettigheder, der allerede er dækket af
forordning (EF) nr. 1383/2003, også omfatte handels
navne, i det omfang de er beskyttet som eksklusive ejen
domsrettigheder ifølge national ret, halvlederprodukters
topografier og brugsmodeller og anordninger, som
primært er designet, produceret eller tilpasset med
henblik på at muliggøre eller lette omgåelsen af teknolo
giske foranstaltninger.

(6)

Krænkelser som følge af såkaldt ulovlig parallelhandel og
overskridelser (»overruns«) er udelukket fra anvendel
sesområdet for forordning (EF) nr. 1383/2003. Varer,
der er udsat for ulovlig parallelhandel, dvs. varer, der er
blevet fremstillet med rettighedshaverens samtykke, men
er markedsført for første gang i Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde uden dennes samtykke,
og overruns, dvs. varer, der er blevet fremstillet af en
person, der er behørigt bemyndiget af rettighedshaveren
til at fremstille en vis mængde varer, men som er

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de
nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet anmodede i sin resolution af 25. september 2008
om en global europæisk plan for bekæmpelse af vare
mærkeforfalskning og piratkopiering om, at Rådets
forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om
toldmyndighedernes indgriben over for varer, der
mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsret
tigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes
over for varer, der krænker sådanne rettigheder (2),
bliver revideret.

(2)

Markedsføringen af varer, som krænker intellektuelle
ejendomsrettigheder, skader i høj grad rettighedshavere,
brugere og producentsammenslutninger samt lovlydige
fabrikanter og handlende. Sådan markedsføring kan
også vildlede forbrugerne og kan i nogle tilfælde være
til fare for deres sundhed og sikkerhed. Sådanne varer
bør i videst muligt omfang holdes ude af Unionens
marked, og der bør træffes foranstaltninger til at
imødegå sådan ulovlig markedsføring uden at hæmme
den lovlige handel.

(3)

Ved revisionen af forordning (EF) nr. 1383/2003 viste
det sig i lyset af den økonomiske, handelsmæssige og
retlige udvikling, at visse forbedringer af lovgivnings
rammen er nødvendige for at styrke toldmyndighedernes
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og for
at skabe passende retssikkerhed.

(1) Europa-Parlamentets holdning af 3.7.2012 (endnu ikke offentliggjort
i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 16.5.2013 (endnu
ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af
11.6.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT L 196 af 2.8.2003, s. 7.

L 181/16

DA

Den Europæiske Unions Tidende

fremstillet i større mængder end aftalt mellem den pågæl
dende person og rettighedshaveren, fremstilles som ægte
varer, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at toldmyn
dighederne fokuserer deres indsats på disse varer. Ulovlig
parallelhandel og overruns bør derfor også være
udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde.

(7)

(8)

(9)

portmiddel kun er en del af en fuld rejse, som begynder
og afsluttes uden for Unionens område, bør toldmyndig
hederne derfor, når de vurderer, om der er risiko for
krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, tage
hensyn til, om der er en væsentlig sandsynlighed for, at
sådanne lægemidler omdirigeres til markedet i Unionen.

(12)

Denne forordning bør ikke berøre bestemmelserne om
retternes kompetence, især bestemmelserne i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012
af 12. december 2012 om retternes kompetence og om
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civilog handelsretlige område (1).

(13)

Personer, brugere, organisationer eller producentsammen
slutninger, som er i stand til at indlede retlige procedurer
i deres eget navn i forbindelse med en mulig krænkelse af
en intellektuel ejendomsrettighed, bør have ret til at
indgive en anmodning.

(14)

For at sikre, at intellektuelle ejendomsrettigheder bliver
håndhævet i hele Unionen, er det hensigtsmæssigt at
give personer eller enheder, der ønsker håndhævelse af
rettigheder på EU-plan, tilladelse til at indgive en anmod
ning til toldmyndighederne i en enkelt medlemsstat.
Sådanne ansøgere bør kunne anmode om, at disse
myndigheder træffer afgørelse om, at indgriben foretages
for at håndhæve de intellektuelle ejendomsrettigheder i
deres egen medlemsstat og i enhver anden medlemsstat.

(15)

For at sikre en hurtig håndhævelse af intellektuelle ejen
domsrettigheder bør det fastsættes, at toldmyndighe
derne, hvis de på grundlag af rimelige indikationer har
mistanke om, at varer, som er under deres tilsyn,
krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, kan suspen
dere frigivelsen af varerne eller tilbageholde dem enten
på eget initiativ eller efter anmodning, således at en
person eller en enhed, der har ret til at indgive en
anmodning, kan indlede en procedure for at få fastslået,
om der er sket en krænkelse af en intellektuel ejendoms
rettighed.

(16)

Ifølge forordning (EF) nr. 1383/2003 kan medlemssta
terne fastlægge en procedure, som tillader tilintetgørelse
af visse varer, uden at der skal indledes en procedure for
at fastslå, om der har fundet en krænkelse sted af en
intellektuel ejendomsrettighed. Som det anerkendes i
Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2008
om betydningen af varemærkeforfalskning for den inter
nationale handel (2), har denne procedure vist sig at være
meget effektiv i de medlemsstater, hvor den har været
tilgængelig. Proceduren bør derfor gøres obligatorisk for

Medlemsstaterne bør i samarbejde med Kommissionen
sikre passende uddannelse af toldembedsmændene for
at sikre korrekt gennemførelse af denne forordning.

Når denne forordning er fuldstændig gennemført, vil den
bidrage yderligere til et indre marked, der sikrer rettig
hedshaverne en mere effektiv beskyttelse, fremmer krea
tivitet og innovation og giver forbrugerne pålidelige
kvalitetsprodukter, hvilket igen bør styrke de grænseover
skridende transaktioner mellem forbrugere, virksomheder
og handlende.

Medlemsstaterne har stadig mere begrænsede ressourcer
til rådighed på toldområdet. Derfor bør fremme af risiko
styringsteknologier og -strategier med henblik på at
maksimere udnyttelsen af de ressourcer, som toldmyn
dighederne har til rådighed, støttes.

(10)

Denne forordning indeholder udelukkende procedure
regler for toldmyndighederne. Den fastsætter således
ikke kriterier for at fastslå, om der foreligger en kræn
kelse af en intellektuel ejendomsrettighed.

(11)

Ifølge »WTO-erklæringen om TRIPS-aftalen og folkesund
hed«, der blev vedtaget på WTO-ministerkonferencen i
Doha den 14. november 2001, kan og bør aftalen om
handelsrelaterede
intellektuelle
ejendomsrettigheder
(TRIPS-aftalen) fortolkes og implementeres på en måde,
som støtter WTO-medlemmernes ret til at beskytte folke
sundheden og især til at fremme adgangen til lægemidler
for alle. I overensstemmelse med Unionens internationale
forpligtelser og dens politik med hensyn til udviklings
samarbejde, når der er tale om lægemidler, hvor passagen
gennem Unionens toldområde med eller uden omlad
ning, oplagring, deling af ladningen eller skift af trans
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(1) EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1.
(2) EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 47.
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alle krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, og
den bør anvendes, når klarereren eller ihændehaveren af
varerne har givet samtykke til tilintetgørelsen. Desuden
bør proceduren sikre, at toldmyndighederne kan antage,
at klarereren eller ihændehaveren af varerne har givet
samtykke til tilintetgørelsen af varerne, hvis vedkom
mende ikke udtrykkeligt har modsat sig tilintetgørelsen
inden for den fastsatte frist.

(17)

(18)

(19)

(20)

For at reducere den administrative byrde og omkostnin
gerne mest muligt bør der indføres en specifik procedure
for småforsendelser af varemærkeforfalskede og piratko
pierede varer, hvorved disse varer kan tilintetgøres uden
udtrykkeligt samtykke fra ansøgeren i hvert tilfælde. Der
bør imidlertid stilles krav om en generel anmodning
indgivet af ansøgeren i anmodningen for at anvende
denne procedure. Desuden bør toldmyndighederne have
mulighed for at kræve, at ansøgeren dækker omkostnin
gerne i forbindelse med anvendelsen af denne procedure.

Med henblik på bedre retssikkerhed er det hensigtsmæs
sigt at ændre tidsfristerne for, hvor længe varers frigivelse
kan suspenderes, eller varer kan tilbageholdes, når der er
mistanke om krænkelse af en intellektuel ejendomsrettig
hed, og de omstændigheder, under hvilke toldmyndighe
derne skal videregive oplysninger om tilbageholdte varer
til berørte personer og enheder, som fastsat i forordning
(EF) nr. 1383/2003.

I betragtning af den midlertidige og præventive karakter
af de foranstaltninger, som toldmyndighederne træffer i
forbindelse med gennemførelsen af nærværende forord
ning, 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 en respekt for de berørte
parters rettigheder. Med hensyn til de forskellige medde
lelser, som er omhandlet i denne forordning, bør told
myndighederne således underrette den relevante person
på grundlag af dokumenterne vedrørende toldbehand
lingen eller af den situation, som varerne befinder sig i.
Eftersom proceduren for tilintetgørelse af varer indebæ
rer, at både klarereren eller ihændehaveren af varerne og
indehaveren af afgørelsen skal meddele deres eventuelle
indsigelser mod tilintetgørelsen sideløbende, bør det
endvidere sikres, at indehaveren af afgørelsen levnes
mulighed for at reagere på en eventuel indsigelse mod
tilintetgørelse fra klarererens eller ihændehaveren af
varernes side. Det bør derfor sikres, at klarereren eller
ihændehaveren af varerne underrettes om suspensionen
af varernes frigivelse eller om deres tilbageholdelse inden
eller samme dag som indehaveren af afgørelsen.

