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PR_COD_1recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0162),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0088/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
11 juli 20131,

– med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 11 juli 2013,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter2,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande 
av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I sina slutsatser av den 25 maj 2010 om 
den framtida översynen av 
varumärkessystemet i Europeiska unionen 
uppmanade rådet kommissionen att lägga 
fram förslag till en ändring av förordning 
(EG) nr 207/2009 och direktiv 
2008/95/EG. Det förslag som gäller det 
sistnämnda direktivet bör omfatta åtgärder 
som gör det mer förenligt med förordning 
(EG) nr 207/2009, för att minska 
skillnaderna inom varumärkessystemet i 
Europa som helhet.

(5) I sina slutsatser av den 25 maj 2010 om 
den framtida översynen av 
varumärkessystemet i Europeiska unionen 
uppmanade rådet kommissionen att lägga 
fram förslag till en ändring av förordning 
(EG) nr 207/2009 och direktiv 
2008/95/EG. Det förslag som gäller det 
sistnämnda direktivet bör omfatta åtgärder 
som gör det mer förenligt med förordning 
(EG) nr 207/2009, för att minska 
skillnaderna inom varumärkessystemet i 
Europa som helhet, samtidigt som det 
nationella varumärkesskyddet behålls som 
ett attraktivt alternativ för sökande. I detta 
sammanhang bör komplementariteten 
mellan EU:s varumärkessystem och de 
nationella varumärkessystemen 
säkerställas.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att uppmärksamma att det nationella varumärkesskyddet och EU:s 
varumärkesskydd kompletterar varandra.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är av grundläggande betydelse att 
säkerställa att registrerade varumärken har 
samma rättsliga skydd i alla medlemsstater 
och att varumärkesskyddet på nationell 
nivå är detsamma som skyddet av 

(10) Det är av grundläggande betydelse att 
säkerställa att registrerade varumärken har 
samma rättsliga skydd i alla medlemsstater 
och att varumärkesskyddet på nationell 
nivå är detsamma som skyddet av 
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europeiska varumärken. I linje med det 
omfattande skydd som beviljas europeiska 
varumärken som är kända i unionen bör ett 
omfattande skydd även beviljas på 
nationell nivå för alla registrerade 
varumärken som är kända i den berörda 
medlemsstaten.

EU-varumärken. I linje med det 
omfattande skydd som beviljas 
EU-varumärken som är kända i unionen 
bör ett omfattande skydd även beviljas på 
nationell nivå för alla registrerade 
varumärken som är kända i den berörda 
medlemsstaten.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Detta återspeglar den ändrade beteckning som föreslås inom ramen för förordningen.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är därför nödvändigt att upprätta 
en lista med exempel på tecken som kan 
utgöra varumärken, under förutsättning att 
sådana tecken kan särskilja ett företags 
varor eller tjänster från ett annat företags. 
För att uppnå målen för 
registreringssystemet för varumärken, det 
vill säga att garantera rättslig säkerhet och 
god förvaltning, är det också viktigt att 
kräva att tecknet kan presenteras på ett sätt 
som gör det möjligt att exakt fastställa 
föremålet för skyddet. Ett tecken bör därför 
tillåtas att återges i lämplig form, och 
således inte nödvändigtvis grafiskt, så 
länge som återgivandet ger tillräckliga 
garantier i detta syfte.

(13) Det är därför nödvändigt att upprätta 
en lista med exempel på tecken som kan 
utgöra varumärken, under förutsättning att 
sådana tecken kan särskilja ett företags 
varor eller tjänster från ett annat företags. 
För att uppnå målen för 
registreringssystemet för varumärken, det 
vill säga att garantera rättslig säkerhet och 
god förvaltning, är det också viktigt att 
kräva att tecknet kan presenteras i registret 
på ett sätt som gör det möjligt att exakt 
fastställa föremålet för skyddet. Ett tecken 
bör därför tillåtas att återges i lämplig 
form, och således inte nödvändigtvis 
grafiskt, så länge som återgivandet sker 
med hjälp av allmänt tillgänglig teknik 
och ger tillräckliga garantier i detta syfte.

Or. en

Motivering
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Det bör anges att återgivandet får göras i vilken form som helst, så länge det sker med hjälp 
av allmänt tillgänglig teknik.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att skapa rättslig säkerhet och 
tydlighet är det nödvändigt att klargöra att 
inte bara vid likhet utan också i fråga om 
ett identiskt lika tecken som används för 
identiskt lika varor eller tjänster bör skydd 
beviljas ett varumärke endast om och i 
den utsträckning varumärkets viktigaste 
funktion, som är att garantera varornas 
eller tjänsternas kommersiella ursprung, 
påverkas negativt.

utgår

Or. en

Motivering

Utgår till följd av strykningen i artikel 10.

Ändringsförslag 5

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 
varumärkesförfalskade 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. För att inte hindra legitima 
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varuflöden bör denna regel gälla endast 
om innehavaren av ett varumärke kan 
visa att varumärket registrerats på 
vederbörligt sätt även i destinationslandet. 
Denna regel bör inte påverka unionens 
rätt att främja tillgången till läkemedel för 
tredjeländer.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att anpassa skälet till ändringsförslaget till artikel 10.5.

