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KORT BEGRUNDELSE

Det Europæiske Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering, der i 2009 
blev oprettet på initiativ af Rådet og Kommissionen for at imødegå den stigende trussel fra 
handlen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, er blevet et center for 
indsamling, overvågning og rapportering af oplysninger og data om alle former for 
krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) og en platform for samarbejdet mellem 
repræsentanter for de nationale myndigheder og berørte parter med henblik på udveksling af 
idéer om bedste praksis til udvikling af fælles håndhævelsesstrategier, for så vidt angår IPR. 
Efter udformningen af observationscentret har det fået tillagt yderligere ansvarsområder dels 
af Rådet1 vedrørende behovet for gennemførelse af EU-uddannelsesprogrammer for partnere, 
der er involveret i bekæmpelsen af varemærkeforfalskning og piratkopiering, og dels af 
Europa-Parlamentet2, der har fremsat en opfordring til, at det skal indsamle videnskabelige 
data om varemærkeforfalskning og IPR-regulering. Endelig blev det i overensstemmelse med 
en undersøgelse, der blev bestilt af Kommissionens Generaldirektorat for Handel3 anbefalet, 
at observationscentret skal fungere som centralt kontaktpunkt i Kommissionen for 
henvendelser udefra og et internationalt omdrejningspunkt for udformning og udbredelse af 
bedste praksis.

For at kunne gå videre på behørig vis med at gennemføre de opgaver, som observationscentret 
har fået overdraget, siden projektet blev lanceret i 2009, og for at udvikle dets operationelle 
aktiviteter yderligere anses det for nødvendigt at ændre dets nuværende status ved at indføre 
holdbare ændringer med hensyn til infrastruktur, menneskelige ressourcer, IT og vigtigst at alt 
den nødvendige ekspertise. Disse ændringer vil kræve betydelige økonomiske ressourcer.

Kommissionens forslag er at overdrage Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked 
(OHIM) de opgaver, som i øjeblikket varetages af observationscentret. Som følge af den 
konsekvensanalyse, som Kommissionen har foretaget, og med støtte fra alle berørte 
interesserede parter4, blev det vurderet, at det ville være hensigtsmæssigt at overdrage 
observationscentret til OHIM, navnlig fordi sidstnævnte råder over passende økonomiske 
ressourcer og ekspertise til at opfylde de udvidede opgaver og aktiviteter, der for nylig er 
blevet pålagt observationscentret.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at overdrage OHIM nogle af 
observationscentrets opgaver, i betragtning af at det vil forbedre varetagelsen af de 
ansvarsområder, observationscentret har fået. I forbindelse med den fortsatte vækst i handlen 
med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, der medfører, at EU-virksomhederne har 
færre incitamenter til at fremme innovation og ofte fører til en nedgang i antallet af 
arbejdspladser, vil det være hensigtsmæssigt at styrke en samordnet politik på dette område. 
Desuden ønsker ordføreren at understrege, at i forbindelse med visse produktkategorier 

                                               
1 Rådets resolution af 01.03.10 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked
2 Europa-Parlamentets beslutning af 22.9.2010.
3 ”Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries”, November 

2010 
4 Der blev ikke iværksat nogen standardhøring, fordi forslaget ved forskellige lejligheder fik bred støtte 

fra alle interesserede parter  (Forum om Forfalskning (2010), Det Paneuropæiske IP-topmøde 2010 i 
Bruxelles). 
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(såsom lægemidler, legetøj, bilkomponenter, husholdningsapparater osv.) udgør 
varemærkeforfalskning en trussel mod menneskers sundhed og fører til en betydelig 
forringelse af forbrugerbeskyttelsen, som er et af de områder, der har Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelses største bevågenhed. Ordføreren mener derfor, at der er god 
grund til at informere offentligheden og øge opmærksomheden om de eventuelle farer og 
virkninger, der er resultat af den eksponentielle stigning i varemærkeforfalskning og 
piratkopiering, som der har været i de senere år. Det skal understreges, at SMV’er også i vidt 
omfang står over for udfordringen med varemærkeforfalskning 

Alle de ovenfor nævnte spørgsmål er en alvorlig hindring for, at det indre marked kan fungere 
på behørig vis. For medlemsstaterne betyder en vækst i varemærkeforfalskning eller 
piratkopiering også betydelige tab på skatteprovenuet. 