Toldmyndighederne og Kommissionen opfordres til at
samarbejde med Det Europæiske Observationscenter for
Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder inden for
rammerne af deres respektive beføjelser.
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(21)

Med henblik på at udrydde international handel med
varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder,
skal WTO-medlemmerne i henhold til TRIPS-aftalen
fremme udvekslingen mellem toldmyndighederne af
oplysninger om denne form for handel. Det bør følgelig
være muligt for Kommissionen og medlemsstaternes
toldmyndigheder at udveksle oplysninger om mistanker
om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder med
de relevante myndigheder i tredjelande, herunder om
varer, som er i transit gennem Unionens område, og
som har oprindelse i eller bestemmelsessted inden for
disse tredjelande.

(22)

Af effektivitetshensyn bør bestemmelserne i Rådets
forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om
gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative
myndigheder og om samarbejde mellem disse og
Kommissionen med henblik på at sikre den rette anven
delse af told- og landbrugsbestemmelserne (1) finde
anvendelse.

(23)

Toldmyndighedernes ansvar bør være fastlagt i medlems
staternes lovgivning, men toldmyndighedernes imøde
kommelse af en anmodning bør ikke give indehaveren
af afgørelsen ret til erstatning i tilfælde af, at varer, der
mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettig
hed, ikke bliver afsløret af toldmyndighederne og bliver
frigivet, eller der ikke bliver gjort noget for at tilbage
holde dem.

(24)

Eftersom toldmyndighederne griber ind efter anmodning,
er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at indehaveren af
afgørelsen bør godtgøre alle de omkostninger, som
opstår for toldmyndighederne, når de griber ind for at
håndhæve vedkommendes intellektuelle ejendomsrettig
heder. Det bør dog ikke forhindre indehaveren af afgø
relsen i at søge erstatning fra rettighedskrænkeren eller
andre personer, som måtte være ansvarlige i henhold til
lovgivningen i den medlemsstat, hvor varerne blev
fundet. Sådanne personer kan i givet fald også omfatte
mellemmænd. Hvis der opstår omkostninger og skader
for andre personer end toldmyndighederne som følge af
indgriben fra toldmyndighederne, når varernes frigivelse
suspenderes, eller varerne tilbageholdes på grundlag af en
klage fra en tredjepart vedrørende intellektuel ejendoms
ret, bør dette reguleres ved den særlovgivning, der gælder
i hvert enkelt tilfælde.

(25)

Med denne forordning indføres mulighed for, at told
myndighederne kan tillade, at varer, der skal tilintetgøres,
under toldtilsyn flyttes mellem forskellige steder inden

(1) EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1.
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for Unionens toldområde. Toldmyndighederne kan
desuden beslutte at lade disse varer overgå til fri omsæt
ning med henblik på yderligere genanvendelse eller bort
skaffelse uden for handelen, herunder med henblik på
oplysning, undervisning og uddannelse.

(26)

Toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejen
domsrettigheder indebærer udveksling af data om afgø
relser vedrørende anmodninger. Denne behandling af
data dækker også personoplysninger og bør foregå i
overensstemmelse med EU-retten, jf. Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behand
ling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger (1) og Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december
2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger i fællesskabsinsti
tutionerne og -organerne og om fri udveksling af
sådanne oplysninger (2).

(27)

Udvekslingen af oplysninger om afgørelser vedrørende
anmodninger og toldmyndigheders indgriben bør foregå
via en central elektronisk database. Den enhed, der
kontrollerer og forvalter denne database, og de enheder,
der har til opgave at sikre sikkerheden i forbindelse med
behandlingen af de data, der findes i databasen, bør defi
neres. Indførelse af eventuel interoperabilitet eller udveks
ling bør først og fremmest overholde princippet om
formålsbegrænsning, nemlig at data skal anvendes til
det formål, som databasen er blevet oprettet til, og at
der ikke bør tillades nogen anden udveksling eller
sammenkobling til andet end dette formål.

29.6.2013

(29)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af
bestemmelserne om fastlæggelse af enkelthederne i de
praktiske ordninger for udveksling af oplysninger med
tredjelande og bestemmelserne om blanketterne til
anmodningen og til anmodning om forlængelse af den
periode, inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe
ind, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjel
ser, navnlig til at fastlægge enkelthederne i de praktiske
ordninger og til at fastlægge standardblanketter. Disse
beføjelser bør udøves i overensstemmelse med EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af
16. februar 2011 om de generelle regler og principper
for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommis
sionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (3). Selv om
genstanden for de bestemmelser i denne forordning, som
skal gennemføres, falder ind under anvendelsesområdet
for den fælles handelspolitik på grund af gennemførelses
retsakternes art og indvirkning, bør rådgivningspro
ceduren anvendes i forbindelse med vedtagelsen af stan
dardblanketterne, eftersom alle detaljer om, hvilke oplys
ninger blanketterne skal indeholde, følger direkte af
nærværende forordnings ordlyd. Disse gennemførelses
retsakter fastlægger derfor kun blankettens format og
struktur og har ingen yderligere konsekvenser for Unio
nens fælles handelspolitik.

(30)

Forordning (EF) nr. 1383/2003 bør ophæves.

(31)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev
hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forord
ning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den 12. oktober
2011 (4) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I
(28)

For at sikre at definitionen af småforsendelser kan tilpas
ses, hvis den viser sig at være upraktisk, og under
hensyntagen til behovet for at sikre, at proceduren
virker effektivt, eller i givet fald for at undgå omgåelse
af proceduren med hensyn til sammensætningen af
forsendelser, bør beføjelsen til at vedtage retsakter dele
geres til Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funk
tionsmåde, for så vidt angår ændring af ikkevæsentlige
elementer i definitionen af småforsendelser, nemlig de i
den pågældende definition fastsatte specifikke mængder.
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører
relevante høringer under sit forberedende arbejde,
herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbin
delse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede
retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig
fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parla
mentet og Rådet.

(1) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(2) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde
1.
I denne forordning fastsættes betingelserne og procedu
rerne for toldmyndighedernes indgriben, når varer, der
mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, er
eller burde have været genstand for toldtilsyn eller toldkontrol
inden for Unionens toldområde i henhold til Rådets forordning
(EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EFtoldkodeks (5), navnlig varer i følgende situationer:

a) når de er angivet til overgang til fri omsætning, udførsel eller
genudførsel
(3) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(4) EUT C 363 af 13.12.2011, s. 3.
(5) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
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f) et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende
beskyttelsescertifikat for lægemidler (1)

b) når de føres ind i eller forlader Unionens toldområde
c) når de er henført under en suspensionsprocedure eller
anbragt i en frizone eller på et frilager.

g) et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttel
sesmidler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om
indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for
plantebeskyttelsesmidler (2)

2.
For de varer, der er genstand for toldtilsyn eller toldkon
trol, og med forbehold af artikel 17 og 18, gennemfører told
myndighederne passende toldkontrol og træffer proportionale
identifikationsforanstaltninger i henhold til artikel 13, stk. 1,
og artikel 72 i forordning (EØF) nr. 2913/92 i overensstem
melse med kriterierne for risikoanalyse med henblik på at
forhindre handlinger, der er i strid med den lovgivning om
intellektuelle ejendomsrettigheder, der finder anvendelse på
Unionens område, og med henblik på at samarbejde med tred
jelande om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

h) en EF-sortsbeskyttelse i henhold til Rådets forordning
(EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttel
se (3)
i) en sortsbeskyttelse i henhold til den nationale lovgiv
ning

3.
Denne forordning finder ikke anvendelse på varer, som er
overgået til fri omsætning under ordningen for anvendelse til
særlige formål.

j) et halvlederprodukts topografi i henhold til den natio
nale lovgivning eller EU-lovgivningen

4.
Denne forordning finder ikke anvendelse på varer uden
erhvervsmæssig karakter, som medbringes i rejsendes personlige
bagage.

k) en brugsmodel, i det omfang den er beskyttet som en
intellektuel ejendomsrettighed i henhold til den natio
nale lovgivning eller EU-lovgivningen

5.
Denne forordning finder ikke anvendelse på varer, der er
blevet fremstillet med rettighedshaverens samtykke, eller på
varer, som er blevet fremstillet af en person, som er behørigt
bemyndiget af rettighedshaveren til at fremstille en vis mængde
varer, i større mængder end aftalt mellem vedkommende og
rettighedshaveren.
6.
Denne forordning berører ikke national lovgivning eller
EU-lovgivning om intellektuel ejendomsret eller medlemssta
ternes love om strafferetspleje.
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l) et handelsnavn, i det omfang det er beskyttet som en
intellektuel ejendomsrettighed i henhold til den natio
nale lovgivning eller EU-lovgivningen
2) »marque«
a) et EF-varemærke i henhold til Rådets forordning (EF) nr.
207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (4)

Artikel 2
Definitioner

b) et varemærke, som er registreret i en medlemsstat eller,
for så vidt angår Belgien, Luxembourg eller Nederlan
dene, hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret

I denne forordning forstås ved:
1) »intellektuel ejendomsrettighed«

c) et varemærke, som er genstand for en international regi
strering, og som har virkning i en medlemsstat eller i
Unionen

a) et varemærke
b) et design

3) »design«:
c) en ophavsret eller enhver beslægtet rettighed i henhold
til national lovgivning eller EU-lovgivning
d) en geografisk betegnelse
e) et patent i henhold til den nationale lovgivning eller EUlovgivningen

a) et EF-design i henhold til Rådets forordning (EF) nr.
6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (5)
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