Ändringsförslag 6

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 förhindra införsel 
av varumärkesförfalskade varor, särskilt 
när det gäller försäljning via internet, bör 
innehavaren ha rätt att förbjuda import av 
sådana varor till unionen om det endast är 
avsändaren av de varumärkesförfalskade
varorna som agerar i kommersiellt syfte.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att anpassa skälet till ändringsförslaget till artikel 10.4.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att förbättra och underlätta 
tillgången till varumärkesskydd och öka 
den rättsliga säkerheten och 
förutsebarheten bör förfarandet för 
registrering av varumärken i 

(34) För att förbättra och underlätta 
tillgången till varumärkesskydd och öka 
den rättsliga säkerheten och 
förutsebarheten bör förfarandet för 
registrering av varumärken i 
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medlemsstaterna vara effektivt och öppet 
och bör följa liknande regler som de som 
gäller för europeiska varumärken. För att 
ett konsekvent och väl avvägt 
varumärkessystem ska kunna åstadkommas 
både på nationell nivå och unionsnivå bör 
medlemsstaternas centrala myndigheter för 
industriell äganderätt därför begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 
registreringsberättigad till avsaknaden av 
absoluta registreringshinder. Detta bör 
dock inte påverka rätten för dessa 
myndigheter att på sökandenas begäran 
tillhandahålla sökningar efter äldre 
rättigheter i rent informationssyfte och utan 
att det påverkar eller har någon bindande 
effekt på den fortsatta 
registreringsprocessen, inklusive senare 
invändningsförfaranden.

medlemsstaterna vara effektivt och öppet 
och bör följa liknande regler som de som 
gäller för europeiska varumärken. För att 
ett konsekvent och väl avvägt 
varumärkessystem ska kunna åstadkommas
på både nationell nivå och unionsnivå bör 
medlemsstaternas centrala myndigheter för 
industriell äganderätt därför begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 
registreringsberättigad till avsaknaden av 
absoluta registreringshinder. Detta bör 
dock inte påverka rätten för dessa 
myndigheter att på eget initiativ eller på 
begäran tillhandahålla sökningar efter äldre 
rättigheter och underrättelser till 
innehavare av äldre rättigheter i rent 
informationssyfte och utan att det påverkar 
eller har någon bindande effekt på den 
fortsatta registreringsprocessen, inklusive 
senare invändningsförfaranden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innehåller både ett förtydligande och en väsentlig ändring och bör 
läsas tillsammans med artikel 41. Även om den obligatoriska granskningen på relativa 
grunder bör slopas vore det rimligt att låta myndigheter förse sökande med sökningar och 
innehavare av äldre rättigheter med underrättelser, också på eget initiativ och inte bara på 
begäran. Dessa sökningar och underrättelser bör dock göras i rent informationssyfte och 
utan att det påverkar registreringsprocessen.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt , särskilt 
artikel 114 ,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 114.1,

Or. en

Motivering
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Den exakta rättsliga grunden bör anges.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas för varumärken 
avseende varor eller tjänster vilka i en 
medlemsstat är föremål för registrering 
eller ansökan om registrering som 
individuellt varumärke, kollektivmärke 
eller garanti- eller kvalitetsmärke , eller 
vilka är föremål för registrering eller 
ansökan om registrering hos Benelux byrå 
för immateriell äganderätt eller föremål för 
en internationell registrering med 
rättsverkan i en medlemsstat.

Detta direktiv ska tillämpas för varumärken 
avseende varor eller tjänster vilka är 
föremål för registrering eller ansökan om 
registrering i en medlemsstat som 
individuellt varumärke, kollektivmärke 
eller garanti- eller kvalitetsmärke, eller 
vilka är föremål för registrering eller 
ansökan om registrering hos Benelux byrå 
för immateriell äganderätt eller föremål för 
en internationell registrering med 
rättsverkan i en medlemsstat.

Or. en

Motivering

Orden ”i en medlemsstat” behöver flyttas, för att klargöra att uttrycket syftar både på själva 
registreringen och på ansökan om registrering.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) byrå: Europeiska unionens byrå för 
varumärken, mönster och modeller, som 
inrättats i enlighet med artikel 2 i 
förordning (EG) nr 207/2009,

b) byrå: Europeiska unionens byrå för 
immateriella rättigheter, inrättad i 
enlighet med artikel 2 i förordning (EG) 
nr 207/2009,

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering
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Ändring till följd av byråns nya namn.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) äldre varumärken:

i) följande kategorier av varumärken för 
vilka ansökan om registrering gjorts 
tidigare än ansökan om registrering av 
varumärket i fråga, med vederbörlig 
hänsyn till de anspråk på företrädesrätt 
som kan göras för dessa varumärken:

 EU-varumärken.

 Varumärken som har registrerats i 
medlemsstaten eller, vad avser Belgien, 
Luxemburg och Nederländerna, hos 
Beneluxbyrån för immateriella 
rättigheter.