I betragtning heraf glæder ordføreren sig over tanken om at lade OHIM overtage opgaverne i 
forbindelse med beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og samling af 
repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske Observationscenter 
for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering. Ordføreren mener, at den forelagte løsning er 
omkostningseffektiv og hurtigst muligt vil give observationscentret adgang til den nødvendige 
ekspertise, ressourcer og finansiering.  Ordføreren mener imidlertid, at det er væsentligt at 
understrege, at der til enhver tid skal sikres adgang til de nødvendige finansielle ressourcer til 
at opfylde observationscentrets opgaver.

Ren konkret vil ordføreren gerne understrege betydningen af at garantere, at de oplysninger, 
der indsamles, analyseres og videregives af OHIM, opfylder talrige kriterier med hensyn til 
oplysningers fuldstændighed og kvalitet. Desuden er det efter ordførerens opfattelse af 
afgørende betydning at sikre, at OHIM’s aktiviteter, navnlig med hensyn til 
observationscentrets møder, retter sig efter solide åbenhedsprincipper. Endelig bør der tages 
hensyn til, at der allerede i forskellige medlemsstater er blevet iværksat en række strategier 
med hensyn til krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, når der planlægges nye 
aktiviteter for OHIM.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en reel trussel ikke bare
for Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed. Det er 
derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en reel trussel mod 
Unionens økonomi, især fordi det har en 
negativ indvirkning på de små og 
mellemstore virksomheders 
konkurrenceevne.   Desuden udgør en 
eksponentiel stigning i antallet af 
forfalskede produkter i EU-forbrugernes 
dagligliv en trussel mod deres sundhed og 
sikkerhed. Det er derfor nødvendigt med 
effektive, umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

Or. en

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheder har særlig betydning for EU’s økonomi, og derfor bør der 
specifikt gøres opmærksom på de negative virkninger, som krænkelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder medfører. Desuden er det ikke kun luksusvarer, der er berørt af 
varemærkeforfalskning, men også i stigende grad de varer, som forbrugerne bruger i deres 
daglige tilværelse (produkter til personlig pleje, bilkomponenter, husholdningsapparater 
osv.), og derfor er det vigtigt at fremhæve de farer, der truer forbrugernes sundhed og 
sikkerhed.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I sin beslutning af 22. september 2010 
om håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i det indre marked 
opfordrede Europa-Parlamentet 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
udvide samarbejdet mellem 
harmoniseringskontoret og de nationale 
IPR-kontorer til også at omfatte
bekæmpelsen af IPR-krænkelser.

(10) Europa-Parlamentet opfordrede i sin 
beslutning af 22. september 2010 om 
håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i det indre marked 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
udvide samarbejdet mellem 
harmoniseringskontoret og de nationale 
IPR-kontorer til også at omfatte 
bekæmpelsen af IPR-krænkelser; desuden 
gav det udtryk for sit ønske om, at 
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observationscentret bl.a. skulle indsamle 
videnskabelige data om 
varemærkeforfalskning og 
bestemmelserne om intellektuelle
ejendomsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Videnskabelig innovation bidrager i væsentlig grad til europæisk økonomi; det er derfor af 
særlig betydning at sikre indsamling af videnskabelige forskningsresultater. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at opnå større viden om omfanget og 
konsekvenserne af krænkelserne af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
beskyttes i henhold til EU-lovgivningen 
eller medlemsstaternes nationale 
lovgivning, herunder industrielle 
ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder og 
ophavsretsbeslægtede rettigheder

(a) at opnå større viden om arten, 
omfanget, værdien og konsekvenserne af 
krænkelserne af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der beskyttes i 
henhold til EU-lovgivningen eller 
medlemsstaternes nationale lovgivning, 
herunder industrielle ejendomsrettigheder, 
ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede 
rettigheder

Or. en

Begrundelse

For at få et klart overblik over omfanget af krænkelserne af intellektuelle ejendomsrettigheder 
er der grund til at anvende et bredere udvalg af kriterier.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at fremme viden om tekniske værktøjer 
til forebyggelse og bekæmpelse af 

(f) at forbedre kendskabet til og fremme
tekniske værktøjer til forebyggelse og 
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varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
herunder sporingssystemer

bekæmpelse af varemærkeforfalskning og 
piratkopiering, herunder sporingssystemer

Or. en

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt ikke blot at sikre, at der indsamles oplysninger om tekniske 
værktøjer, men også at de tekniske værktøjer udvikles yderligere og fornyes og derefter tages 
i anvendelse til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering.

