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KORTFATTAD MOTIVERING

I EU kan ett varumärke registreras antingen på nationell nivå vid medlemsstaternas centrala 
myndigheter för industriell äganderätt (vissa delar av medlemsstaternas 
varumärkeslagstiftning har nyligen harmoniserats genom rådets direktiv 89/104/EEG av 
den 21 december 1988, kodifierat genom direktiv 2008/95/EG), eller på EU-nivå som ett 
gemenskapsvarumärke (på grundval av rådets förordning 40/94 av den 20 december 1993 om 
gemenskapsvarumärken, kodifierad genom förordning (EG) nr 207/2009). Genom 
förordningen inrättades även Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (BHIM) för 
att ansvara för registrering och administrering av gemenskapsvarumärken. Den här 
varumärkeslagstiftningen har inte genomgått större ändringar, även om företagsmiljön har 
utvecklats avsevärt.

Syftet med förslaget

Gemenskapsvarumärket är en europeisk immateriell rättighet som inrättats mot bakgrund av 
artikel 118.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
Kommissionens konsekvensanalys har visat att vissa aspekter i förordningen måste ändras för 
att förbättra och rationalisera gemenskapens varumärkessystem.

De allmänna målen med den översyn som kommissionen föreslog den 27 mars 2013 är att

 modernisera varumärkessystemet i EU,

 minska skillnaderna mellan bestämmelserna i det befintliga regelverket, och

 förbättra samarbetet mellan varumärkesmyndigheterna.

Syftet är att man ska göra det möjligt för EU-företagen att öka sin konkurrenskraft genom att

 erbjuda dem bättre tillgång till systemen för skydd av varumärken (via lägre kostnader, 
snabbare förfaranden och bättre förutsebarhet),

 trygga rättssäkerheten för företagen och

 se till att EU-systemet och de nationella varumärkessystemen samexisterar och 
kompletterar varandra.

När det gäller översynen av förordningen föreslår kommissionen inte ett nytt system utan en 
målinriktad modernisering av de befintliga bestämmelserna med följande huvudsyften:

 att anpassa terminologin i förordningen till Lissabonfördraget och bestämmelserna till 
den gemensamma strategin rörande decentraliserade organ,

 att rationalisera förfarandena för ansökning om och registrering av 
gemenskapsvarumärken,

 att klargöra vissa juridiska aspekter,
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 att organisera samarbetet mellan BHIM och de nationella myndigheterna, och

 att anpassa förordningen till artikel 290 i EUF-fördraget med avseende på delegerade 
akter.

Aspekter relaterade till den inre marknaden

Gemenskapens varumärkessystem och de nationella varumärkessystemen måste existera sida 
vid sida för att den inre marknaden ska fungera väl. Ett varumärke tjänar till att särskilja de 
produkter och tjänster som ett företag erbjuder, så att företaget kan bevara sin 
konkurrensposition på marknaden, dra till sig kunder och skapa tillväxt. De ansökningar om 
gemenskapsvarumärken som inges till BHIM ökar konstant, och 2012 ingavs över 107 900 
ansökningar. Denna utveckling har åtföljts av växande förväntningar från berörda parters sida 
på system för registrering av varumärken som är mer rationaliserade och håller högre kvalitet 
samt är mer enhetliga, allmänt tillgängliga och i fas med den tekniska utvecklingen.

På mer specifik nivå omfattar detta nya lagstiftningspaket också ett antal bestämmelser som 
ingår i IMCO-utskottets ansvarsområde, nämligen följande:

 En varumärkesinnehavare får hindra att hans eller hennes varumärke används i 
jämförande reklam, om sådan jämförande reklam inte uppfyller kraven i artikel 4 i 
direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande 
reklam.

 Import av varor till EU kan förbjudas även om det enbart är avsändaren av varorna som 
agerar i kommersiellt syfte, för att avskräcka från beställning och försäljning av 
varumärkesförfalskade varor via internet.