 Varumärken som har blivit föremål för 
en internationell registrering med 
rättsverkan i medlemsstaten.
ii) Europeiska varumärken som i enlighet 
med förordning (EG) nr 207/2009 gör 
befogat anspråk på företräde gentemot 
ett varumärke som avses i andra och 
tredje strecksatsen i led i), även om det 
senare varumärket har övergetts eller 
upphört att gälla.
iii) Ansökningar om de varumärken som 
avses i led i) och ii), under förutsättning 
att de registrerats.
iv) Varumärken som – vid tidpunkten för 
ansökan om registrering eller, i 
förekommande fall, vid tidpunkten för 
anspråket på företrädesrätt – med 
avseende på ansökningen om registrering 
av varumärket är välkända i en 
medlemsstat, i den mening som avses med 
”välkänd” i artikel 6a i 
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Pariskonventionen.

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring. För att strukturera texten bättre flyttas definitionen i den 
föreslagna artikeln 5.2 till artikel 2 med definitioner.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) garanti- eller kvalitetsmärke: ett 
varumärke som betecknas som sådant vid 
ansökan om registrering av märket och 
som är ägnat att särskilja varor eller 
tjänster som certifieras av innehavaren av 
märket vad gäller geografiskt ursprung, 
material, sättet på vilket varor tillverkas 
eller tjänster utförs, kvalitet, tillförlitlighet 
eller andra egenskaper hos varor och 
tjänster som inte är certifierade på detta 
sätt.

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring. För att strukturera texten bättre flyttas definitionerna i den 
föreslagna artikeln 28 till artikel 2 med definitioner.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) kollektivmärke: ett varumärke som 
betecknas som sådant vid ansökan om 
registrering av varumärket och som är 
ägnat att särskilja de varor eller tjänster 
som härrör från medlemmarna i den 
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sammanslutning som innehar varumärket 
från de varor eller tjänster som härrör 
från andra företag.

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring. För att strukturera texten bättre flyttas definitionerna i den 
föreslagna artikeln 28 till artikel 2 med definitioner.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) särskilja ett företags varor eller tjänster 
från ett annat företags,

a) särskilja ett företags varor eller tjänster 
från ett annat företags, och

Or. en

Motivering

Det bör göras klart att båda villkoren, det i led a och det i led b, måste vara uppfyllda.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) återges på ett sätt som gör det möjligt 
för de behöriga myndigheterna och 
allmänheten att avgöra exakt vilken typ av 
skydd som ges innehavaren av varumärket.

b) återges i registret på ett sätt som gör det 
möjligt för de behöriga myndigheterna och 
allmänheten att avgöra exakt vilken typ av 
skydd som ges innehavaren av varumärket.

Or. en

Motivering

Ett varumärke bör kunna återges inte bara generellt utan också i ett register som är 
tillgängligt för andra, för att skapa ett tydligt rättsläge.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Varumärken som innehåller eller 
består av en äldre sortbenämning i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om 
gemenskapens växtförädlarrätt1 med 
avseende på samma typ av produkt.
_________
1 EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.

Or. en

Motivering

I den föreslagna ändringen av förordningen om varumärken anges det nu i artikel 7.1 l att 
växtförädlarrätter utgör absoluta grunder för avslag. Denna regel ingår inte i direktivet, men 
det verkar lämpligt att följa förordningen i detta avseende.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska tillämpas även om 
registreringshindren

utgår

a) endast finns i andra medlemsstater än 
de där ansökan om registrering lämnades 
in,
b) endast om ett varumärke på ett 
främmande språk översätts eller 
transkriberas till en skrift eller ett 
officiellt språk som används i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering
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Det vore oproportionerligt och skulle inte fungera i praktiken att kräva att nationella 
myndigheter granskar absoluta grunder för avslag inom samtliga nationella jurisdiktioner 
och på unionens alla språk. Det skulle vidare stå i motsättning till principen om territorialitet 
för rättigheter. För användarna skulle det tillföra litet eller inget mervärde om ansökan 
granskas med avseende på registreringshinder inom andra territorier än för det territorium 
på vilket registreringen skulle gälla.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses utgår
a) följande kategorier av varumärken för 
vilka ansökan om registrering gjorts 
tidigare än ansökan om registrering av 
varumärket i fråga, med vederbörlig 
hänsyn tagen till de anspråk som kan 
göras på företrädesrätt för dessa 
varumärken, nämligen
i) europeiska varumärken,
ii) varumärken som har registrerats i 
medlemsstat eller, vad avser Belgien, 
Luxemburg eller Nederländerna, hos 
Benelux byrå för immateriell äganderätt,
iii) varumärken som blivit föremål för en 
internationell registrering med 
rättsverkan i medlemsstaten i fråga,
b) Europeiska varumärken som i enlighet 
med förordning (EG) nr 207/2009, gör 
befogat anspråk på företräde gentemot ett 
varumärke i led a ii och iii, även om det 
senare varumärket inte har vidmakthållits 
eller innehavaren inte förnyat 
registreringen,
c) ansökan om varumärken nämnda i 
leden a och b under förutsättning av deras 
registrering,
d) varumärken som, vid tidpunkten för 
ansökan om registrering eller, i 
förekommande fall, vid tidpunkten för 
begäran om företrädesrätt med avseende 
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på ansökan om registrering av 
varumärket, är välkända i en 
medlemsstat, i den betydelse som ges ordet 
”välkänt” i artikel 6a i 
Pariskonventionen.