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) etablering af en metode til indsamling, 
analyse og rapportering af uafhængige, 
objektive, sammenlignelige og pålidelige 
data om IPR-krænkelser

(b) etablering af en metode til regelmæssig 
indsamling, analyse og rapportering af 
uafhængige, objektive, sammenlignelige
solide og pålidelige data om IPR-
krænkelser

Or. en

Begrundelse

For at sikre en ensartet metode bør der med regelmæssige mellemrum gennemføres 
indsamling, analyse og indberetning.  Det er desuden nødvendigt at fastlægge en metode, der 
sikrer, at de indsamlede data lever op til de mange krav, der sikre oplysningernes 
fuldstændighed og kvalitet.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indsamling, analyse og udbredelse af 
objektive, sammenlignelige og pålidelige 
data om IPR-krænkelser

(c) regelmæssig indsamling, analyse og 
udbredelse af uafhængige, objektive, 
sammenlignelige, solide og pålidelige data 
om IPR-krænkelser
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Or. en

Begrundelse

For at få et samlet overblik over krænkelserne af intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
oplysningerne indsamles, analyseres og videreformidles med regelmæssige mellemrum. Det 
er desuden nødvendigt at sikre, at de indsamlede data lever op til de mange krav, der 
garanterer oplysningernes fuldstændighed og kvalitet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) indsamling, analyse og udbredelse af 
relevante objektive, sammenlignelige og 
pålidelige data om den økonomiske værdi 
af intellektuelle ejendomsrettigheder og 
deres bidrag til økonomisk vækst, velfærd, 
innovation, kreativitet, kulturel 
mangfoldighed, skabelsen af kvalitetsjob 
og udviklingen af produkter og 
tjenesteydelser af høj kvalitet i Unionen

(d) regelmæssig indsamling, analyse og 
udbredelse af relevante uafhængige, 
objektive, sammenlignelige, solide og 
pålidelige data om den økonomiske værdi 
af intellektuelle ejendomsrettigheder og 
deres bidrag til økonomisk vækst, velfærd, 
innovation, kreativitet, kulturel 
mangfoldighed, skabelsen af kvalitetsjob 
og udviklingen af produkter og 
tjenesteydelser af høj kvalitet i Unionen

Or. en

Begrundelse

For fuldstændigt at forstå værdien af intellektuelle ejendomsrettigheder bør oplysningerne 
indsamles, analyseres og videreformidles med regelmæssige mellemrum. Det er desuden 
nødvendigt at sikre, at de indsamlede data lever op til de mange krav, der garanterer 
oplysningernes fuldstændighed og kvalitet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) levering af regelmæssige vurderinger 
og specifikke rapporter for de enkelte 

(e) levering af regelmæssige vurderinger 
og specifikke rapporter for de enkelte 
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økonomiske sektorer, geografiske områder 
og typer af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der krænkes, med en 
evaluering af bl.a. IPR-krænkelsernes 
konsekvenser for samfundet, økonomien, 
sundheden, miljøet, sikkerheden, og 
forbindelserne mellem sådanne krænkelser 
og organiseret kriminalitet og terrorisme

økonomiske sektorer, geografiske områder 
og typer af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der krænkes, med en 
evaluering af bl.a. IPR-krænkelsernes 
konsekvenser for samfundet, økonomien, 
navnlig små og mellemstore 
virksomheder, sundheden, miljøet, 
sikkerheden, og forbindelserne mellem 
sådanne krænkelser og organiseret 
kriminalitet og terrorisme

Or. en

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheder har særlig betydning for EU’s økonomi, og de fortjener 
derfor specifikt at blive nævnt. Desuden er små virksomheder særligt sårbare over for 
piratkopiering og varemærkeforfalskning, navnlig fordi de mangler de ressourcer og den 
ekspertise, som større virksomheder har til rådighed.   

