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KORT BEGRUNDELSE

I EU kan et varemærke registreres på nationalt plan hos medlemsstaternes kontorer for 
industriel ejendomsret (medlemsstaternes lovgivning om varemærker blev delvist 
harmoniseret ved Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988, kodificeret som direktiv 
2008/95/EF) eller på EU-plan som et EF-varemærke (på grundlag af Rådets forordning 40/94 
af 20. december 1993 om EF-varemærker, kodificeret som forordning (EF) nr. 207/2009).
Forordningen oprettede endvidere Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (herefter 
benævnt "OHIM") med henblik på at foretage registrering og forvaltning af EF-varemærker.
Fællesskabsretten for varemærker har ikke ændret sig væsentligt, mens erhvervsklimaet har 
gennemgået en betydelig udvikling.

Formålet med forslaget

EF-varemærket er en intellektuel ejendomsrettighed med retsgrundlag i artikel 118, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Det fremgik af Kommissionens 
konsekvensanalyse, at det er nødvendigt at ændre dele af forordningen for at forbedre og 
strømline EF-varemærkesystemet.

Det overordnede mål med den revision, som Kommissionen foreslog den 27. marts 2013, er:

 at modernisere varemærkesystemet i Europa

 at begrænse uoverensstemmelserne mellem bestemmelserne i den eksisterende 
lovgivning

 at øge samarbejdet mellem varemærkekontorerne i Europa.

Det handler om at forbedre EU-virksomhedernes konkurrenceevne ved at:

 sikre dem bedre adgang til systemerne for varemærkebeskyttelse (ved at gøre dem 
billigere, hurtigere og mere forudsigelige)

 sikre deres retssikkerhed

 sikre sameksistens og komplementaritet mellem EU's og medlemsstaternes 
varemærkesystemer.

Hvad angår revisionen af forordningen, foreslår Kommissionen ikke et nyt system, men en 
skræddersyet ajourføring af de eksisterende bestemmelser. Det drejer sig bl.a. om følgende:

 tilpasning af terminologien til Lissabontraktaten og bestemmelserne til den fælles 
tilgang til decentrale agenturer

 strømlining af procedurerne for ansøgning og registrering af EF-varemærker

 visse juridiske præciseringer

 tilrettelæggelse af samarbejdet mellem OHIM og de nationale kontorer

 tilpasning til artikel 290 i TEUF om delegerede retsakter.
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Aspekter vedrørende det indre marked

Tilstedeværelsen af både EF-varemærkesystemet og de nationale varemærkesystemer er 
nødvendig for et velfungerende indre marked. Et varemærke anvendes til at kendetegne en 
virksomheds varer eller tjenesteydelser og dermed gøre det muligt for virksomheden at bevare 
sin konkurrencedygtige position på markedet ved at tiltrække kunder og skabe vækst. Antallet 
af EF-varemærkeansøgninger indgivet til OHIM er i konstant stigning med over 
107 900 ansøgninger i 2012. Denne udvikling har været ledsaget af en øget forventning hos 
de berørte parter om mere strømlinede varemærkeregistreringssystemer af høj kvalitet, som er 
mere sammenhængende, offentligt tilgængelige og anvender den nyeste teknologi.

Nærmere bestemt indeholder den nye lovpakke også visse bestemmelser om Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelses kompetence:

 præcisering af, at varemærkeindehaveren kan forhindre anvendelsen af sit varemærke i 
sammenlignende reklame, hvor sådan sammenlignende reklame ikke opfylder kravene 
i artikel 4 i direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og 
sammenlignende reklame

 præcisering af, at varer ikke kan importeres til EU, også selv om det kun er 
ekspeditøren, der handler i erhvervsmæssigt øjemed, med henblik på at modvirke 
bestilling og salg af forfalskede varer via internettet

 muligheden for rettighedshavere at forhindre tredjemand i at bringe varer fra 
tredjelande, på hvilke der uden tilladelse er anbragt et varemærke, som i det 
væsentligste er identisk med det varemærke, der er registreret for disse varer, ind i 
Unionens toldområde, uanset om de er overgået til fri omsætning.