 Rättighetsinnehavare får hindra tredje parter att till unionens tullområde föra in varor 
från tredjeländer som utan tillstånd bär ett varumärke som i stort sett är identiskt med ett 
varumärke som redan har registrerats för dessa varor, oavsett om varorna övergår till fri 
omsättning eller inte.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden är allmänt taget nöjd med kommissionens förslag, särskilt med de 
bestämmelser som ingår i IMCO-utskottets ansvarsområde. De ändringsförslag som läggs 
fram i detta förslag till yttrande syftar framför allt till att

 stärka de nationella myndigheternas roll i systemet för skydd av varumärken och 
bekämpa varumärkesförfalskning,

 avskaffa möjligheten att inge en ansökan om ett gemenskapsvarumärke enbart till byrån,

 klargöra de tecken som kan utgöra europeiska varumärken,

 fastställa tidsfrister för att utforma och klassificera produkter och tjänster,

 klargöra byråns uppgifter,



PA\944732SV.doc 5/13 PE516.700v02-00

SV

 klargöra styrelsens sammansättning och

 klargöra avgifterna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att stärka varumärkesskyddet och 
bekämpa varumärkesförfalskning mer 
effektivt bör innehavaren av ett europeiskt 
varumärke ha rätt att hindra tredje parter 
från att till unionens tullområde föra in 
varor utan att dessa övergått till fri 
omsättning där, i de fall sådana varor 
kommer från tredjeländer och utan tillstånd 
bär ett varumärke som i stort sett är 
identiskt med det europeiska varumärke 
som registrerats för sådana varor.

(18) För att stärka varumärkesskyddet och 
bekämpa varumärkesförfalskning mer 
effektivt bör innehavaren av ett europeiskt 
varumärke ha rätt att med hjälp av de 
nationella myndigheterna hindra tredje 
parter från att till unionens tullområde föra 
in varor utan att dessa övergått till fri 
omsättning där, i de fall sådana varor 
kommer från tredjeländer och utan tillstånd 
bär ett varumärke som i stort sett är 
identiskt med det europeiska varumärke 
som registrerats för sådana varor.

Or. xm

Motivering

De nationella myndigheternas hjälp krävs för genomförande av denna åtgärd.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att mer effektivt förhindra införsel 
av intrångsgörande varor, särskilt när det 
gäller försäljning via internet, bör 
innehavaren ha rätt att förbjuda import av 
sådana varor till unionen om det endast är 

(19) För att mer effektivt förhindra införsel 
av intrångsgörande varor, särskilt när det 
gäller försäljning via internet, bör 
innehavaren ha rätt att med hjälp av de 
nationella myndigheterna förbjuda import 
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avsändaren av varorna som verkar för 
kommersiella ändamål.

av sådana varor till unionen om det endast 
är avsändaren av varorna som verkar för 
kommersiella ändamål.

Or. xm

Motivering

De nationella myndigheternas hjälp krävs för genomförande av detta förbud.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Med tanke på den gradvisa 
minskningen av och obetydliga antalet 
ansökningar om gemenskapsvarumärken 
som inges till medlemsstaternas centrala 
myndigheter för industriell äganderätt 
(medlemsstaternas 
varumärkesmyndigheter) bör det endast 
vara tillåtet att inge ansökningar om 
europeiska varumärken till byrån.

utgår

Or. xm

Motivering

Eftersom målet är att göra livet lättare för människor och företag bör vi behålla alla 
möjligheter att registrera europeiska varumärken, och därför bör det fortsättningsvis vara 
möjligt att genomföra förfarandet hos de nationella myndigheterna, som endast fungerar som 
mellanhänder för byrån.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) återges på ett sådant sätt att de behöriga 
myndigheterna och allmänheten kan 

b) återges på ett sådant sätt att de behöriga 
myndigheterna och allmänheten tydligt och 
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avgöra det exakta ändamålet med det 
skydd som innehavaren har.”

exakt kan avgöra ändamålet med det skydd 
som innehavaren har.”