EUT L 152 af 16.6.2009, s. 1.
EFT L 198 af 8.8.1996, s. 30.
EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.
EUT L 78 af 24.3.2009, s. 1.
EFT L 3 af 5.1.2002, s. 1.
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b) et design, som er registreret i en medlemsstat eller, for
så vidt angår Belgien, Luxembourg eller Nederlandene,
hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret

med, eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra et
gyldigt registreret varemærke for varer af samme type

c) et design, som er genstand for en international registre
ring, og som har virkning i en medlemsstat eller i
Unionen

b) varer, som er genstand for en handling, der krænker en
geografisk betegnelse i den medlemsstat, hvor de findes,
og som er forsynet med eller beskrives ved et navn eller
udtryk, der er beskyttet med hensyn til den pågældende
geografiske betegnelse

4) »geografisk betegnelse«:
a) en geografisk betegnelse eller en oprindelsesbetegnelse
for landbrugsprodukter og fødevarer i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsord
ninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1)
b) en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse
for vin i henhold til Rådets forordning (EF) nr.
1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markeds
ordning for landbrugsprodukter og om særlige bestem
melser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkeds
ordningen) (2)
c) en geografisk betegnelse for aromatiserede vinbaserede
drikkevarer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr.
1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for
definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede
vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromati
serede cocktails af vinprodukter (3)
d) en geografisk betegnelse for spiritus i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse,
præsentation og mærkning af samt beskyttelse af
geografiske betegnelser for spiritus (4)
e) en geografisk betegnelse for produkter, der ikke er
omfattet af litra a)-d), i det omfang den er fastlagt
som en eksklusiv intellektuel ejendomsrettighed i
henhold til den nationale lovgivning eller EU-lovgiv
ningen
f) en geografisk betegnelse i henhold til aftaler mellem
Unionen og tredjelande og som sådan anført i disse
aftaler
5) »varemærkeforfalskede varer«:
a) varer, som er genstand for en handling, der krænker et
varemærke i den medlemsstat, hvor de findes, og som
uden tilladelse er forsynet med et mærke, der er identisk
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1.
EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

c) enhver emballage, etiket, selvklæbende mærke, brochure,
betjeningsvejledning, garantidokument eller andet tilsva
rende element, selv om det foreligger separat, som er
genstand for en handling, der krænker et varemærke
eller en geografisk betegnelse, som omfatter et tegn,
navn eller udtryk, der er identisk med, eller som ikke
umiddelbart kan skelnes fra et gyldigt registreret vare
mærke eller en beskyttet geografisk betegnelse, og som
kan anvendes for den samme type varer som den, for
hvilken varemærket eller den geografiske betegnelse er
blevet registreret

6) »piratkopierede varer«: varer, som er genstand for en hand
ling, der krænker en ophavsret eller hermed beslægtet
rettighed eller et design i den medlemsstat, hvor disse
varer findes, og som er eller indeholder kopier, der er
fremstillet uden samtykke fra indehaveren af en ophavsret
eller hermed beslægtet rettighed eller et design eller fra en
person, der er bemyndiget af den pågældende indehaver i
fremstillingslandet

7) »varer, der mistænkes for
domsrettighed«: varer, for
tioner på, at der i den
findes, umiddelbart er tale

at krænke en intellektuel ejen
hvilke der er rimelige indika
medlemsstat, hvor disse varer
om:

a) varer, som er genstand for en handling, der krænker en
intellektuel ejendomsrettighed i den pågældende
medlemsstat

b) anordninger, produkter eller komponenter, som primært
er udviklet, produceret eller tilpasset med henblik på at
muliggøre eller lette omgåelsen af teknologier, anord
ninger eller komponenter, der under deres normale
funktion forhindrer eller begrænser handlinger i forbin
delse med værker, som der ikke er givet tilladelse til af
indehaveren af en ophavsret eller nogen hermed
beslægtet rettighed, og som vedrører en handling, der
krænker disse rettigheder i den pågældende medlemsstat

c) enhver form eller skabelon, der er specielt udviklet eller
tilpasset til fremstilling af varer, der krænker en intellek
tuel ejendomsrettighed, såfremt sådanne forme eller
skabeloner vedrører en handling, der krænker en intel
lektuel ejendomsrettighed i den pågældende medlems
stat
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8) »rettighedshaver«: indehaveren af en intellektuel ejendoms
rettighed
9) »anmodning«: en anmodning til den kompetente toldafde
ling om, at toldmyndighederne skal gribe ind for så vidt
angår varer, der er mistænkt for at krænke en intellektuel
ejendomsrettighed
10) »national anmodning«: en anmodning til toldmyndighe
derne i en medlemsstat om at gribe ind i den pågældende
medlemsstat
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af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og
Den Fælles Toldtarif (1), hvis uemballeret, eller en pakke
af disse varer beregnet til detailsalg til den endelige forbru
ger.

I forbindelse med denne definition betragtes særskilte varer,
der hører ind under den samme kombinerede nomenklat
urkode, som forskellige genstande, og varer, der præsen
teres som sæt, der er klassificeret under én kombineret
nomenklaturkode, betragtes som én genstand.

11) »EU-anmodning«: en anmodning, der er indgivet i en
medlemsstat, og hvor toldmyndighederne i den pågældende
medlemsstat og i en eller flere andre medlemsstater
anmodes om at gribe ind i deres respektive medlemsstater

20) »letfordærvelig vare«: varer, som toldmyndighederne finder
vil blive forringet af at blive opbevaret i op til 20 dage efter
deres suspension af frigivelsen eller tilbageholdelse

12) »ansøger«: den person eller enhed, i hvis navn en anmod
ning indgives

21) »eksklusiv licens«: en licens (generel eller begrænset), der
bemyndiger licenshaveren til under udelukkelse af alle
andre personer, inklusive licensgiveren, at anvende en intel
lektuel ejendomsrettighed på den måde, som tillades i licen
sen.

13) »indehaveren af afgørelsen«: indehaveren af en afgørelse, der
imødekommer en anmodning
14) »ihændehaveren af varerne«: den person, som ejer de varer,
der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsret
tighed, eller som har en tilsvarende ret til at disponere over
sådanne varer, eller som har fysisk kontrol over dem
15) »déclarant« klarereren som defineret i artikel 4, nr. 18), i
forordning (EØF) nr. 2913/92

KAPITEL II
ANMODNINGER
AFDELING 1

Indgivelse af anmodninger
Artikel 3
Ret til at indgive en anmodning

16) »tilintetgørelse«: fysisk tilintetgørelse, genanvendelse eller
bortskaffelse af varer uden for handelen på en sådan
måde, at det undgås, at indehaveren af afgørelsen lider
skade

De følgende personer og enheder har, i den udstrækning de har
ret til at indlede en procedure for at fastslå, om en intellektuel
ejendomsrettighed er blevet krænket, i den eller de medlems
stater, hvor toldmyndighederne anmodes om at gribe ind, ret til
at indgive:

17) »Unionens toldområde«: Fællesskabets toldområde som defi
neret i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2913/92
1) en national anmodning eller en EU-anmodning:
18) »frigivelse af varer«: frigivelsen af varer som defineret i
artikel 4, nr. 20), i forordning (EØF) nr. 2913/92
a) rettighedshavere
19) »småforsendelse«: en postforsendelse eller kurerforsendelse,
der:
a) indeholder tre eller færre genstande
eller
b) har en bruttovægt på mindre end to kilogram.
I litra a) forstås ved »genstande« varer som klassificeret i
henhold til den kombinerede nomenklatur i overensstem
melse med bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87

b) organisationer til kollektiv forvaltning af intellektuelle
ejendomsrettigheder som omhandlet i artikel 4, stk. 1,
litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intel
lektuelle ejendomsrettigheder (2)

c) faglige interesseorganisationer som omhandlet i artikel 4,
stk. 1, litra d), i direktiv 2004/48/EF
(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.
(2) EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45.
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d) sammenslutninger i betydningen i artikel 3, nr. 2), og
artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012,
producentorganisationer i betydningen i artikel 118e i
forordning (EF) nr. 1234/2007 eller tilsvarende sammen
slutninger af producenter, der er fastsat i EU-lovgivningen
om geografiske betegnelser, og som repræsenterer
producenter af varer med en geografisk betegnelse, eller
repræsentanter for sådanne sammenslutninger, især
forordning (EØF) nr. 1601/91 og (EF) nr. 110/2008, og
operatører, der har ret til at benytte en geografisk beteg
nelse, samt tilsynsorganer eller myndigheder med ansvar
for en sådan geografisk betegnelse
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2.
Anmodninger skal indgives til den kompetente toldafde
ling. Til anmodningen benyttes den blanket, der er omhandlet i
artikel 6, og den skal indeholde de deri krævede oplysninger.

3.
Indgives en anmodning efter toldmyndighedernes medde
lelse om suspension af frigivelsen eller tilbageholdelse af varerne
i henhold til artikel 18, stk. 3, skal denne anmodning opfylde
følgende:

a) den indgives til den kompetente toldafdeling senest fire
arbejdsdage efter meddelelsen om suspension af frigivelsen
eller tilbageholdelse af varerne

2) en national anmodning:
b) det er en national anmodning
a) personer eller enheder, der har tilladelse til at benytte
intellektuelle ejendomsrettigheder, og som har fået
formel tilladelse af rettighedshaveren til at indlede en
procedure for at fastslå, om en intellektuel ejendomsret
tighed er blevet krænket

b) producentsammenslutninger, der er omhandlet i
medlemsstaternes lovgivning om geografiske betegnelser,
og som repræsenterer producenter af produkter med en
geografisk betegnelse, eller repræsentanter for sådanne
sammenslutninger og operatører, der har ret til at
benytte en geografisk betegnelse, samt tilsynsorganer
eller myndigheder med ansvar for en sådan geografisk
betegnelse

3) en EU-anmodning: indehaverne af eksklusivlicenser, som
dækker hele området af to eller flere medlemsstater, hvis
disse licenshavere har fået formel tilladelse af rettigheds
haveren i de pågældende medlemsstater til at indlede en
procedure for at fastslå, om en intellektuel ejendomsrettighed
er blevet krænket.

