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KORT BEGRUNDELSE

Det vigtigste formål med forslaget om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
om varemærker og den tilknyttede forordning, som indgår i den samme pakke, er at 
harmonisere varemærkeregistreringen i alle Den Europæiske Unions medlemsstater og at 
sikre sameksistens og komplementaritet mellem Unionens og de nationale 
varemærkesystemer med henblik på at gøre dem mere effektive for virksomhederne ved hjælp 
af lavere omkostninger og mindre kompleksitet, øget hastighed, større forudsigelighed og 
retssikkerhed. Dette vil kunne fremme innovation og økonomisk vækst væsentligt.

Udtalelsen fokuserer udelukkende på de handelsrelaterede aspekter af forslaget og især på 
transit af forfalskede varer gennem Unionen og salg af forfalskede varer over internettet, Med 
hensyn til det førstnævnte tilstræber Kommissionens forslag at begrænse transit af forfalskede 
varer gennem Unionen. Udtalelsen støtter dette initiativ, men gør samtidig klart, at det ikke 
bør få negative indvirkninger på Unionens ret til at støtte adgangen til lægemidler for 
tredjelande, jf. erklæring om TRIPS-aftalen og folkesundhed, der vedtoges på WTO-
ministerkonferencen i Doha den 14. november 2001. Det skal imidlertid erkendes, at 
spørgsmålet om adgang til lægemidler hovedsagelig drejer sig om patenter og kun i mindre 
grad om varemærker.

Hvad angår det andet handelsrelaterede aspekt, så har forslaget også til formål at forhindre 
indførsel af forfalskede varer i Unionen, især gennem salg over internettet. Dette er et 
problem, som er blevet særligt relevant i de seneste år på grund af stigningen i salget over 
internettet. Udtalelsen præciserer, hvilke retsmidler indehaveren af et varemærke har adgang 
til for at træffe foranstaltninger for at forhindre import af forfalskede varer, hvis det kun er 
afsenderen af varerne, som handler i erhvervsmæssigt øjemed. I betragtning af problemets 
relevans og de økonomiske interesser, der er på spil, er der også behov for, at 
medlemsstaternes kontrol med websteder, der sælger forfalskede varer, forbedres.

Endelig peger udtalelsen på nødvendigheden af at udvide EU's regelværk om beskyttelse af 
geografiske betegnelser i Unionen ved i en fremtidig EU-retsakt at indføje geografiske 
betegnelser for andre varer end landbrugsvarer og fødevarer, vin og spiritus.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at de forskellige niveauer 
af beskyttelse af geografiske betegnelser i 
medfør af andre EU-retlige instrumenter 
anvendes på ensartet og udtømmende vis 
ved undersøgelsen af de absolutte og de
relative registreringshindringer i Unionen, 
bør dette direktiv omfatte de samme 
bestemmelser vedrørende geografiske 
betegnelser som forordning (EF) 
nr. 207/2009.

(15) For at sikre, at de forskellige niveauer 
af beskyttelse af geografiske betegnelser i 
medfør af andre EU-retlige instrumenter 
anvendes på ensartet og udtømmende vis 
ved undersøgelsen af de absolutte og de 
relative registreringshindringer i Unionen, 
bør dette direktiv omfatte de samme 
bestemmelser vedrørende geografiske 
betegnelser som forordning (EF) 
nr. 207/2009. Eftersom der kun findes 
EU-lovgivning om beskyttelse af 
geografiske betegnelser for 
landbrugsprodukter og fødevarer samt vin 
og spiritus, bør Kommissionen vedtage et 
forslag til forordning, der harmoniserer 
medlemsstaternes bestemmelser om 
beskyttelse af geografiske betegnelser 
også for andre varer end 
landbrugsprodukter og fødevarer samt vin 
og spiritus.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at styrke varemærkebeskyttelsen 
og bekæmpe forfalskning mere effektivt 
bør indehaveren af et registreret varemærke 
have ret til at forhindre tredjemand i at 
bringe varer ind i en medlemsstats 
toldområde, uden at de er overgået til fri 
omsætning dér, når sådanne varer kommer 
fra tredjelande og uden tilladelse er 
forsynet med et varemærke, der i det 
væsentligste er identisk med det 
varemærke, der er registreret for sådanne 

(22) For at styrke varemærkebeskyttelsen 
og bekæmpe forfalskning mere effektivt 
bør indehaveren af et registreret varemærke 
have ret til at forhindre tredjemand i at 
bringe varer ind i en medlemsstats 
toldområde, uden at de er overgået til fri 
omsætning dér, når sådanne varer kommer 
fra tredjelande og uden tilladelse er 
forsynet med et varemærke, der er identisk 
med det varemærke, der er registreret for 
sådanne varer. Dette bør ikke berøre 
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varer. Unionens overholdelse af WTO-reglerne, 
særlig GATT-aftalens artikel V om 
transitfrihed, og dens ret til at fremme 
tredjelandes adgang til medicin, og mere 
specifikt produktion, udbredelse og 
distribution af generiske lægemidler i EU 
og i udlandet.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) Med henblik på mere effektivt at 
forhindre indførsel af varer, der betegner 
en krænkelse, navnlig i forbindelse med 
salg over internettet, bør patenthaveren 
have ret til at forbyde import af sådanne 
varer til Unionen, hvis det kun er 
afsenderen af varerne, som handler i 
erhvervsmæssigt øjemed. I dette øjemed 
bør patenthaveren træffe de relevante 
foranstaltninger som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om 
toldmyndighedernes håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at give indehavere af registrerede 
varemærker mulighed for at bekæmpe 
forfalskning mere effektivt, bør de have ret 