Ordførerens holdning

Ordføreren hilser i store træk Kommissionens forslag velkommen, navnlig hvad angår 
bestemmelserne om Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelses kompetence.
Ændringsforslagene i udkastet til udtalelse vedrører navnlig:

 styrkelse af de nationale myndigheders rolle i systemet for varemærkebeskyttelse og i 
bekæmpelsen af varemærkeforfalskning

 fjernelse af bestemmelsen om, at det kun skal være tilladt at indgive en EU-
varemærkeansøgning til agenturet

 præcisering af EU-varemærkets form

 fristerne for angivelse og klassificering af varer og tjenesteydelser

 agenturets opgaver

 administrationsrådets sammensætning

 gebyrer.
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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 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med henblik på at styrke 
varemærkebeskyttelsen og bekæmpelsen af 
forfalskning mere effektivt bør 
indehaveren af et EU-varemærke have ret 
til at forhindre, at tredjemand fører varer 
ind i Unionens toldområde, uden at disse er 
overgået til fri omsætning dér, når varerne 
kommer fra tredjelande og uden tilladelse 
er forsynet med et varemærke, som i det 
væsentlige er identisk med EU-
varemærket, der er registreret for sådanne 
varer.

(18) Med henblik på at styrke 
varemærkebeskyttelsen og bekæmpelsen af 
forfalskning mere effektivt bør 
indehaveren af et EU-varemærke have ret 
til, med bistand fra de nationale 
myndigheder, at forhindre, at tredjemand 
fører varer ind i Unionens toldområde, 
uden at disse er overgået til fri omsætning 
dér, når varerne kommer fra tredjelande og 
uden tilladelse er forsynet med et 
varemærke, som i det væsentlige er 
identisk med EU-varemærket, der er 
registreret for sådanne varer.

Or. xm

Begrundelse

De nationale myndigheders bistand er nødvendig for at kunne forhindre en sådan indførsel.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Med henblik på mere effektivt at 
forhindre indførsel af varer, der betegner 
en krænkelse, navnlig i forbindelse med 
salg over internettet, bør indehaveren have 
ret til at forbyde import af sådanne varer til 
EU, hvis det kun er afsenderen af varerne, 
som handler i erhvervsmæssigt øjemed.

(19) Med henblik på mere effektivt at 
forhindre indførsel af varer, der betegner 
en krænkelse, navnlig i forbindelse med 
salg over internettet, bør indehaveren have 
ret til, med bistand fra de nationale 
myndigheder, at forbyde import af sådanne 
varer til EU, hvis det kun er afsenderen af 
varerne, som handler i erhvervsmæssigt 
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øjemed.

Or. xm

Begrundelse

De nationale myndigheders bistand er nødvendig for at kunne forhindre en sådan indførsel.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) I lyset af den gradvise tilbagegang og 
det ubetydelige antal EF-
varemærkeansøgninger, der indgives til 
de centrale kontorer for intellektuel 
ejendomsret i medlemsstaterne (herefter 
benævnt "medlemsstaternes kontorer"), 
bør det kun være tilladt at indgive en EU-
varemærkeansøgning til agenturet.

udgår

Or. xm

Begrundelse

Da det er målet at gøre livet lettere for både borgere og virksomheder, bør vi holde fast i 
samtlige muligheder for registrering af varemærker på europæisk niveau, og det skal derfor 
fortsat være muligt at foretage sådanne registreringer i de nationale kontorer, som kun 
fungerer som mellemled for agenturet.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Punkt 9 –
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) blive gengivet på en måde, der gør det 
muligt for de kompetente myndigheder og 
offentligheden at fastslå den nøjagtige 
genstand for den beskyttelse, som 

b) blive gengivet på en måde, der gør det 
muligt for de kompetente myndigheder og 
offentligheden entydigt og nøjagtigt at 
fastslå genstanden for den beskyttelse, 
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indehaveren indrømmes." som indehaveren indrømmes."

Or. xm

Begrundelse

Formålet er, at de elementer, der udgør et EU-varemærke, gengives klart og tydeligt. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Punkt 12 
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Indehaveren af et EU-varemærke skal 
også have ret til at forhindre tredjemand i 
som led i en erhvervsaktivitet at føre varer 
ind i Unionens toldområde, uden at disse 
overgår til fri omsætning, hvor sådanne 
varer, herunder emballage, kommer fra 
tredjelande og uden tilladelse er forsynet 
med et varemærke, som er identisk med 
EU-varemærket, der er registreret for 
sådanne varer, eller som for så vidt angår 
deres væsentligste aspekter ikke kan 
skelnes fra dette varemærke."

