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KORTFATTAD MOTIVERING

Huvudmålet för förslaget om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG 
av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och den 
därmed sammanhängande förordningen, som är delar av samma paket, är att harmonisera 
systemen för varumärkesregistrering i alla EU:s medlemsstater och att se till att EU:s 
varumärkessystem och de nationella varumärkessystemen samexisterar och kompletterar 
varandra, så att de blir effektivare för företagen när det gäller lägre kostnader och 
komplexitet, ökad snabbhet, större förutsägbarhet och rättssäkerhet. Detta skulle kunna leda 
till en avsevärd ökning av innovation och ekonomisk tillväxt. 

Yttrandet fokuserar uteslutande på förslagets handelsrelaterade aspekter, särskilt transitering 
av varumärkesförfalskade varor genom unionen och försäljning av sådana varor på internet. I 
fråga om det förstnämnda syftar kommissionens förslag till att minska transiteringen av 
varumärkesförfalskade varor genom unionen. I detta yttrande stöds detta initiativ, men det 
klargörs att det inte bör få negativa följder för unionens rätt att stödja tredjeländers tillgång till 
läkemedel i enlighet med WTO:s ministerförklaring i Doha om Tripsavtalet och folkhälsan, 
som antogs den 14 november 2001. Man bör emellertid notera att frågan om tillgång till 
läkemedel huvudsakligen hänger samman med patent och endast i mindre utsträckning med 
varumärken.

När det gäller den andra handelsrelaterade aspekten är förslagets mål också att förhindra att 
varumärkesförfalskade varor kommer in i unionen, särskilt genom internetförsäljning. Detta 
är ett problem som blivit särskilt relevant under senare år på grund av att internetförsäljningen 
ökat. I yttrandet förtydligas vilka rättsliga instrument som ger varumärkesinnehavaren 
möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra import av varumärkesförfalskade varor när endast 
avsändaren handlar i kommersiellt syfte. Med tanke på problemets relevans och de 
ekonomiska intressen som står på spel är det också lämpligt att medlemsstaternas kontroll av 
webbplatser som säljer varumärkesförfalskade varor förbättras. 

Slutligen pekar yttrandet på behovet att utöka unionens regelverk om skydd av geografiska 
beteckningar i unionen genom att med hjälp av en framtida unionslagstiftningsakt införa 
geografiska beteckningar för andra varor än jordbruksvaror, livsmedel, vin och spritdrycker.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa att skyddsnivån för (15) För att säkerställa att skyddsnivån för 
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geografiska beteckningar genom andra 
instrument i unionsrätten tillämpas på ett 
enhetligt och uttömmande sätt vid 
undersökningen av absoluta och relativa 
registreringshinder i hela unionen, bör 
detta direktiv omfatta samma bestämmelser 
om geografiska beteckningar som 
förordning (EG) nr 207/2009.

geografiska beteckningar genom andra 
instrument i unionsrätten tillämpas på ett 
enhetligt och uttömmande sätt vid 
undersökningen av absoluta och relativa 
registreringshinder i hela unionen, bör 
detta direktiv omfatta samma bestämmelser 
om geografiska beteckningar som 
förordning (EG) nr 207/2009. Eftersom det 
finns unionslagstiftning endast om skydd 
av geografiska beteckningar för 
jordbruksvaror, livsmedel, vin och 
spritdrycker bör kommissionen anta ett 
förslag till förordning om harmonisering 
av medlemsstaternas bestämmelser om 
skydd av geografiska beteckningar för 
även andra varor än jordbruksvaror, 
livsmedel, vin och spritdrycker.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I syfte att stärka varumärkesskyddet 
och bekämpa varumärkesförfalskning 
effektivare bör innehavaren av ett 
registrerat varumärke ha rätt att hindra 
tredje man från att föra in varor i 
medlemsstatens tullområde utan att dessa 
har övergått till fri omsättning, om dessa 
varor kommer från tredjeland och utan 
tillstånd har försetts med ett varumärke 
som är väsentligen identiskt med det 
varumärke som registrerats för sådana 
varor.

(22) I syfte att stärka varumärkesskyddet 
och bekämpa varumärkesförfalskning 
effektivare bör innehavaren av ett 
registrerat varumärke ha rätt att hindra 
tredje man från att föra in varor i 
medlemsstatens tullområde utan att dessa 
har övergått till fri omsättning, om dessa 
varor kommer från tredjeland och utan 
tillstånd har försetts med ett varumärke 
som är väsentligen identiskt med det 
varumärke som registrerats för sådana 
varor. Detta bör inte påverka unionens 
uppfyllande av WTO:s bestämmelser, i 
synnerhet inte artikel V i det allmänna 
tull- och handelsavtalet (Gatt) om fri 
transitering, eller dess rätt att främja 
tredjeländers tillgång till läkemedel, eller 
mer specifikt produktionen, omsättningen 
och distributionen av generiska läkemedel 
i och utanför EU.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att mer effektivt hindra införsel av 
varor som innebär ett intrång, särskilt i 
samband med försäljning via internet, bör
innejavaren ha rätt att förbjuda import av 
sådana varor till unionen om det enbart är 
avsändaren av varorna som agerar i 
kommersiellt syfte.