Artikel 4
Intellektuelle ejendomsrettigheder, som er omfattet af EUanmodninger
Der kan kun indgives en EU-anmodning for så vidt angår intel
lektuelle ejendomsrettigheder, der på grundlag af EU-lovgivning
har virkning i hele Unionen.

c) den indeholder de i artikel 6, stk. 3, omhandlede oplysnin
ger. Ansøgeren kan dog undlade at indføre de oplysninger,
der er omhandlet i litra g), h) og i) i nævnte stykke.

4.
Med undtagelse af de omstændigheder, der henvises til i
artikel 3, nr. 3, kan der kun indgives én national anmodning og
én EU-anmodning pr. medlemsstat for den samme intellektuelle
ejendomsrettighed, der er beskyttet i den pågældende medlems
stat. Under de omstændigheder, der henvises til i artikel 3, nr. 3,
er mere end én EU-anmodning tilladt.

5.
Hvis en EU-anmodning imødekommes for en medlems
stat, som allerede er dækket af en anden EU-anmodning, som er
imødekommet for den samme ansøger og for den samme intel
lektuelle ejendomsrettighed, griber toldmyndighederne i den
pågældende medlemsstat ind på grundlag af den EU-anmod
ning, der først er imødekommet. De underretter den kompe
tente toldafdeling i den medlemsstat, hvor enhver efterfølgende
EU-anmodning blev imødekommet, som ændrer eller tilbage
kalder afgørelsen om at imødekomme den efterfølgende EUanmodning.

6.
Hvis der er edb-systemer til rådighed til modtagelse og
behandling af anmodninger, skal anmodningerne såvel som
bilagene indgives ved hjælp af elektroniske databehandlingstek
nikker. Medlemsstaterne og Kommissionen skal udvikle, opret
holde og anvende sådanne systemer i overensstemmelse med
den flerårige strategiske plan, der er omhandlet i artikel 8,
stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr.
70/2008/EF af 15. januar 2008 om papirløse rammer for
told og handel (1).

Artikel 5

Artikel 6

Indgivelse af anmodninger

Anmodningsblanket

1.
Hver medlemsstat udpeger den toldafdeling, som skal have
kompetence til at modtage og behandle anmodninger (»den
kompetente toldafdeling«). Medlemsstaten underretter Kommis
sionen herom, og Kommissionen offentliggør en liste over
kompetente toldafdelinger, som er udpeget af medlemsstaterne.

1.
Kommissionen fastlægger en anmodningsblanket ved
hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter
vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 34, stk. 2.
(1) EUT L 23 af 26.1.2008, s. 21.
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2.
Anmodningsblanketten skal angive de oplysninger, der
skal gives til den registrerede i henhold til forordning (EF) nr.
45/2001 og de nationale love til gennemførelse af direktiv
95/46/EF.

3.
Kommissionen sikrer, at følgende oplysninger kræves af
ansøgeren i anmodningsblanketten:

a) oplysninger vedrørende ansøgeren

b) ansøgerens status i henhold til artikel 3

c) dokumentation, som over for den kompetente toldafdeling
godtgør, at ansøgeren har ret til at indgive anmodningen

d) hvis ansøgeren indgiver sin anmodning via en repræsentant,
detaljer om den person, der repræsenterer vedkommende,
og bevis for dennes beføjelser til at handle som repræsen
tant, i overensstemmelse med lovgivningen i den medlems
stat, hvor anmodningen indgives
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m) et tilsagn fra ansøgeren om at fremsende og opdatere alle
oplysninger, der er relevante for toldmyndighedernes
analyse og vurdering af risikoen for krænkelse af den eller
de berørte intellektuelle ejendomsrettigheder
n) et tilsagn fra ansøgeren om at påtage sig ansvaret på de i
artikel 28 fastlagte betingelser
o) et tilsagn fra ansøgeren om at påtage sig de i artikel 29
omhandlede omkostninger på de i nævnte artikel fastlagte
betingelser
p) ansøgerens indforståelse med, at de af ham indleverede data
kan blive behandlet af Kommissionen og af medlemssta
terne
q) hvorvidt ansøgeren anmoder om anvendelse af den
procedure, der er omhandlet i artikel 26, og, hvis toldmyn
dighederne kræver det, indvilliger i at afholde omkostnin
gerne til tilintetgørelsen af varerne i henhold til denne
procedure.
AFDELING 2

Afgørelser vedrørende anmodninger
Artikel 7

e) den eller de intellektuelle ejendomsrettigheder, som skal
håndhæves

f)

i tilfælde af en EU-anmodning, de medlemsstater, hvor der
anmodes om toldmyndighedernes indgriben

g) specifikke, tekniske data om de autentiske varer, herunder
mærkning som f.eks. stregkoder, og i givet fald billeder

h) oplysninger, som er nødvendige, for at toldmyndighederne
uden besvær kan identificere de pågældende varer

i)

j)

oplysninger, der er relevante for toldmyndighedernes
analyse og vurdering af risikoen for krænkelse af den eller
de berørte intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. oplys
ninger om de autoriserede distributører

hvorvidt oplysninger, der er indsendt i overensstemmelse
med nærværende stykkes litra g), h), eller i), skal markeres
til begrænset brug i overensstemmelse med artikel 31, stk. 5

Behandling af ufuldstændige anmodninger
1.
Hvis den kompetente toldafdeling ved modtagelsen af en
anmodning ikke mener, at anmodningen indeholder alle de i
artikel 6, stk. 3, omhandlede oplysninger, anmoder den kompe
tente toldafdeling ansøgeren om at indsende de manglende
oplysninger senest ti arbejdsdage efter fremsættelse af begærin
gen.
I så fald suspenderes den i artikel 9, stk. 1, omhandlede tidsfrist,
indtil de relevante oplysninger er modtaget.
2.
Hvis ansøgeren ikke leverer de manglende oplysninger
inden for den i stk. 1, første afsnit, omhandlede frist, giver
den kompetente toldafdeling afslag på anmodningen.
Artikel 8
Gebyrer
Der kræves ikke noget gebyr af ansøgeren til dækning af de
administrationsomkostninger, som behandlingen af anmod
ningen giver anledning til.
Artikel 9
Underretning om afgørelser vedrørende imødekommelse
eller afslag på anmodninger

k) oplysninger på en repræsentant, der er udpeget af ansøgeren
til at være ansvarlig for retlige og tekniske anliggender

l)

et tilsagn fra ansøgeren om at underrette den kompetente
toldafdeling om alle de situationer, der er fastsat i artikel 15

1.
Den kompetente toldafdeling underretter ansøgeren om
sin afgørelse om at imødekomme eller give afslag på anmod
ningen senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodnin
gen. I tilfælde af afslag skal den kompetente toldafdeling
begrunde afslaget og fremsende oplysninger om klageprocedu
ren.
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2.
Hvis ansøgeren er blevet underrettet om suspensionen af
frigivelsen eller tilbageholdelsen af varerne af toldmyndighe
derne før indgivelsen af en anmodning, underretter den kompe
tente toldafdeling ansøgeren om sin afgørelse om at imøde
komme eller give afslag på anmodningen senest to arbejdsdage
efter modtagelsen af anmodningen.
Artikel 10
Afgørelser vedrørende anmodninger
1.
En afgørelse om imødekommelse af en national anmod
ning og enhver afgørelse, der tilbagekalder eller ændrer denne,
får virkning i den medlemsstat, hvor den nationale anmodning
er indgivet, dagen efter, at afgørelsen er truffet.

29.6.2013

oplysningerne i artikel 6, stk. 3, litra g), h) eller i), imøde
kommes den kun for suspensionen af frigivelsen eller tilbage
holdelsen af disse varer, medmindre disse oplysninger stilles til
rådighed inden ti arbejdsdage efter meddelelsen om suspension
af frigivelsen eller tilbageholdelsen af varerne.

3.
Hvis en intellektuel ejendomsrettighed ophører med at
have virkning, eller hvis ansøgeren af andre grunde ophører
med at have ret til at indgive en anmodning, griber toldmyn
dighederne ikke ind. Afgørelsen om imødekommelse af anmod
ningen bliver tilbagekaldt eller ændret tilsvarende af den kompe
tente toldafdeling, som traf afgørelsen.

Artikel 12
En afgørelse om forlængelse af den periode, inden for hvilken
toldmyndighederne skal gribe ind, får virkning i den medlems
stat, hvor den nationale anmodning er indgivet, dagen efter
udløbet af den periode, der skal forlænges.
2.
En afgørelse om imødekommelse af en EU-anmodning og
enhver afgørelse, der tilbagekalder eller ændrer denne, får virk
ning som følger:
a) i den medlemsstat, hvor anmodningen er indgivet, dagen
efter, at afgørelsen er truffet
b) i alle andre medlemsstater, hvor der anmodes om indgriben
fra toldmyndighedernes side, dagen efter den dato, hvor
toldmyndighederne bliver underrettet i henhold til artikel 14,
stk. 2, forudsat at indehaveren af afgørelsen har opfyldt sine
forpligtelser i henhold til artikel 29, stk. 3, for så vidt angår
oversættelsesomkostningerne.
En afgørelse om forlængelse af den periode, inden for hvilken
toldmyndighederne skal gribe ind, får virkning i den medlems
stat, hvor EU-anmodningen er indgivet, og i alle andre
medlemsstater, hvor der anmodes om toldmyndighedernes
indgriben, dagen efter udløbet af den periode, der skal forlæn
ges.
Artikel 11
Periode, inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe
ind
1.
Imødekommes anmodningen, fastsætter den kompetente
toldafdeling den periode, inden for hvilken toldmyndighederne
skal gribe ind.
Perioden starter den dag, hvor afgørelsen om imødekommelse
af anmodningen får virkning i henhold til artikel 10, og må
ikke overstige et år fra dagen efter datoen for, at afgørelsen er
truffet.
2.
Hvis en anmodning, som er indgivet efter toldmyndighe
dernes meddelelse om suspension af frigivelsen eller tilbagehol
delse af varerne i henhold til artikel 18, stk. 3, ikke indeholder

Forlængelse

af den periode, inden for
toldmyndighederne skal gribe ind

hvilken

1.
Ved udløbet af den periode, inden for hvilken toldmyn
dighederne skal gribe ind, kan den kompetente toldafdeling,
som traf den oprindelige afgørelse, efter ansøgning fra indeha
veren af afgørelsen forlænge perioden, forudsat at denne person
har indfriet al gæld til toldmyndighederne i henhold til denne
forordning.