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring. För att strukturera texten bättre flyttas definitionen i den 
föreslagna artikeln 5.2 till artikel 2 med definitioner.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om det är identiskt med, eller liknar ett 
äldre varumärke, oavsett om de varor och 
tjänster för vilka det har sökts eller 
registrerats är identiska med, liknar eller 
inte liknar dem för vilka det äldre 
varumärket är registrerat, om det äldre 
varumärket är känt i en medlemsstat eller, 
om det är fråga om ett europeiskt 
varumärke, är känt i unionen och 
användningen av det yngre varumärket 
utan skälig anledning skulle dra otillbörlig 
fördel av eller vara till förfång för det äldre 
varumärkets särskiljningsförmåga eller 
renommé;

a) om det är identiskt med, eller liknar ett 
äldre varumärke, oavsett om de varor och 
tjänster för vilka det har sökts eller 
registrerats är identiska med, liknar eller 
inte liknar dem för vilka det äldre 
varumärket är registrerat, om det äldre 
varumärket är känt i den medlemsstat
vilken ansökan om registrering gäller
eller i vilken varumärket är registrerat,
eller, om det är fråga om ett
EU-varumärke, är känt i unionen och 
användningen av det yngre varumärket 
utan skälig anledning skulle dra otillbörlig 
fördel av eller vara till förfång för det äldre 
varumärkets särskiljningsförmåga eller 
renommé;

Or. en

Motivering

Detta verkar vara ett formuleringsfel, eftersom bestämmelsen inte stämmer överens med den i 
artikel 10.2 c. Formuleringen skulle ha inneburit att ett varumärke som är känt i en annan 
medlemsstat skulle ha utgjort ett hinder för ett varumärke i den medlemsstat vilken ansökan 
om registrering gäller (även om detta varumärke inte var känt i den medlemsstaten). Detta 
ändringsförslag klargör att det enda hindret rör renommé för nationella varumärken inom en 
och samma medlemsstat.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får om det är lämpligt 
tillåta att varumärket inte ska vägras 
registrering eller ogiltigförklaras om 
innehavaren av det äldre varumärket eller 
den äldre rättigheten ger sitt medgivande 
till registreringen av det yngre varumärket.

5. Medlemsstaterna ska om det är lämpligt 
tillåta att varumärket inte ska vägras 
registrering eller ogiltigförklaras om 
innehavaren av det äldre varumärket eller 
den äldre rättigheten ger sitt medgivande 
till registreringen av det yngre varumärket.

Or. en

Motivering

Det verkar rimligt att tillåta registrering på grundval av avsaknaden av relativa grunder för 
avslag, om innehavaren av en äldre rättighet samtycker till registreringen av varumärket. 
Denna bestämmelse bör inte vara frivillig för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om ansökan om ogiltighetsförklaring 
baseras på artikel 5.3 och det äldre 
varumärket inte var känt i den mening som 
avses i artikel 5.3 på ansökningsdagen eller 
prioritetsdagen för det registrerade 
varumärket.

c) Om ansökan om ogiltighetsförklaring 
baseras på artikel 5.3 a och det äldre 
varumärket inte var känt i den mening som 
avses i artikel 5.3 a på ansökningsdagen 
eller prioritetsdagen för det registrerade 
varumärket.

Or. en

Motivering

Eftersom detta led handlar om huruvida ett varumärke är känt bör det hänvisa enbart till 
led a i artikel 5.3.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
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Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om innehavaren av ett äldre varumärke 
som avses i artikel 5.2 och 5.3 har funnit 
sig i att ett yngre varumärke, som är 
registrerat i en medlemsstat, har använts i 
medlemsstaten under fem år i följd och han 
har varit medveten om det, har han inte 
längre rätt att med åberopande av det äldre 
varumärket begära att det yngre 
varumärket ska ogiltigförklaras med 
avseende på de varor eller tjänster för vilka 
det har brukats, förutsatt att ansökan om 
registrering av det yngre varumärket inte 
har gjorts i ond tro.

1. Om innehavaren av ett äldre varumärke 
som avses i artikel 5.2 och 5.3 a har funnit 
sig i att ett yngre varumärke, som är 
registrerat i en medlemsstat, har använts i 
medlemsstaten under fem år i följd och han 
har varit medveten om det, har han inte 
längre rätt att med åberopande av det äldre 
varumärket begära att det yngre 
varumärket ska ogiltigförklaras med 
avseende på de varor eller tjänster för vilka 
det har brukats, förutsatt att ansökan om 
registrering av det yngre varumärket inte 
har gjorts i ond tro.