(24) For at give indehavere af registrerede 
varemærker mulighed for at bekæmpe 
forfalskning mere effektivt, bør de have ret 
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til at forbyde anbringelse af et ulovligt 
varemærke på varer og visse forberedende 
handlinger forud for anbringelsen.

til at forbyde anbringelse af et ulovligt 
varemærke på varer og alle forberedende 
handlinger forud for anbringelsen.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Indehaveren af et registreret varemærke 
skal også have ret til at forhindre indførsel 
af varer i henhold til stk. 3, litra c), hvor 
kun afsenderen af varerne handler i 
erhvervsmæssigt øjemed.

4. Indehaveren af et registreret varemærke 
skal også have ret til at forhindre indførsel 
af varer i henhold til stk. 3, litra c), hvor 
kun afsenderen af varerne handler i 
erhvervsmæssigt øjemed.

I dette øjemed skal indehaveren af et EU-
varemærke have ret til at træffe de 
relevante retlige foranstaltninger som 
fastsat i direktiv 2004/48/EF samt til at 
anmode de nationale toldmyndigheder om 
at træffe foranstaltninger over for varer, 
som angiveligt krænker vedkommendes 
rettigheder, såsom tilbageholdelse og 
tilintetgørelse i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 
2013 om toldmyndighedernes 
håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.
Medlemsstaterne træffer ligeledes 
passende foranstaltninger for at forhindre 
salg af forfalskede varer over internettet.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Indehaveren af et registreret varemærke 
skal ligeledes have ret til at forhindre 

5. Indehaveren af et registreret varemærke 
skal ligeledes have ret til at forhindre 
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tredjemand i inden for rammerne af en 
erhvervsaktvitet at bringe varer ind i 
toldområdet i en medlemsstat, hvor 
varemærket er registreret, uden at det 
overgår til fri omsætning dér, når sådanne 
varer, herunder emballage, kommer fra 
tredjelande og uden tilladelse er forsynet 
med et varemærke, der er identisk med det 
varemærke, der er registreret for sådanne 
varer, eller som i sine væsentligste aspekter 
ikke kan sondres fra dette varemærke.

tredjemand i inden for rammerne af en 
erhvervsaktivitet at bringe varer ind i 
toldområdet i en medlemsstat, hvor 
varemærket er registreret, uden at det 
overgår til fri omsætning dér, når sådanne
varer, herunder emballage, kommer fra 
tredjelande og uden tilladelse er forsynet 
med et varemærke, der er identisk med det 
varemærke, der er registreret for sådanne 
varer, eller som i sine væsentligste aspekter 
ikke kan sondres fra dette varemærke. 
Dette berører ikke Unionens overholdelse 
af WTO-reglerne, særlig GATT-aftalens 
artikel V om transitfrihed.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i forbindelse med handelen at påføre et 
tegn, der er identisk med eller ligner 
varemærket, på udstyret, emballagen eller 
andre midler, hvorpå mærket kan anbringes

a) i forbindelse med handelen at påføre et 
tegn, der, jf. artikel 5, stk. 1, i dette 
direktiv, er identisk med eller ligner 
varemærket, på udstyret, emballagen eller 
andre midler, hvorpå mærket kan anbringes

Begrundelse

Stykket bør være i overensstemmelse med bestemmelserne om identifikation og lighed, der 
allerede er fastsat i artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37a
Erstatning til importøren og ejeren af 

varerne
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De relevante myndigheder skal have 
beføjelse til at pålægge indehaveren af et 
varemærke at betale passende erstatning 
til importøren, modtageren og ejeren af 
varerne for enhver skade, de har været 
udsat for som følge af en uretmæssig 
tilbageholdelse af varer som følge af den i 
artikel 10 fastsatte ret til at begrænse 
import.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 56 i TRIPS skal den relevante myndighed have beføjelse til at 
pålægge en ansøger, i dette tilfælde en varemærkeindehaver, at yde passende erstatning til 
importører eller ejere som følge af uretmæssig tilbageholdelse. Uretmæssige tilbageholdelser 
er et stort og voksende problem. Ifølge Kommissionens årsrapport om toldvæsenets 
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU "EU Customs Enforcement of 
Intellectual Property Rights: Results at the Border" blev varer i 2011 fejlagtigt tilbageholdt i 
mere end 2 700 tilfælde, en stigning på 46 % i løbet af to år.
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