2.
Hvis ansøgningen om forlængelse af den periode, inden
for hvilken toldmyndighederne skal gribe ind, modtages af den
kompetente toldafdeling mindre end 30 arbejdsdage inden
udløbet af den periode, der skal forlænges, kan den give
afslag på den pågældende ansøgning.

3.
Den kompetente toldafdeling underretter indehaveren af
afgørelsen om sin afgørelse om forlængelse senest 30 arbejds
dage efter modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede ansøgning.
Den kompetente toldafdeling fastsætter perioden, inden for
hvilken toldmyndighederne skal gribe ind.

4.
Den forlængede periode, inden for hvilken toldmyndighe
derne skal gribe ind, løber fra dagen efter udløbet af den fore
gående periode og må ikke overstige ét år.

5.
Hvis en intellektuel ejendomsrettighed ophører med at
have virkning, eller hvis ansøgeren af andre grunde ophører
med at have ret til at indgive en anmodning, griber toldmyn
dighederne ikke ind. Afgørelsen om imødekommelse af forlæn
gelsen bliver tilbagekaldt eller ændret tilsvarende af den kompe
tente toldafdeling, som traf afgørelsen.

6.
Der kræves ikke noget gebyr af indehaveren af afgørelsen
til dækning af de administrationsomkostninger, som behand
lingen af ansøgningen om forlængelse giver anledning til.

7.
Kommissionen fastlægger en blanket til ansøgning om
forlængelse ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennem
førelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i
artikel 34, stk. 2.
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Artikel 13
Ændring af afgørelsen med hensyn til intellektuelle
ejendomsrettigheder
Den kompetente toldafdeling, som vedtog afgørelsen om
imødekommelse af anmodningen, kan efter anmodning fra
indehaveren af denne afgørelse ændre listen over intellektuelle
ejendomsrettigheder i denne afgørelse.
Når en ny intellektuel ejendomsrettighed tilføjes, skal anmod
ningen indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6,
stk. 3, litra c), e), g), h) og i).
I tilfælde af en afgørelse om imødekommelse af en EU-anmod
ning er enhver ændring, som består i tilføjelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder, begrænset til at omfatte de intellektuelle
ejendomsrettigheder, der er omhandlet i artikel 4.
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3.
Den kompetente toldafdeling i den eller de medlemsstater,
der er angivet i EU-anmodningen, kan anmode den kompetente
toldafdeling, som traf afgørelsen om imødekommelse af anmod
ningen, om at give dem yderligere oplysninger, som anses for
nødvendige for at gennemføre den afgørelse.

4.
Den kompetente toldafdeling fremsender sin afgørelse om
suspension af toldmyndighedernes indgriben i henhold til
artikel 16, stk. 1, litra b), og artikel 16, stk. 2, til toldstederne
i dens medlemsstat straks efter, at afgørelsen er truffet.

Artikel 15
Underretningsforpligtelser for indehaveren af afgørelsen
Indehaveren af afgørelsen underretter straks den kompetente
toldafdeling, som imødekom anmodningen, om følgende:

Artikel 14
Den kompetente toldafdelings underretningsforpligtelser
1.
Den kompetente toldafdeling, som en national anmodning
er indgivet til, fremsender følgende afgørelser til toldstederne i
dens medlemsstat straks efter vedtagelsen heraf:

a) en intellektuel ejendomsrettighed, som er omfattet af anmod
ningen, ophører med at have virkning

b) indehaveren af afgørelsen ophører af andre grunde med at
have ret til at indgive anmodningen

a) afgørelser om imødekommelse af anmodningen
b) afgørelser om tilbagekaldelse af afgørelser om imødekom
melse af anmodningen
c) afgørelser om ændring af afgørelser om imødekommelse af
anmodningen
d) afgørelser om forlængelse af den periode, inden for hvilken
toldmyndighederne skal gribe ind.
2.
Den kompetente toldafdeling, som en EU-anmodning er
indgivet til, fremsender følgende afgørelser til den kompetente
toldafdeling i den eller de medlemsstater, som er angivet i EUanmodningen, straks efter vedtagelsen heraf:
a) afgørelser om imødekommelse af anmodningen
b) afgørelser om tilbagekaldelse af afgørelser om imødekom
melse af anmodningen
c) afgørelser om ændring af afgørelser om imødekommelse af
anmodningen
d) afgørelser om forlængelse af den periode, inden for hvilken
toldmyndighederne skal gribe ind.
Den kompetente toldafdeling i den eller de medlemsstater, der
er angivet i EU-anmodningen, fremsender straks efter
modtagelsen disse afgørelser til deres toldsteder.

c) ændringer af de i artikel 6, stk. 3, omhandlede oplysninger.

Artikel 16
Manglende opfyldelse af forpligtelser for indehaveren af
afgørelsen
1.
Hvis indehaveren af afgørelsen benytter de oplysninger,
som toldmyndighederne har givet, til andre formål end dem,
der er angivet i artikel 21, kan den kompetente toldafdeling i
den medlemsstat, hvor oplysningerne blev givet eller misbrugt:

a) tilbagekalde enhver afgørelse, den har truffet om imødekom
melse af en national anmodning, over for den pågældende
indehaver af afgørelsen, og nægte at forlænge den periode,
inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe ind

b) på sit område i den periode, hvor toldmyndighederne skal
gribe ind, suspendere afgørelser om imødekommelse af en
EU-anmodning over for den pågældende indehaver af afgø
relsen.

2.
Den kompetente toldafdeling kan beslutte at suspendere
toldmyndighedernes indgriben indtil udløbet af den periode,
inden for hvilken disse toldmyndigheder skal gribe ind, hvis
indehaveren af afgørelsen:

a) ikke opfylder underretningsforpligtelserne fastsat i artikel 15
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b) ikke opfylder de i artikel 19, stk. 3, fastsatte forpligtelser
vedrørende tilbagelevering af prøver

Underretningerne skal indeholde oplysninger om proceduren
fastsat i artikel 23.

c) ikke opfylder de i artikel 29, stk. 1 og 3, fastsatte forplig
telser vedrørende omkostninger og oversættelse

4.
Toldmyndighederne underretter indehaveren af afgørelsen
og klarereren eller ihændehaveren af varerne om den faktiske
eller anslåede mængde og den faktiske eller anslåede art af de
varer, herunder foreliggende billeder heraf, hvor det er relevant,
hvis frigivelse er blevet suspenderet, eller som er blevet tilbage
holdt. Toldmyndighederne underretter endvidere på anmodning
indehaveren af afgørelsen, når det er til rådighed for dem, om
navne og adresser på modtageren, afsenderen og klarereren eller
ihændehaveren af varerne, om toldproceduren og om oprin
delsen af, herkomst for og bestemmelsesstedet for de varer,
hvis frigivelse er blevet suspenderet, eller som er blevet tilbage
holdt.

d) uden gyldig grund ikke indleder en procedure som fastsat i
artikel 23, stk. 3, eller artikel 26, stk. 9.

I tilfælde af en EU-anmodning får afgørelsen om suspension af
indgriben fra toldmyndighedernes side kun virkning i den
medlemsstat, hvor en sådan afgørelse er truffet.

Artikel 18
KAPITEL III
INDGRIBEN FRA TOLDMYNDIGHEDERNES SIDE
AFDELING 1

Suspension af frigivelsen eller tilbageholdelse af varer, der
mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed
Artikel 17
Suspension af frigivelsen eller tilbageholdelse af varer efter
imødekommelse af en anmodning
1.
Identificerer toldmyndighederne varer, der mistænkes for
at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, der er omfattet af
en afgørelse om imødekommelse af en anmodning, suspenderer
de frigivelsen af varerne eller tilbageholder dem.

Suspension af frigivelsen eller tilbageholdelse af varer
inden imødekommelse af en anmodning
1.
Hvis toldmyndighederne identificerer varer, der mistænkes
for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, og som ikke er
omfattet af en afgørelse om imødekommelse af en anmodning,
kan de, undtagen for så vidt angår letfordærvelige varer, suspen
dere frigivelsen af disse varer eller tilbageholde dem.

2.
Inden toldmyndighederne suspenderer frigivelsen af de
varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendoms
rettighed, eller tilbageholder dem, kan de uden at videregive
andre oplysninger end oplysninger om den faktiske eller
anslåede mængde varer, deres faktiske eller anslåede art og
billeder heraf, hvor det er relevant, anmode enhver person
eller enhed, der eventuelt har ret til at indgive en anmodning
vedrørende en påstået krænkelse af de intellektuelle ejendoms
rettigheder, om at give dem alle relevante oplysninger.

2.
Inden toldmyndighederne suspenderer frigivelsen af
varerne eller tilbageholder dem, kan de anmode indehaveren
af afgørelsen om at give dem alle relevante oplysninger om
varerne. Toldmyndighederne kan også give indehaveren af afgø
relsen oplysninger om den faktiske eller anslåede mængde varer,
deres faktiske eller anslåede art og billeder heraf, hvor det er
relevant.