5. Indehaveren af et EU-varemærke skal 
også have ret til, med bistand fra de 
nationale myndigheder, at forhindre 
tredjemand i som led i en erhvervsaktivitet 
at føre varer ind i Unionens toldområde, 
uden at disse overgår til fri omsætning, 
hvor sådanne varer, herunder emballage, 
kommer fra tredjelande og uden tilladelse 
er forsynet med et varemærke, som er 
identisk med EU-varemærket, der er 
registreret for sådanne varer, eller som for 
så vidt angår deres væsentligste aspekter 
ikke kan skelnes fra dette varemærke."

Or. xm

Begrundelse

De nationale myndigheders bistand er nødvendig for at kunne forhindre en sådan indførsel.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Punkt 25 
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ansøgning om et EU-varemærke skal 
indgives til agenturet."

En ansøgning om et EU-varemærke skal 
indgives til agenturet og kontoret."

Or. xm

Begrundelse

Da det er målet at gøre livet lettere for både borgere og virksomheder, bør vi holde fast i 
samtlige muligheder for registrering af varemærker på europæisk niveau, og det skal derfor 
fortsat være muligt at foretage sådanne registreringer i de nationale kontorer, som kun 
fungerer som mellemled for agenturet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Punkt 27 
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgningsdatoen for en EU-
varemærkeansøgning er den dato, hvor 
ansøgeren indgiver dokumenterne 
indeholdende de i artikel 26, stk. 1, 
omhandlede oplysninger til agenturet, 
såfremt ansøgningsgebyret, for hvilket 
betalingsordren skal være givet senest på 
nævnte dato, erlægges."

Ansøgningsdatoen for en EU-
varemærkeansøgning er den dato, hvor 
ansøgeren indgiver dokumenterne 
indeholdende de i artikel 26, stk. 1, 
omhandlede oplysninger til agenturet eller 
kontoret, såfremt ansøgningsgebyret, for 
hvilket betalingsordren skal være givet 
senest på nævnte dato, erlægges."

Or. xm

Begrundelse

Ansøgningsdatoen for en EU-varemærkeansøgning er den dato, hvor ansøgeren indgiver 
dokumenterne indeholdende de i artikel 26, stk. 1, omhandlede oplysninger til agenturet eller 
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til det nationale varemærkekontor.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Punkt 28 
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 28 – stk. 8 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Erklæringen skal indgives til agenturet
senest 4 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og klart, præcist og specifikt 
udpege andre varer og tjenesteydelser end 
dem, der er klart omfattet af den 
bogstavelige betydning af angivelserne i 
klasseoverskrifterne, og som oprindeligt 
var omfattet af indehaverens hensigt. 
Agenturet skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at ændre registret i 
overensstemmelse hermed. Denne 
mulighed berører ikke anvendelsen af 
artikel 15, artikel 42, stk. 2, artikel 51, 
stk. 1, litra a), og artikel 57, stk. 2.

Erklæringen skal indgives til agenturet i 
forbindelse med registreringen af 
ændringerne eller fornyelsen og klart, 
præcist og specifikt udpege andre varer og 
tjenesteydelser end dem, der er klart 
omfattet af den bogstavelige betydning af 
angivelserne i klasseoverskrifterne, og som 
oprindeligt var omfattet af indehaverens 
hensigt. Agenturet skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at ændre 
registret i overensstemmelse hermed. 
Denne mulighed berører ikke anvendelsen 
af artikel 15, artikel 42, stk. 2, artikel 51, 
stk. 1, litra a), og artikel 57, stk. 2.

Or. xm

Begrundelse

De registreringer, der er foretaget før den 22. juli 2012, overholder alle de på det tidspunkt 
fastsatte lovgivningsbestemte krav. For at undgå nye og komplicerede procedurer, bør denne 
forretningsgang anvendes i tilfælde af ændringer ved registrering eller i tilfælde af 
anmodning om varemærkefornyelse.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Punkt 98 
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 123 b – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forvaltning og fremme af beskyttede 
oprindelsesbetegnelser, beskyttede 
geografiske betegnelser og ordningerne 
for garanterede traditionelle specialiteter 
som fastsat i forordning (EU) 
nr. 1151/2012.