Or. en

Motivering

Här bör hänvisas enbart till led a i artikel 5.3, eftersom det som avses är yngre varumärken 
som är kända.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tecknet är identiskt med varumärket och 
används med avseende på varor och 
tjänster som är identiska med dem för vilka 
varumärket är registrerat och om sådan 
användning påverkar eller kan påverka 
varumärkets grundläggande funktion, det 
vill säga att garantera varornas eller 
tjänsternas ursprung för konsumenterna ,

a) tecknet är identiskt med varumärket och 
används med avseende på varor och 
tjänster som är identiska med dem för vilka 
varumärket är registrerat,

Or. en

Motivering

Avsikten med kommissionens förslag är att skapa klarhet, men det verkar snarare öka 
osäkerheten kring rättsläget.
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Ändringsförslag 24

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 
om endast avsändaren av varorna agerar i 
kommersiellt syfte och om varorna, 
inbegripet emballage, utan tillstånd har 
försetts med ett varumärke som är 
identiskt med det varumärke som 
registrerats för sådana varor eller som i 
sina väsentliga drag inte kan särskiljas 
från det varumärket.

Or. en

Motivering

Även om varumärkesförfalskning bör bekämpas går den föreslagna bestämmelsen för långt, 
eftersom den också omfattar privatpersoners import av varor som lagligen har släppts ut på 
marknaden utanför EU. Bestämmelsen bör begränsas till varumärkesförfalskade varor.

Ändringsförslag 25

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 
varumärke som registrerats för sådana 
varor, eller som i väsentliga drag inte kan 

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 ett tredjeland och 
utan tillstånd har försetts med ett 
varumärke som är identiskt med det 
varumärke som vederbörligen registrerats 
för sådana varor, eller som i väsentliga 
drag inte kan särskiljas från det 
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särskiljas från det varumärket. varumärket, på villkor att innehavaren 
bevisar att varumärket registrerats på 
vederbörligt sätt även i destinationslandet.

Or. en

Motivering

Även om det är viktigt att vidta åtgärder mot varumärkesförfalskning går kommissionen 
förslag om transitering av varor för långt, eftersom det skulle begränsa den legitima 
internationella handeln. Det bör alltså vara upp till innehavaren av ett registrerat varumärke 
att bevisa att varumärket registrerats på vederbörligt sätt även i destinationslandet.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 11 – 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 är identiskt med eller liknar 
varumärket, på emballage, etiketter, 
märken, säkerhetsdetaljer, äkthetsdetaljer 
eller alla andra sätt på vilka varumärket 
kan anbringas.

Or. en

Motivering

Ordet ”utstyrsel” är i denna bestämmelse ett juridiskt begrepp som inte är tillämpligt i alla 
jurisdiktioner i EU. För att göra bestämmelsen mer verkningsfull behöver beskrivningen av 
etiketter, emballage och andra detaljer klargöras, så att de förpackningskomponenter som 
oftast används av förfalskare omfattas av bestämmelsen.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att erbjuda eller släppa ut på 
marknaden, eller lagra för dessa ändamål, 
eller importera eller exportera, utstyrsel, 
förpackning eller andra sätt på vilka 

b) Att erbjuda eller släppa ut på 
marknaden, eller lagra för dessa ändamål, 
eller importera eller exportera, emballage, 
etiketter, märken, säkerhetsdetaljer, 
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varumärket kan anbringas. äkthetsdetaljer eller alla andra sätt på vilka 
varumärket kan anbringas.

Or. en

Motivering

Ordet ”utstyrsel” är i denna bestämmelse ett juridiskt begrepp som inte är tillämpligt i alla 
jurisdiktioner i EU. För att göra bestämmelsen mer verkningsfull behöver beskrivningen av 
etiketter, emballage och andra detaljer klargöras, så att de förpackningskomponenter som 
oftast används av förfalskare omfattas av bestämmelsen.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den första dagen i den femårsperiod 
som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska föras 
in i registret.

Or. en

Motivering

De olika sätt som används för att bestämma den första dagen i femårsperioden innebär ett 
problem för andra användare när de ska avgöra hur långt perioden sträcker sig. Om den 
första dagen förs in i registret ger det användarna enkel tillgång till denna upplysning.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 ska en överlåtelse av varumärket 
ske skriftligen och undertecknas av de 
avtalsslutande parterna, förutom när 
överlåtelsen är en följd av ett beslut av en 
domstol; i annat fall är överlåtelsen 
ogiltig.

utgår
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Or. en

Motivering

Det finns inget behov eller värde i att ha ett krav som rör i vilken form varumärket ska 
överlåtas. Det skulle inkräkta på parternas frihet att själva välja i vilken form de vill ingå 
sådana avtal. Även om det i praktiken förmodligen kommer att gå till på det här viset i 
normalfallet, skulle kravet kunna innebära ett onödigt hinder bland annat inom den 
elektroniska handeln. Detaljerade formkrav rörande överlåtelse av egendom är också ytterst 
ovanliga i många medlemsstaters nationella lagstiftning.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En överlåtelse ska införas i registret och 
offentliggöras på begäran av en av 
parterna.