3.
Toldmyndighederne underretter klarereren eller ihændeha
veren af varerne om suspensionen af varernes frigivelse eller
deres tilbageholdelse inden for én arbejdsdag fra den pågæl
dende suspension eller tilbageholdelse.

3.
Toldmyndighederne underretter klarereren eller ihændeha
veren af varerne om suspensionen af varernes frigivelse eller
tilbageholdelsen af varerne inden for én arbejdsdag fra den
pågældende suspension eller tilbageholdelse.

Hvis toldmyndighederne vælger at underrette ihændehaveren af
varerne, og to eller flere personer anses for at være ihændeha
veren af varerne, er toldmyndighederne ikke forpligtet til at
underrette mere end én af disse personer.

Hvis toldmyndighederne vælger at underrette ihændehaveren af
varerne, og to eller flere personer anses for at være ihændeha
veren af varerne, er toldmyndighederne ikke forpligtet til at
underrette mere end én af disse personer.

Toldmyndighederne underretter personer eller enheder, der har
ret til at indgive en anmodning vedrørende den påståede kræn
kelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, om suspensionen
af frigivelsen eller tilbageholdelsen af varerne samme dag som
eller straks efter, at klarereren eller ihændehaveren af varerne
underrettes.

Toldmyndighederne underretter indehaveren af afgørelsen om
suspensionen af varernes frigivelse eller tilbageholdelsen af
varerne samme dag som eller straks efter, at klarereren eller
ihændehaveren af varerne underrettes.

Toldmyndighederne kan konsultere de kompetente offentlige
myndigheder med henblik på at identificere de personer og
enheder, der har ret til at indgive en anmodning.
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Underretningerne skal indeholde oplysninger om proceduren
fastsat i artikel 23.
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Artikel 21
Tilladt brug af visse oplysninger for indehaveren af
afgørelsen

4.
Toldmyndighederne tillader frigivelse af varerne eller
ophører med at tilbageholde dem straks efter gennemførelsen
af alle toldformaliteter i følgende tilfælde:

Har indehaveren af afgørelsen modtaget de i artikel 17, stk. 4,
artikel 18, stk. 5, artikel 19 eller artikel 26, stk. 8, omhandlede
oplysninger, kan vedkommende kun offentliggøre eller bruge
disse oplysninger til følgende formål:

a) hvis de ikke inden for én arbejdsdag efter suspensionen af
frigivelsen eller tilbageholdelsen af varerne har identificeret
nogen person eller enhed, der har ret til at indgive en
anmodning vedrørende den påståede krænkelse af intellektu
elle ejendomsrettigheder

a) at indlede en procedure for at fastslå, om en intellektuel
ejendomsrettighed er blevet krænket, og under en sådan
procedure

b) hvis de ikke har modtaget en anmodning i henhold til
artikel 5, stk. 3, eller hvis de har givet afslag på en sådan
anmodning.

5.
Hvis en anmodning er blevet imødekommet, underretter
toldmyndighederne på anmodning indehaveren af afgørelsen, og
når det er til rådighed for dem, om navne og adresser på
modtageren, afsenderen og klarereren eller ihændehaveren af
varerne, om toldproceduren og om oprindelsen af, herkomst
for og bestemmelsesstedet for de varer, hvis frigivelse er
blevet suspenderet, eller som er blevet tilbageholdt.

Artikel 19
Besigtigelse og stikprøver af varer, hvis frigivelse er blevet
suspenderet, eller som er blevet tilbageholdt
1.
Toldmyndighederne giver indehaveren af afgørelsen og
klarereren eller ihændehaveren af varerne lejlighed til at besig
tige de varer, hvis frigivelse er blevet suspenderet, eller som er
blevet tilbageholdt.

2.
Toldmyndighederne kan udtage prøver, som er repræsen
tative for varerne. De kan give eller tilsende indehaveren af
afgørelsen sådanne prøver efter anmodning fra vedkommende
og udelukkende i analyseøjemed og med det 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.

3.
Medmindre omstændighederne ikke tillader det, tilbage
sender indehaveren af afgørelsen de i stk. 2 omhandlede
prøver til toldmyndighederne, når analysen er afsluttet, og
senest før varerne frigives eller tilbageholdelsen af dem ophører.

b) i forbindelse med en strafferetlig efterforskning angående en
krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, der er
iværksat af de offentlige myndigheder i den medlemsstat,
hvor varerne er fundet
c) at indlede en strafferetlig forfølgning og under en sådan
forfølgning
d) at søge erstatning fra rettighedskrænkeren eller andre
personer
e) at aftale med klarereren eller ihændehaveren af varerne, at
varerne tilintetgøres i overensstemmelse med artikel 23,
stk. 1
f) at aftale med klarereren eller ihændehaveren af varerne om
størrelsen af den i artikel 24, stk. 2, litra a), omhandlede
sikkerhed.
Artikel 22
Udveksling af oplysninger og data mellem
toldmyndigheder
1.
Med forbehold af gældende bestemmelser om databeskyt
telse i Unionen og med henblik på at bidrage til at udrydde
international handel med varer, der krænker intellektuelle ejen
domsrettigheder, kan Kommissionen og medlemsstaternes told
myndigheder udveksle visse data og oplysninger, som de har til
rådighed, med relevante myndigheder i tredjelande i henhold til
de praktiske ordninger, der er omhandlet i stk. 3.
2.
De data og oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, udveks
les med henblik på hurtig og effektiv håndhævelse over for
forsendelser af varer, der krænker en intellektuel ejendomsret
tighed. Sådanne data og oplysninger kan vedrøre beslaglæggel
ser, tendenser og generelle risikooplysninger, herunder om
varer, der er i transit gennem Unionens område, og som har
oprindelse i eller bestemmelsessted inden for de pågældende
tredjelandes område. Sådanne data og oplysninger kan om
nødvendigt omfatte følgende:

Artikel 20
Betingelser for oplagring
Betingelserne for oplagring af varer under en suspension af
frigivelsen eller tilbageholdelsen fastsættes af toldmyndighe
derne.

a) varernes art og mængde
b) den intellektuelle ejendomsrettighed, der mistænkes for at
blive krænket
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c) varernes oprindelse, herkomst og bestemmelsessted
d) Oplysninger vedrørende transportmidlets bevægelser, særlig:
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AFDELING 2

Tilintetgørelse af varer, indledning af procedure og tidlig
frigivelse af varer
Artikel 23

i) fartøjets navn eller transportmidlets indregistrerings
nummer

Tilintetgørelse af varer og indledning af procedure

ii) referencenumre for fragtbrevet eller andet transportdo
kument

1.
Varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejen
domsrettighed, kan tilintetgøres under toldkontrol, uden at det
er nødvendigt at fastslå, om en intellektuel ejendomsrettighed er
blevet krænket ifølge loven i den medlemsstat, hvor varerne er
blevet fundet, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

iii) antal containere
iv) lastens vægt
v) varebeskrivelse og/eller varenomenklatur
vi) reservationsnummer

a) indehaveren af afgørelsen har inden for en frist på ti arbejds
dage eller i tilfælde af letfordærvelige varer tre arbejdsdage
efter meddelelsen om suspension af frigivelsen eller tilbage
holdelse af varerne skriftligt over for toldmyndighederne
bekræftet, at en intellektuel ejendomsrettighed efter hans
opfattelse er blevet krænket

vii) forseglingsnummer
viii) første lastningssted
ix) endeligt losningssted

b) indehaveren af afgørelsen har inden for en frist på ti arbejds
dage eller i tilfælde af letfordærvelige varer tre arbejdsdage
efter meddelelsen om suspension af frigivelsen eller tilbage
holdelse af varerne skriftligt over for toldmyndighederne
bekræftet sit samtykke til, at varerne tilintetgøres

x) omladningssteder
xi) datoen for forventet ankomst til det endelige losnings
sted
e) Oplysninger vedrørende containeres bevægelser, særlig:
i) containernummer
ii) containerlastens status
iii) dato for bevægelserne
iv) type bevægelse (lastet, losset, omladet, indgang, udgang
osv.)
v) fartøjets navn eller transportmidlets indregistrerings
nummer
vi) rejsens nummer
vii) sted

c) klarereren eller ihændehaveren af varerne har inden for en
frist på ti arbejdsdage eller i tilfælde af letfordærvelige varer
tre arbejdsdage efter meddelelsen om suspension af frigi
velsen eller tilbageholdelse af varerne skriftligt over for told
myndighederne bekræftet sit samtykke til, at varerne tilintet
gøres. Hvis klarereren eller ihændehaveren af varerne inden
for disse frister ikke har bekræftet sit samtykke til tilintetgø
relsen eller ikke har gjort indsigelse herimod over for told
myndighederne, kan toldmyndighederne antage, at klarereren
eller ihændehaveren af varerne har givet sit samtykke til
tilintetgørelsen af disse varer.

Toldmyndighederne tillader frigivelse af varerne eller ophører
med at tilbageholde dem straks efter gennemførelsen af alle
toldformaliteter, hvis de inden for de i første afsnit, litra a) og
b), nævnte perioder fra indehaveren af afgørelsen ikke har
modtaget både en skriftlig bekræftelse på, at en intellektuel
ejendomsrettighed efter hans opfattelse er blevet krænket, og
hans samtykke til tilintetgørelse, medmindre de pågældende
myndigheder er blevet behørigt underrettet om, at der er
indledt en procedure for at fastslå, om en intellektuel ejendoms
rettighed er blevet krænket.

viii) fragtbrev eller andet transportdokument.
3.
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fast
lægger enkelthederne i de praktiske ordninger, der er nødven
dige i forbindelse med den udveksling af data og oplysninger,
der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 2. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med
undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 3.