(23) För att mer effektivt hindra införsel av 
varor som innebär ett intrång, särskilt i 
samband med försäljning via internet, bör
innehavaren ha rätt att förbjuda import av 
sådana varor till unionen om det enbart är 
avsändaren av varorna som agerar i 
kommersiellt syfte. För detta ändamål bör 
innehavaren vidta lämpliga åtgärder i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/48/EG av den 
29 april 2004 om säkerställande av 
skyddet för immateriella rättigheter samt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 608/2013 av den 
12 juni 2013 om tullens säkerställande av 
skyddet för immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att göra det möjligt för innehavare 
av registrerade varumärken att bekämpa 
varumärkesförfalskning effektivare bör de 
ha rätt att förbjuda anbringande av ett 
varumärke som utgör ett intrång på varor 
och på vissa förberedande akter före 
anbringandet,

(24) För att göra det möjligt för innehavare 
av registrerade varumärken att bekämpa 
varumärkesförfalskning effektivare bör de 
ha rätt att förbjuda anbringande av ett 
varumärke som utgör ett intrång på varor 
och på alla förberedande akter före 
anbringandet,
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett registrerat varumärke 
ska också ha rätt att hindra import av varor 
i enlighet med punkt 3 c om endast 
avsändaren av varorna agerar i 
kommersiellt syfte.

4. Innehavaren av ett registrerat varumärke 
ska också ha rätt att hindra import av varor 
i enlighet med punkt 3 c om endast 
avsändaren av varorna agerar i 
kommersiellt syfte.

För detta ändamål ska innehavaren av ett 
europeiskt varumärke ha rätt att vidta 
lämpliga rättsliga åtgärder i enlighet med 
direktiv 2004/48/EG och uppmana 
nationella tullmyndigheter att vidta 
åtgärder i fråga om varor som påstås 
överträda innehavarens rättigheter, såsom 
kvarhållande och förstöring i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 608/2013 av den 
12 juni 2013 om tullens säkerställande av 
skyddet för immateriella rättigheter.
Medlemsstaterna ska också vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra 
internetförsäljning av 
varumärkesförfalskade varor.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke 
ska också ha rätt att förhindra tredje man 
från att i samband med kommersiell 
verksamhet föra in varor i tullområdet för 
den medlemsstat där varumärket är 
registrerat utan att ha övergått till fri 
omsättning, om dessa varor, inbegripet 
emballage, kommer från tredjeland och 
utan tillstånd har försetts med ett 
varumärke som är identiskt med det 

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke 
ska också ha rätt att förhindra tredje man 
från att i samband med kommersiell 
verksamhet föra in varor i tullområdet för 
den medlemsstat där varumärket är 
registrerat utan att ha övergått till fri 
omsättning, om dessa varor, inbegripet 
emballage, kommer från tredjeland och 
utan tillstånd har försetts med ett 
varumärke som är identiskt med det 



AD\1005136SV.doc 7/9 PE514.611v04-00

SV

varumärke som registrerats för sådana 
varor, eller som i väsentliga drag inte kan 
särskiljas från det varumärket.

varumärke som registrerats för sådana 
varor, eller som i väsentliga drag inte kan 
särskiljas från det varumärket. Detta ska 
inte påverka unionens uppfyllande av 
WTO:s bestämmelser, i synnerhet inte 
artikel V i det allmänna tull- och 
handelsavtalet (Gatt) om fri transitering.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Anbringande i näringsverksamhet av 
ett tecken som är identiskt med eller liknar 
varumärket vid utstyrsel, förpackning eller 
andra sätt på vilka varumärket kan 
anbringas,

(a) Anbringande enligt handelsbruk av ett 
tecken som, i enlighet med i artikel 5.1 i 
detta direktiv, är identiskt med eller liknar 
varumärket vid utstyrsel, förpackning eller 
andra sätt på vilka varumärket kan 
anbringas,

Motivering

Punkten bör vara förenlig med bestämmelserna om att vara identisk eller lik, som redan 
anges i artikel 5.1.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Ersättning till importören och ägaren av 

varorna
Lämpliga myndigheter ska vara behöriga 
att ålägga en varumärkesinnehavare att 
betala importören, mottagaren och ägaren 
av varorna skälig ersättning för den skada 
de kan ha åsamkats genom felaktigt 
kvarhållande av varor på grund av rätten 
att begränsa import i enlighet med 
artikel 10.
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Motivering

I enlighet med artikel 56 i Tripsavtalet ska den lämpliga myndigheten ha befogenhet att 
ålägga en sökande, i detta fall en varumärkesinnehavare, att betala skälig ersättning till 
importörer eller ägare för felaktiga kvarhållanden. Felaktiga kvarhållanden är ett stort och 
växande problem. Enligt kommissionens årsrapport om resultat vid gränserna i samband med 
de europeiska tullmyndigheternas säkerställande av skydd för immateriella rättigheter kom 
under 2011 varor av misstag att kvarhållas i fler än 2 700 fall, vilket innebar en ökning på 
46 procent jämfört med de två tidigare åren.
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