4. En överlåtelse ska införas i registret och 
offentliggöras på begäran av en av 
parterna, om den begärande parten har 
lämnat skriftligt bevis för överlåtelsen till 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Det verkar rimligt att tillåta myndigheten att begära in någon typ av dokument.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innan överlåtelsen har införts i registret
kan förvärvaren inte göra de rättigheter 
som uppstår genom varumärkets 
registrering gällande gentemot tredje man.

5. Innan ansökan om registrering av 
överlåtelsen har mottagits av myndigheten 
kan förvärvaren inte göra de rättigheter 
som uppstår genom varumärkets 
registrering gällande gentemot tredje man.

Or. en

Motivering
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Det verkar inte lämpligt att göra den nye innehavaren av varumärket beroende av hur snart 
varumärkesmyndigheten för in överlåtelsen i registret. Efter förvärvet av 
varumärkesrättigheterna och inlämnandet av en relaterad ansökan till 
varumärkesmyndigheten bör den nye innehavaren av varumärket kunna hävda sina 
rättigheter även gentemot tredje man.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Definitioner

Vid tillämpningen av detta avsnitt gäller 
följande:
1) garanti- eller kvalitetsmärke: ett 
varumärke som betecknas som sådant vid 
ansökan om registrering av märket och 
som är ägnat att särskilja varor eller 
tjänster som certifieras av innehavaren av 
märket vad gäller geografiskt ursprung, 
material, sättet att tillverka varor eller 
utföra tjänster, kvalitet, tillförlitlighet 
eller andra egenskaper från varor och 
tjänster som inte är certifierade på detta 
sätt.
2) kollektivmärke: ett varumärke som 
betecknas som sådant vid ansökan om 
registrering av varumärket och som är 
ägnat att särskilja de varor eller tjänster 
som härrör från medlemmarna i den 
sammanslutning som innehar varumärket 
från de varor eller tjänster som härrör 
från andra företag.

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring. För att strukturera texten bättre flyttas definitionerna i den 
föreslagna artikeln 28 till artikel 2 med definitioner.

Ändringsförslag 33
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Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om sökanden begär registrering för mer 
än en klass, ska varorna och tjänsterna 
grupperas enligt klasserna i 
Niceöverenskommelsen, och varje grupp 
ska föregås av numret på den klass till 
vilken den gruppen av varor eller tjänster 
hör och följa samma ordning som 
klasserna.

6. Om sökanden begär registrering för mer 
än en klass, ska sökanden gruppera 
varorna och tjänsterna enligt klasserna i 
Niceöverenskommelsen; varje grupp ska 
föregås av numret på den klass till vilken 
den gruppen av varor eller tjänster hör och 
sökanden ska presentera dem i samma 
ordning som klasserna.

Or. en

Motivering

Förtydligar att det är upp till sökanden och inte myndigheten att gruppera varorna och 
tjänsterna klassvis.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheterna ska begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 
registreringsberättigad till avsaknaden av 
de absoluta registreringshinder som anges i 
artikel 4.

Myndigheterna ska begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 
registreringsberättigad till avsaknaden av 
de absoluta registreringshinder som anges i 
artikel 4. Denna bestämmelse ska inte 
påverka myndigheternas möjlighet att 
tillhandahålla sökningar och 
underrättelser som rör äldre rättigheter i 
rent informationssyfte och under 
förutsättning att sådana sökningar och 
underrättelser inte har någon bindande 
verkan för den fortsatta 
registreringsprocessen, inklusive senare 
invändningsförfaranden.

Or. en

Motivering
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Detta ändringsförslag innehåller både ett förtydligande och en väsentlig ändring och bör 
läsas tillsammans med skäl 34. Även om den obligatoriska granskningen på relativa grunder 
bör slopas vore det rimligt att låta myndigheter förse sökande med sökningar och innehavare 
av äldre rättigheter med underrättelser, också på eget initiativ och inte bara på begäran. 
Dessa sökningar och underrättelser bör dock göras i rent informationssyfte och utan att det 
påverkar registreringsprocessen.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det administrativa förfarande som avses 
i punkt 1 ska föreskriva att åtminstone 
innehavaren av en äldre rättighet som avses 
i artikel 5.2 och 5.3 ska kunna inkomma 
med en invändning.

2. Det administrativa förfarande som avses 
i punkt 1 ska föreskriva att åtminstone 
innehavaren av en äldre rättighet som avses 
i artikel 5.2 och 5.3 a ska kunna inkomma 
med en invändning. En invändning får 
lämnas in rörande en eller flera äldre 
rättigheter, under förutsättning att de alla 
hör till samma innehavare, och rörande 
en del av eller alla de varor och tjänster 
för vilka den äldre rättigheten 
registrerades eller söktes, och 
invändningen får riktas mot en del av 
eller alla de varor och tjänster för vilka 
det omtvistade varumärket söks.

Or. en

Motivering

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för ett 
administrativt förfarande inför sina 
myndigheter om upphävande eller 
ogiltighetsförklaring av ett varumärke.