2.
Tilintetgørelsen af varerne gennemføres under toldkontrol
på ansvar af indehaveren af afgørelsen, medmindre andet er
fastsat i den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor
varerne bliver tilintetgjort. De kompetente myndigheder kan
udtage prøver inden tilintetgørelsen. Prøver, der er udtaget
inden tilintetgørelse, kan anvendes til uddannelsesmæssige
formål.
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3.
Hvis klarereren eller ihændehaveren af varerne ikke skrift
ligt har bekræftet sit samtykke til tilintetgørelsen, og hvis det
ikke kan antages, at klarereren eller ihændehaveren af varerne
har givet sit samtykke til tilintetgørelsen i overensstemmelse
med stk. 1, første afsnit, litra c), inden for de perioder, der er
omhandlet deri, underretter toldmyndighederne straks indeha
veren af afgørelsen herom. Indehaveren af afgørelsen indleder
inden for en frist på ti arbejdsdage eller i tilfælde af letfordær
velige varer tre arbejdsdage efter meddelelsen om suspension af
frigivelsen eller tilbageholdelse af varerne en procedure for at
fastslå, om en relevant intellektuel ejendomsrettighed er blevet
krænket.

4.
Undtagen i tilfælde af letfordærvelige varer kan toldmyn
dighederne i særlige tilfælde forlænge den i stk. 3 omhandlede
periode med op til ti arbejdsdage efter en behørigt begrundet
anmodning fra indehaveren af afgørelsen.
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Artikel 25
Varer til tilintetgørelse
1.
Varer, der skal tilintetgøres efter artikel 23 eller 26, må
ikke:
a) overgå til fri omsætning, medmindre toldmyndighederne,
med samtykke fra indehaveren af afgørelsen, beslutter, at
dette er nødvendigt, i tilfælde af, at varerne skal genanvendes
eller bortskaffes uden for handelen, herunder med henblik på
oplysning, undervisning og uddannelse. Betingelserne for,
hvornår varerne kan overgå til fri omsætning, fastsættes af
toldmyndighederne
b) bringes ud af Unionens toldområde
c) udføres

5.
Toldmyndighederne tillader frigivelse af varerne eller
ophører med at tilbageholde dem straks efter gennemførelsen
af alle toldformaliteter, hvis de ikke inden for de i stk. 3 og 4
omhandlede perioder og i overensstemmelse med stk. 3 er
blevet behørigt underrettet om, at der er indledt en procedure
for at fastslå, om en intellektuel ejendomsrettighed er blevet
krænket.

d) genudføres
e) henføres under en suspensionsprocedure
f) anbringes i frizone eller på frilager.

Artikel 24
Tidlig frigivelse af varer
1.
Når toldmyndighederne er blevet underrettet om, at der er
indledt en procedure for at fastslå, om et design, et patent, en
brugsmodel, et halvlederprodukts topografi eller en plantesorts
rettighed er blevet krænket, kan klarereren eller ihændehaveren
af varerne ansøge toldmyndighederne om at frigive varerne eller
ophøre med at tilbageholde dem, inden de pågældende
procedurer afsluttes.

2.
Toldmyndighederne kan tillade, at de i stk. 1 omhandlede
varer flyttes under toldtilsyn mellem forskellige steder inden for
Unionens toldområde med henblik på tilintetgørelse under told
kontrol.
Artikel 26
Procedure for tilintetgørelse af varer i småforsendelser
1.
Denne artikel finder anvendelse på varer, hvor alle
følgende betingelser er opfyldt:

2.
Toldmyndighederne frigiver først varerne eller ophører
med at tilbageholde dem, når alle følgende betingelser er
opfyldt:

a) klarereren eller ihændehaveren af varerne har stillet en
sikkerhed, der er på et beløb, der er tilstrækkeligt til at
beskytte interesserne for indehaveren af afgørelsen

a) varerne mistænkes for at være varemærkeforfalskede eller
piratkopierede
b) varerne er ikke letfordærvelige
c) varerne er omfattet af en afgørelse om imødekommelse af en
anmodning

b) den myndighed, der har kompetence til at fastslå, om en
intellektuel ejendomsrettighed er blevet krænket, har ikke
tilladt retsbevarende foranstaltninger

c) alle toldformaliteter er opfyldt.

3.
Sikkerhedsstillelsen, jf. stk. 2, litra a), er ikke til hinder for,
at indehaveren af afgørelsen indbringer sagen for andre instan
ser.

d) indehaveren af afgørelsen har i anmodningen anmodet om
anvendelse af den i nærværende artikel fastsatte procedure
e) varerne transporteres i småforsendelser.
2.
Såfremt den i denne artikel omhandlede procedure anven
des, finder artikel 17, stk. 3 og 4, og artikel 19, stk. 2 og 3, ikke
anvendelse.
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3.
Toldmyndighederne underretter klarereren eller ihændeha
veren af varerne om suspensionen af varernes frigivelse eller
deres tilbageholdelse inden for én arbejdsdag fra suspensionen
af frigivelsen eller tilbageholdelsen af varerne. Meddelelsen om
suspension af frigivelsen eller tilbageholdelse af varerne inde
holder følgende oplysninger:

a) at toldmyndighederne har til hensigt at tilintetgøre varerne

b) de rettigheder, som klarereren eller ihændehaveren af varerne
har i henhold til stk. 4, 5 og 6.

4.
Klarereren eller ihændehaveren af varerne skal have
lejlighed til at fremsætte sine synspunkter inden for ti arbejds
dage efter meddelelsen om suspension af frigivelsen eller tilbage
holdelse af varerne.
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den i stk. 8 omhandlede underretning er blevet informeret af
indehaveren af afgørelsen om, at der er indledt en procedure for
at fastslå, om en intellektuel ejendomsrettighed er blevet kræn
ket.

10.
Kommissionen gives beføjelse til at vedtage delegerede
retsakter i henhold til artikel 35 vedrørende kvantitative
ændringer af definitionen af småforsendelser, hvis definitionen
viser sig at være upraktisk under hensyntagen til behovet for at
sikre, at den i denne artikel fastsatte procedure virker effektivt,
eller hvis dette er nødvendigt for at undgå omgåelse af
proceduren med hensyn til sammensætningen af forsendelser.

KAPITEL IV
ANSVAR, OMKOSTNINGER OG SANKTIONER

Artikel 27
5.
De pågældende varer kan tilintetgøres, hvis klarereren eller
ihændehaveren af varerne inden for ti arbejdsdage, efter at
meddelelsen om suspension af, frigivelsen eller tilbageholdelse
af varerne over for toldmyndighederne har bekræftet sit
samtykke til tilintetgørelsen af varerne.

6.
Hvis klarereren eller ihændehaveren af varerne ikke har
bekræftet sit samtykke til tilintetgørelsen af varerne eller ikke
har gjort indsigelse herimod over for toldmyndighederne inden
for den frist, der er omhandlet i stk. 5, kan toldmyndighederne
antage, at klarereren eller ihændehaveren af varerne har givet sit
samtykke til tilintetgørelsen af dem.

7.
Tilintetgørelsen foregår under toldkontrol. Toldmyndighe
derne giver efter anmodning, og hvis det er hensigtsmæssigt,
indehaveren af afgørelsen oplysninger om den faktiske eller
anslåede mængde tilintetgjorte varer og deres art.

8.
Hvis klarereren eller ihændehaveren af varerne ikke har
bekræftet sit samtykke til tilintetgørelsen af varerne, og hvis
det ikke kan antages, at klarereren eller ihændehaveren af
varerne har bekræftet sådant samtykke i overensstemmelse
med stk. 6, underretter toldmyndighederne straks indehaveren
af afgørelsen herom og om mængden af varer og deres art,
herunder i givet fald billeder heraf. Toldmyndighederne under
retter endvidere på anmodning, og når disse foreligger, indeha
veren af afgørelsen om navne og adresser på modtageren, afsen
deren og klarereren eller ihændehaveren af varerne, hvis disse er
kendte, om toldproceduren og om oprindelsen af, herkomst for
og bestemmelsesstedet for de varer, hvis frigivelse er blevet
suspenderet, eller som er blevet tilbageholdt.

9.
Toldmyndighederne tillader frigivelse af varerne eller
ophører med at tilbageholde dem straks efter gennemførelsen
af alle toldformaliteter, hvis de ikke senest ti arbejdsdage efter

Toldmyndighedernes ansvar
Med forbehold af national lovgivning giver afgørelsen om
imødekommelse af en anmodning ikke indehaveren af denne
afgørelse ret til erstatning i tilfælde af, at varer, der mistænkes
for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, ikke bliver
afsløret af et toldsted og bliver frigivet, eller at der ikke bliver
gjort noget for at tilbageholde dem.

Artikel 28
Ansvar for indehaveren af afgørelsen
Hvis en procedure, der er behørigt indledt i henhold til denne
forordning, bliver indstillet på grund af en handling eller undla
delse fra indehaveren af afgørelsen, hvis prøver, der er udtaget i
medfør af artikel 19, stk. 2, enten ikke tilbagesendes eller beska
diges og er blevet ubrugelige på grund af en handling eller
undladelse fra indehaveren af afgørelsen, eller hvis det senere
fastslås, at de pågældende varer ikke krænker en intellektuel
ejendomsrettighed, er indehaveren af afgørelsen ansvarlig over
for enhver ihændehaver af varerne eller klarerer, som har lidt
skade i den henseende, i overensstemmelse med den gældende
særlovgivning.