Or. xm

Motivering

Målet är att de element som utgör ett europeiskt varumärke ska återges i tydlig och exakt 
form.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett europeiskt varumärke 
ska också ha rätt att hindra alla tredje 
parter från att i samband med kommersiell 
verksamhet föra in varor i unionens 
tullområde utan att övergå till fri 
omsättning där, om dessa varor, inbegripet 
emballage, kommer från tredjeland och 
som utan tillstånd är försedda med ett 
varumärke som är identiskt med det 
europeiska varumärke som registrerats för 
sådana varor eller som i väsentliga drag 
inte kan skiljas från ett sådant varumärke.”

5. Innehavaren av ett europeiskt varumärke 
ska också ha rätt att med hjälp av de 
nationella myndigheterna hindra alla 
tredje parter från att i samband med 
kommersiell verksamhet föra in varor i 
unionens tullområde utan att övergå till fri 
omsättning där, om dessa varor, inbegripet 
emballage, kommer från tredjeland och 
som utan tillstånd är försedda med ett 
varumärke som är identiskt med det 
europeiska varumärke som registrerats för 
sådana varor eller som i väsentliga drag 
inte kan skiljas från ett sådant varumärke.”

Or. xm

Motivering

De nationella myndigheternas hjälp krävs för genomförande av denna åtgärd.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 25
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En ansökan om ett europeiskt varumärke 
ska inges till byrån.”

En ansökan om ett europeiskt varumärke 
ska inges till byrån och myndigheten.”

Or. xm

Motivering

Eftersom målet är att göra livet lättare för människor och företag bör vi behålla alla 
möjligheter att registrera europeiska varumärken, och därför bör det fortsättningsvis vara 
möjligt att genomföra förfarandet hos de nationella myndigheterna, som endast fungerar som 
mellanhänder för byrån.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dagen för inlämnandet av en ansökan om 
ett europeiskt varumärke ska vara det 
datum då dokument som innehåller de 
uppgifter som anges i artikel 26.1 
registreras hos byrån av den sökande, mot 
betalning av ansökningsavgiften för vilken 
betalningsföreläggandet ska ha lämnats 
senast det datumet.”

Dagen för inlämnandet av en ansökan om 
ett europeiskt varumärke ska vara det 
datum då dokument som innehåller de 
uppgifter som anges i artikel 26.1 
registreras hos byrån eller myndigheten av 
den sökande, mot betalning av 
ansökningsavgiften för vilken 
betalningsföreläggandet ska ha lämnats 
senast det datumet.”

Or. xm

Motivering

Dagen för inlämnandet av en ansökan om ett europeiskt varumärke ska vara det datum då 
dokument som innehåller de uppgifter som anges i artikel 26.1 registreras av den sökande hos 
byrån eller hos den nationella myndigheten för industriell äganderätt.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 28
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 28 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deklarationen ska inges till byrån inom 
fyra månader från det att denna 
förordning trätt i kraft, och ska på ett 
klart, tydligt och specifikt sätt ange vilka 
andra varor och tjänster som omfattas än de 
som bokstavligen omfattas av 
beteckningarna i en klassrubrik, vilka 
ursprungligen omfattades av innehavarens 
avsikt. Byrån ska vidta lämpliga åtgärder 
för att ändra registret i enlighet därmed. 
Denna möjlighet påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 15, 42.2, 51.1 a 
och 57.2.

Deklarationen ska inges till byrån vid 
registrering av ändringar eller vid 
förlängning, och ska på ett klart, tydligt 
och specifikt sätt ange vilka andra varor 
och tjänster som omfattas än de som 
bokstavligen omfattas av beteckningarna i 
en klassrubrik, vilka ursprungligen 
omfattades av innehavarens avsikt. Byrån 
ska vidta lämpliga åtgärder för att ändra 
registret i enlighet därmed. Denna 
möjlighet påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna 15, 42.2, 51.1 a och 57.2.

Or. xm

Motivering

Den som har genomfört en registrering före den 22 juni 2012 har uppfyllt alla de krav som 
gällde vid den tidpunkten. För att undvika nya, komplicerade förfaranden bör detta 
förfarande tillämpas när man gör en ändring i registret eller ansöker om förlängning för 
varumärket.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 98
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 123b – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Administrera och främja skyddade 
ursprungsbeteckningar, skyddade 
geografiska beteckningar och systemet för 
garanterade traditionella specialiteter som 
inrättas genom förordning (EU) 
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nr 1151/2012.