1. Medlemsstaterna ska sörja för ett
effektivt och snabbt administrativt 
förfarande inför sina myndigheter om 
upphävande eller ogiltighetsförklaring av 
ett varumärke.

Or. en

Motivering

Denna lilla ändring återspeglar bestämmelsen i artikel 45 om ”effektiva och snabba 
administrativa förfaranden”.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En ansökan om upphävande eller 
ogiltighetsförklaring får riktas mot en del 
av eller alla de varor och tjänster för vilka 
det omtvistade varumärket registrerats.

Or. en

Motivering

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. En ansökan om en 
ogiltighetsförklaring får lämnas in 
rörande en eller flera äldre rättigheter, 
under förutsättning att de alla hör till 
samma innehavare.

Or. en

Motivering

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I administrativa förfaranden för 
ogiltighetsförklaring på grundval av ett 
registrerat varumärke med en tidigare 
ansökningsdag eller prioritetsdag gäller att 
innehavaren av det äldre varumärket, om 
innehavaren av det yngre varumärket så 
begär, ska lägga fram bevis för att det äldre 
varumärket under den period av fem år 
som föregår dagen för ansökan om 
ogiltighetsförklaring har tagits i verkligt 
bruk i enlighet med artikel 16 i samband 
med de varor eller tjänster för vilka det är 
registrerat och som han åberopar som 
motivering för sin ansökan, eller för att det 

1. I förfaranden för ogiltighetsförklaring på 
grundval av ett registrerat varumärke med 
en tidigare ansökningsdag eller 
prioritetsdag gäller att innehavaren av det 
äldre varumärket, om innehavaren av det 
yngre varumärket så begär, ska lägga fram 
bevis för att det äldre varumärket under 
den period av fem år som föregår dagen för 
ansökan om ogiltighetsförklaring har tagits 
i verkligt bruk i enlighet med artikel 16 i 
samband med de varor eller tjänster för 
vilka det är registrerat och som han 
åberopar som motivering för sin ansökan, 
eller för att det finns fullgoda skäl till att 
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finns fullgoda skäl till att varumärket inte 
har använts, förutsatt att den period av fem 
år inom vilken det äldre varumärket måste 
ha tagits i verkligt bruk har löpt ut den 
dagen då ansökan om ogiltighetsförklaring 
lämnas in.

varumärket inte har använts, förutsatt att 
den period av fem år inom vilken det äldre 
varumärket måste ha tagits i verkligt bruk 
har löpt ut den dagen då ansökan om 
ogiltighetsförklaring lämnas in.

Or. en

Motivering

Avsikten med denna ändring är att klargöra att skälen till att ett varumärke inte använts kan 
tillämpas i antingen ett administrativt förfarande eller ett rättsligt förfarande.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Kapitel 3 – avsnitt 3a (nytt) – artikel 51a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 3a 

KOMMUNIKATION MED 
MYNDIGHETEN

Artikel 51a
Kommunikation med myndigheten

Parterna i förfarandet eller, i 
förekommande fall, deras företrädare ska 
utse en officiell adress i en av 
medlemsstaterna, vilken ska användas för 
all officiell kommunikation med 
myndigheten.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater är det praxis att kräva en delgivningsadress inom landet för 
underrättelser från myndigheten. Detta skapar onödiga fördröjningar och kostnader till följd 
av behovet att leta fram, utse och betala en lokal företrädare. En sådan omständlig praxis 
riskerar att avskräcka människor från att ansöka om nationella varumärken och kan störa 
balansen mellan unionsnivån och den nationella nivån i det övergripande europeiska 
varumärkessystemet.



PE516.713v01-00 30/31 PR\944364SV.doc

SV

MOTIVERING

Det sedan länge emotsedda förslaget till översyn av varumärkessystemet i Europa lades fram 
av kommissionen i slutet av mars 2013 efter flera års arbete. Föredraganden är inställd på att 
arbeta hårt för att dessa förslag ska kunna antas under den innevarande valperioden, men vill 
påminna om att den begränsade tid som står till förfogande inte kommer att göra detta till en 
lätt uppgift. Kvaliteten på lagstiftningsprocessen får inte äventyras, och det tillfälle denna 
översyn erbjuder för att modernisera varumärkessystemet i Europa får inte offras i syfte att 
uppnå en snabb överenskommelse mellan institutionerna. Föredraganden har dock fått brett 
stöd för en ambitiös tidtabell i utskottet för rättsliga frågor. Den begränsade tid som denna 
tidtabell erbjudit för att utarbeta betänkandet har fått till följd att det omfattar de flesta av de 
viktigaste punkterna där föredraganden anser att kommissionens förslag behöver ändras. 
Föredraganden förbehåller sig emellertid rätten att återkomma med ytterligare ändringar och 
förslag på ämnen som inte tagits med i detta betänkande. 

Sammanfattning och inledning

Direktivet, som harmoniserar vissa aspekter av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, är 
över 20 år gammalt. Denna översyn innebär ett tillfälle att lära av bästa praxis och ytterligare 
stärka harmoniseringsaspekterna i de materiella varumärkeslagar och förfaranden som 
tillämpas av nationella varumärkesmyndigheter.