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Harmoniseringskontoret gennemfører til 
enhver tid de aktiviteter, som det 
bemyndiges til at varetage i henhold til 
denne forordning, ved anvendelse af egne 
budgetmidler.

Harmoniseringskontoret gennemfører til 
enhver tid de aktiviteter, som det 
bemyndiges til at varetage i henhold til 
denne forordning, ved anvendelse af egne 
budgetmidler, og sikrer, at der bevilliges 
passende økonomiske ressourcer, således 
at disse aktiviteter kan gennemføres på 
behørig vis.

Or. en

Begrundelse

OHIM’s kompetence omfatter allerede en række aktiviteter, navnlig for så vidt angår 
registrering af varemærker og design. Det er af afgørende betydning at sikre, at nye 
aktiviteter, der følger af overførelsen af observationscentret til OHIM, gennemføres på 
passende måde, navnlig at der afsættes de nødvendige økonomiske ressourcer. 



PE470.071v01-00 10/12 PA\875829DA.doc

DA

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Repræsentanternes navne, dagsordenen 
og mødereferatet offentliggøres på 
harmoniseringskontorets hjemmeside.

4. Repræsentanternes navne, dagsordenen,
mødereferatet, andre relevante 
oplysninger vedrørende møderne og dertil 
knyttet dokumentation offentliggøres på 
harmoniseringskontorets hjemmeside.

Or. en

Begrundelse

Adgang til yderligere oplysninger og dokumenter vil øge gennemsigtigheden og 
offentlighedens tillid til OHIM’s aktiviteter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold for lovgivningen om 
behandling af personoplysninger skal 
repræsentanterne for medlemsstaterne og 
den private sektor, der mødes i 
observationscentret,

Med forbehold for lovgivningen om 
behandling af personoplysninger skal 
repræsentanterne, der mødes i 
observationscentret,

Or. en

Begrundelse

Det ser ud til at være nødvendigt at udvide referencen til enhver form for repræsentanter og 
sikre, at ikke kun den offentlige forvaltning, men også offentlige organer og organisationer er 
dækket (i overensstemmelse med artikel 3). Det er derfor berettiget at fjerne en konkret 
reference til medlemsstaterne og den private sektor.  Desuden vil det for at sikre 
sammenhæng i hele teksten være hensigtsmæssigt at tilpasse ordlyden i indledningen til 
artikel 5 til den ordlyd, der anvendes i artikel 2, stk. 2, litra f) og i artikel 8, stk. 3. 
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en gennemgang af de aktiviteter, som 
harmoniseringskontoret agter at iværksætte 
i fremtiden

(d) en gennemgang af de aktiviteter, som 
harmoniseringskontoret agter at iværksætte 
i fremtiden under hensyntagen til de 
aktiviteter, der gennemføres i 
medlemsstaterne, med henblik på at 
undgå unødvendig overlapning

Or. en

Begrundelse

Der er allerede iværksat en række strategier i forskellige medlemsstater, og for at undgå 
overlappende foranstaltninger på EU- og medlemsstatsniveau er det hensigtsmæssigt at tage 
hensyn til det arbejde, som medlemsstaterne udfører på det pågældende område, når den 
strategiske planlægning af eventuelle nye aktiviteter for harmoniseringskontoret overvejes.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af 
evalueringsrapporten hører Kommissionen 
de repræsentanter, der mødes i 
observationscentret, om de i stk. 2 anførte 
aspekter.

3. Ved udarbejdelsen af 
evalueringsrapporten hører Kommissionen 
de repræsentanter, der mødes i 
observationscentret, om de i stk. 2 anførte 
aspekter. Kommissionen overvejer 
ligeledes, om nogen anden interesseret 
part eventuelt skal inddrages i 
evalueringsprocessen.

Or. en

Begrundelse    

Alle interesserede parter bør kunne bidrage til høringsprocessen om vurderingen af 
harmoniseringskontorets håndtering af anvendelsen af den foreliggende forordning.
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