Or. xm

Motivering

Vid en tidpunkt då vi alltmer harmoniserar bestämmelserna om immaterialrättigheter på EU-
nivå är det högst motiverat att alla produkter omfattas av ett likvärdigt skydd, vilket 
garanterar rättssäkerhet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 98
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 123b – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Administrera och främja skyddade 
geografiska beteckningar som inrättas 
genom förordning (EG) nr 1234/2007 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008.

Or. xm

Motivering

Vid en tidpunkt då vi alltmer harmoniserar bestämmelserna om immaterialrättigheter på EU-
nivå är det högst motiverat att alla produkter omfattas av ett likvärdigt skydd, vilket 
garanterar rättssäkerhet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 98
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 123b – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Administrera och främja andra 
europeiska immateriella rättigheter som 
inrättas i enlighet med artikel 118 i EUF-
fördraget.
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Or. xm

Motivering

Vid en tidpunkt då vi alltmer harmoniserar bestämmelserna om immaterialrättigheter på EU-
nivå är det högst motiverat att alla produkter omfattas av ett likvärdigt skydd, vilket 
garanterar rättssäkerhet.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 98
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 123b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån får lämna frivilliga 
förmedlingstjänster för att hjälpa parterna 
att nå en uppgörelse i godo.

3. Byrån får lämna frivilliga 
förmedlingstjänster online och offline för 
att underlätta tillgången till förfaranden 
för alternativ tvistlösning och främja en 
uppgörelse i godo, särskilt med stöd av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa 
aspekter av medling på privaträttens 
område1.
_____________
1 EUT L 136, 24.5.2008, s. 3.

Or. xm

Motivering

Förmedlingen är viktig, eftersom den förhindrar högre kostnader för domstolsförfaranden 
och garanterar att tvisterna löses snabbare.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 99
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 125 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för 1. Styrelsen skall bestå av en företrädare 
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varje medlemsstat och två företrädare för 
kommissionen samt suppleanter för dessa.

för varje medlemsstat, en företrädare för 
kommissionen, en företrädare för 
Europaparlamentet samt suppleanter för 
dessa.

Or. xm

Motivering

Styrelsen bör vara paritetiskt sammansatt, dvs. bestå av en företrädare för varje medlemsstat, 
en företrädare för kommissionen och en företrädare för Europaparlamentet, i syfte att uppnå 
institutionell jämvikt och göra det möjligt för parlamentet att delta effektivt i övervakningen 
av förvaltningen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 110
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 144 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beloppen av de avgifter som avses i 
punkt 1 ska fastställas på en sådan nivå att 
inkomsterna från dessa i princip är 
tillräckliga för att balansera byråns budget, 
samtidigt som man undviker ansamling av 
stora överskott. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 139.4 ska 
kommissionen se över avgiftsnivån, om ett 
betydande överskott blitt återkommande. 
Om denna översyn inte leder till en 
minskning eller ändring av 
avgiftsnivåerna som får till verkan att 
förhindra ytterligare ansamling av
betydande överskott ska det överskott som 
ansamlats efter översynen överföras till 
EU-budgeten.

2. Beloppen av de avgifter som avses i 
punkt 1 ska fastställas på en sådan nivå att 
inkomsterna från dessa i princip är 
tillräckliga för att balansera byråns budget, 
samtidigt som man undviker ansamling av 
stora överskott. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 139.4 ska 
kommissionen justera avgiftsnivån nedåt, 
om ett betydande överskott blivit
återkommande. I förekommande fall ska 
de betydande överskott som har 
registrerats trots justeringen utnyttjas för 
att främja och förbättra systemet med det 
europeiska varumärket.

Or. xm

Motivering

Eftersom överskottet uppstår som resultat av avgifter vilka betalas av dem som ansöker om 
registrering och förlängning av varumärken, bör överskottet utnyttjas för att förbättra 
systemet med europeiska varumärken.
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