Föredraganden vill göra klart redan från början att den främsta ledstjärnan för översynen bör 
vara att bevara och stärka det system för varumärkesskydd på två nivåer som finns i Europa. 
Näringslivet i EU består av över 20 miljoner företag med helt olika behov. 
Varumärkessystemet bör vara enkelt och tillräckligt flexibelt för att ge systemets användare 
tillgång till ett skydd som passar deras behov. 

Vissa användare vill ansöka om skydd i en enda medlemsstat, medan andra önskar sig ett 
enhetligt skydd i unionens 28 medlemsstater. Det bör dock noteras att det också finns många 
användare som är beroende av det nationella systemet för skydd i flera olika medlemsstater. 
Detta kan vara fallet med exempelvis användare som inte kan få ett EU-varumärke på grund 
av tidigare gällande rättigheter i en eller flera medlemsstater. Det kan även vara ett mycket 
medvetet val av ett företag som är verksamt i ett litet antal länder eller i en gränsregion. 

För att bistå dessa användare, som förlitar sig på flera nationella myndigheters tjänster för att 
få skydd, är det rimligt att harmonisera förfarandena så att användarna slipper hantera helt 
väsensskilda förfaranden i de olika medlemsstaterna vid ansökan om skydd. Även om 
avgifterna, särskilt hos kontoret för harmonisering inom den inre marknaden, utgör en viktig 
faktor vid valet av strategi för var ett varumärke ska registreras, finns det många andra 
faktorer som också spelar in. 

Tonvikten under genomförandet av bästa praxis för förfaranden och materiell rätt bör läggas 
vid att göra de nationella varumärkessystemen mer attraktiva för användarna. Av detta skäl är 
det också rimligt att harmonisera ett antal ytterligare förfaranderelaterade aspekter som skulle 
förbättra situationen för användare som skyddar sina varumärken hos ett flertal nationella 
myndigheter. 
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Samtidigt som föredraganden ställer sig allmänt positiv till harmonisering måste det också 
konstateras att vissa av kommissionens förslag går för långt, då de inte beaktar den 
territoriella karaktären hos det skydd som erbjuds. Andra förslag behöver klargöras för att se 
till att viktiga delar bevaras, särskilt till förmån för små och medelstora företag. 

Granskning av absoluta registreringshinder, artikel 4.2

Detta är det mest uppenbara fallet där kommissionens förslag går för långt, och föredraganden 
föreslår att denna bestämmelse stryks helt och hållet. Om bestämmelsen behölls skulle det få 
till följd att en nationell myndighets granskning inte skulle skilja sig från byråns granskning. 
Eftersom en rättighet som beviljas av en nationell myndighet bara gäller den medlemsstatens 
territorium vore det inte lämpligt att kräva granskning av absoluta registreringshinder när det 
gäller territorier där varumärket hur som helst inte kommer att gälla.  

Obligatorisk granskning på relativa grunder

Ett antal nationella myndigheter i EU utför fortfarande obligatoriska granskningar på relativa 
grunder. Kommissionen argumenterar väl när den understryker de komplikationer som detta 
förfarande medför för sökande i systemet, på grund av till exempel avsevärda förseningar. Det 
bör emellertid noteras att många myndigheter som har slopat den obligatoriska granskningen 
på relativa grunder fortfarande (på eget initiativ) tillhandahåller sina sökande sökningar och 
sökresultat när det gäller äldre rättigheter, och förser innehavare av äldre rättigheter med 
underrättelser angående ansökningar som kan stå i strid med deras rättigheter. Föredraganden 
anser att det är fullt möjligt att bevara ett alternativ som går ut på att nationella myndigheter 
tillhandahåller denna granskning och att kombinera detta alternativ med kommissionens 
välmotiverade förslag om att inte låta dessa granskningar blockera ansökningsförfarandet för 
den sökande. 

Verkställighetsåtgärder

Kommissionen har föreslagit en bestämmelse för import där endast avsändaren agerar i 
kommersiellt syfte och mottagaren till exempel är en privatperson. Mot bakgrund av behovet 
att stoppa förfalskningar är bestämmelsen välkommen, men den bör begränsas till 
varumärkesförfalskade produkter. 

Kommissionen har dessutom föreslagit en bestämmelse om transitering av varor. Men även 
om det är viktigt att hejda varumärkesförfalskade produkter från att komma in på den inre 
marknaden skulle den föreslagna bestämmelsen hindra även den legitima internationella 
handeln. Föredraganden föreslår därför ett antal ändringar för att säkerställa ett mer balanserat 
förslag.

Administrativ förenkling

Enligt föredraganden finns det fortfarande utrymme för fler förslag som skulle stärka 
attraktiviteten i det nationella varumärkessystemet genom att vissa förfaranderegler förenklas. 
Parterna i ett förfarande hos en nationell myndighet bör exempelvis inte vara tvungna att utse 
en officiell adress i den medlemsstaten.