Artikel 29
Omkostninger
1.
På toldmyndighedernes forlangende betaler indehaveren af
afgørelsen de omkostninger, der opstår for toldmyndighederne
eller andre parter, der handler på vegne af toldmyndighederne,
fra tilbageholdelsen eller suspensionen af frigivelsen af varerne,
herunder oplagring og håndtering af varerne, i overensstem
melse med artikel 17, stk. 1, og artikel 18, stk. 1, samt
artikel 19, stk. 2 og 3, og ved anvendelse af korrigerende
foranstaltninger såsom tilintetgørelse af varer i henhold til
artikel 23 og 26.
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Indehaveren af en afgørelse, der har fået meddelelse om suspen
sion af frigivelsen eller tilbageholdelse af varer, underrettes efter
anmodning af toldmyndighederne om, hvor og hvordan disse
varer oplagres, og om de anslåede omkostninger til oplagring,
der er omhandlet i dette stykke. Oplysningerne om de anslåede
omkostninger kan udtrykkes i form af tid, produkt, volumen,
vægt eller ydelse afhængigt af oplagringens omstændigheder og
varernes art.

2.
Når frigivelsen af varerne suspenderes eller varerne tilbage
holdes, sender toldmyndighederne Kommissionen alle relevante
oplysninger, undtagen personoplysninger, herunder oplysninger
om varernes mængde og art, værdi, intellektuelle ejendomsret
tigheder, toldprocedurer, oprindelses-, herkomst- og bestemmel
sesland samt transportruter og transportmidler, jf. dog artikel 24,
litra g), i forordning (EF) nr. 515/97.

2.
Denne artikel berører ikke retten for indehaveren af afgø
relsen til at søge erstatning fra rettighedskrænkeren eller andre
personer i henhold til gældende lovgivning.

3.
Fremsendelsen af de i nærværende artikels stk. 1 og 2
omhandlede oplysninger og al udveksling af data om afgørelser
vedrørende anmodninger som omhandlet i artikel 14 mellem
medlemsstaternes toldmyndigheder foregår via en central data
base i Kommissionen. Oplysningerne og dataene lagres i denne
database.

3.
Indehaveren af en afgørelse om imødekommelse af en EUanmodning sørger for og betaler for oversættelse, som måtte
kræves af den kompetente toldafdeling eller de toldmyndighe
der, der skal gribe ind over for varer, som mistænkes for at
krænke en intellektuel ejendomsrettighed.

Artikel 30
Sanktioner
Medlemsstaterne sikrer, at indehaverne af afgørelser opfylder de
i denne forordning fastsatte forpligtelser, herunder om nødven
digt ved at fastsætte bestemmelser om sanktioner. Sanktionerne
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og
have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om
disse bestemmelser og om eventuelle senere ændringer af betyd
ning for bestemmelserne.

KAPITEL V

4.
Med henblik på at sikre behandling af de i nærværende
artikels stk. 1-3 omhandlede oplysninger skal den i stk. 3
omhandlede centrale database oprettes i elektronisk form. Den
centrale database skal indeholde de oplysninger, herunder
personoplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, artikel 14
og nærværende artikel.

5.
Medlemsstaternes toldmyndigheder og Kommissionen skal
have adgang til oplysningerne i den centrale database i det
omfang, dette er nødvendigt for opfyldelsen af deres retlige
ansvar ved anvendelsen af denne forordning. Adgang til oplys
ninger, der er markeret til begrænset brug i henhold til artikel 6,
stk. 3, er begrænset til toldmyndighederne i de medlemsstater,
hvor der anmodes om indgriben. Efter begrundet anmodning
fra Kommissionen kan toldmyndighederne i medlemsstaterne
give Kommissionen adgang til sådanne oplysninger, hvis dette
er strengt nødvendigt med henblik på anvendelsen af denne
forordning.

UDVEKSLING AF OPLYSNINGER

Artikel 31
Udveksling af data om afgørelser vedrørende anmodninger
og
tilbageholdelser
mellem
medlemsstaterne
og
Kommissionen
1.
De kompetente toldafdelinger underretter straks Kommis
sionen om følgende:

a) afgørelser om imødekommelse af anmodninger, herunder
anmodningen og dens bilag

b) afgørelser om forlængelse af den periode, inden for hvilken
toldmyndighederne skal gribe ind, eller afgørelser om
tilbagekaldelse af afgørelsen om imødekommelse af anmod
ningen eller om ændring heraf

c) suspension af en afgørelse om imødekommelse af anmod
ningen.

6.
Toldmyndighederne indfører de oplysninger, der er
indgivet i forbindelse med anmodninger til den kompetente
toldafdeling, i databasen. De toldmyndigheder, som har
indført oplysningerne i den centrale database ændrer, supplerer,
retter eller sletter om nødvendigt disse oplysninger. Hver told
myndighed, som har indført oplysninger i den centrale database,
er ansvarlig for rigtigheden, tilstrækkeligheden og relevansen af
de pågældende oplysninger.

7.
Kommissionen opretter og vedligeholder passende
tekniske og organisatoriske ordninger med henblik på en påli
delig og sikker drift af databasen. Toldmyndighederne i hver
enkelt medlemsstat opretter og vedligeholder passende tekniske
og organisatoriske ordninger for at sikre fortrolighed og
sikkerhed i forbindelse med toldmyndighedernes behandlings
procedurer og med hensyn til de terminaler til den centrale
database, der er placeret på den pågældende medlemsstats
område.
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Artikel 32
Oprettelse af en central database
Kommissionen skal oprette den i artikel 31 omhandlede
centrale database. Databasen skal være operationel hurtigst
muligt og senest den 1. januar 2015.
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efter at det ved denne procedure er blevet endeligt fastslået, om
en intellektuel ejendomsrettighed er blevet krænket.

KAPITEL VI
UDVALG, DELEGATION OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 33
Databeskyttelsesbestemmelser
1.
Behandlingen af personoplysninger i Kommissionens
centrale database foregår i overensstemmelse med forordning
(EF) nr. 45/2001 og under tilsyn af Den Europæiske Tilsyns
førende for Databeskyttelse.

2.
Behandlingen af personoplysninger hos de kompetente
myndigheder i medlemsstaterne foregår i overensstemmelse
med direktiv 95/46/EF og under tilsyn af den i artikel 28 i
nævnte direktiv omhandlede offentlige, uafhængige myndighed
i medlemsstaten.

3.
Personoplysninger indsamles og anvendes udelukkende
med henblik på de i denne forordning omhandlede formål.
De indsamlede personoplysninger skal være korrekte og ajour
førte.

Artikel 34
Udvalgsprocedure
1.
Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat
ved artikel 247a og 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92. Dette
udvalg er et udvalg i betydningen i forordning (EU) nr.
182/2011.

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i
forordning (EU) nr. 182/2011.

3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i
forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 35
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges
Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

4.
Hver toldmyndighed, som har indført personoplysninger i
den centrale database, skal kontrollere behandlingen af de
pågældende oplysninger.

5.
Den registrerede har ret til adgang til de personoplys
ninger vedrørende den pågældende, der behandles i den centrale
database, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere
personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001
eller de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

6.
Alle anmodninger om udøvelse af retten til adgang, berig
tigelse, sletning eller blokering fremsendes til og behandles af
toldmyndighederne. Har den registrerede indgivet en begæring
om udøvelse af denne ret til Kommissionen, fremsender
Kommissionen begæringen til de berørte toldmyndigheder.

2.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 26,
stk. 10, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra
den 19. juli 2013.

3.
Den i artikel 26, stk. 10, omhandlede delegation af befø
jelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af
de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til
ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgø
relsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tids
punkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af
de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver
den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
7.
Personoplysninger opbevares ikke længere end seks
måneder efter tilbagekaldelsen af afgørelsen om imødekom
melse af anmodningen eller udløbet af den periode, inden for
hvilken toldmyndighederne skal gribe ind.

8.
Når indehaveren af afgørelsen har indledt en procedure i
henhold til artikel 23, stk. 3, eller artikel 26, stk. 9, og har
underrettet toldmyndighederne om indledningen af en sådan
procedure, skal personoplysningerne opbevares i seks måneder,

5.
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 26, stk.
10, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra
meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden
udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen
om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med
to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Gensidig administrativ bistand

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som
henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstem
melse med sammenligningstabellen i bilaget.

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 515/97 finder tilsvarende
anvendelse i nærværende forordning.

Artikel 39

Artikel 37

Overgangsbestemmelser

Rapportering

Anmodninger, som er imødekommet i henhold til forordning
(EF) nr. 1383/2003, forbliver gyldige i den periode, der er
angivet i afgørelsen om imødekommelse af anmodningen, og
inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe ind, og bliver
ikke forlænget.

Artikel 36

Senest den 31. december 2016 forelægger Kommissionen
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen
af denne forordning. Om nødvendigt ledsages rapporten af
passende henstillinger.
Rapporten skal omhandle alle relevante tilfælde vedrørende
lægemidler i transit gennem Unionens toldområde i henhold
til denne forordning, herunder en vurdering af dens mulige
indvirkning på Unionens forpligtelser med hensyn til adgang
til lægemidler ifølge erklæringen om TRIPS-aftalen og folke
sundhed, der blev vedtaget på WTO-ministerkonferencen i
Doha den 14. november 2001, og de foranstaltninger, der er
truffet med henblik på at afhjælpe en eventuel situation, der
skaber negative virkninger i henseende hertil.
Artikel 38
Ophævelse
Forordning (EF) nr. 1383/2003 ophæves med virkning fra den
1. januar 2014.

Artikel 40
Ikrafttrædelse og anvendelse
1.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
2.
Den finder anvendelse fra den 1. januar 2014 med
undtagelse af
a) artikel 12, stk. 7, og artikel 22, stk. 3, som finder anvendelse
fra den 19. juli 2013
b) artikel 31, stk. 1 og 3-7 og artikel 33, som finder anvendelse
fra den dato, hvor den i artikel 32 omhandlede database er
oprettet. Kommissionen offentliggør den pågældende dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. juni 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

M. SCHULZ

L. CREIGHTON

Formand

Formand
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