Or. xm

Begrundelse

Da vi er i gang med en stigende harmonisering af reglerne for de intellektuelle 
ejendomsrettigheder på EU-plan, er der al mulig grund til, at alle varer beskyttes af ens 
regler, for således at sikre retlig kohærens.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Punkt 98 
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 123 b – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) forvaltning og fremme af beskyttede 
geografiske betegnelser som fastsat i 
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008.

Or. xm

Begrundelse

Da vi er i gang med en stigende harmonisering af reglerne for de intellektuelle 
ejendomsrettigheder på EU-plan, er der al mulig grund til, at alle varer beskyttes af ens 
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regler, for således at sikre retlig kohærens. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Punkt 98 
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 123 b – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) forvaltning og fremme af de øvrige 
europæiske intellektuelle 
ejendomsrettigheder i henhold til artikel 
118 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. xm

Begrundelse

Da vi er i gang med en stigende harmonisering af reglerne for de intellektuelle 
ejendomsrettigheder på EU-plan, er der al mulig grund til, at alle varer beskyttes af ens 
regler, for således at sikre retlig kohærens.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Punkt 98 
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 123 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan yde frivillig mægling med 
henblik på at hjælpe parterne med at nå 
frem til en mindelig løsning.

3. Agenturet kan yde frivillig mægling med 
henblik på at lette adgangen til alternativ 
tvistbilæggelse og fremme mindelig 
løsning, navnlig i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse 
aspekter af mægling på det civil- og 
handelsretlige område1.

_____________
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1 ΕUT L 136 af 24.5.2008, s. 3.

Or. xm

Begrundelse

En sådan mægling er vigtig, da den kan forhindre ekstraomkostninger til retssager og sikre 
en hurtigere bilæggelse af tvister.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Punkt 99 
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 125 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Administrationsrådet består af en 
repræsentant for hver af medlemsstaterne
og to repræsentanter for Kommissionen 
samt af deres suppleanter.

1. Administrationsrådet består af en 
repræsentant for hver af medlemsstaterne, 
en repræsentant for Kommissionen og en 
repræsentant for Europa-Parlamentet
samt af deres suppleanter.

Or. xm

Begrundelse

Sammensætningen af administrationsrådet bør være paritetisk, den bør med andre ord bestå 
af et medlem fra hver medlemsstat, en repræsentant fra Kommissionen og en repræsentant fra 
Europa-Parlamentet med henblik på at skabe institutionel balance og muliggøre, at Europa-
Parlamentets deltagelse i tilsynet med instituttets forvaltning bliver effektiv.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Punkt 110 
Forordning (EF) nr.°207/2009
Artikel 144 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De gebyrer, der er omhandlet i stk. 1, 
fastsættes til en størrelse, der sikrer, at 
indtægterne i princippet er tilstrækkelige 

2. De gebyrer, der er omhandlet i stk. 1, 
fastsættes til en størrelse, der sikrer, at 
indtægterne i princippet er tilstrækkelige 
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til, at agenturets budget balancerer, 
samtidig med at man undgår en 
akkumulering af store overskud. Med
forbehold af artikel 139, stk. 4, skal 
Kommissionen revidere gebyrernes 
størrelse, hvis et betydeligt overskud bliver 
regelmæssigt tilbagevendende. Hvis denne 
revision ikke fører til en nedbringelse 
eller en ændring i gebyrstørrelsen, der har 
til formål at forhindre, at der påløber 
yderligere et betydeligt overskud, skal det 
overskud, der akkumuleres efter
revisionen, overføres til Den Europæiske 
Unions budget.

til, at agenturets budget balancerer, 
samtidig med at man undgår en 
akkumulering af store overskud. Med 
forbehold af artikel 139, stk. 4, skal 
Kommissionen sænke gebyrernes størrelse, 
hvis et betydeligt overskud bliver 
regelmæssigt tilbagevendende. Et eventuelt
betydeligt overskud, der akkumuleres trods
revisionen, skal anvendes til fremme og 
forbedring af EU-varemærkesystemet.

Or. xm

Begrundelse

I tilfælde af, at der opstår et overskud fra ansøgernes indbetalte gebyrer for 
varemærkeregistrering og fornyelse af dem, bør dette anvendes til forbedring af 
varemærkesystemet i EU.


