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19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1807/2012, внесена от Дино Гуидо Ринолди и Бизио Алесандра, 
Фабрицио Балдицоне, с италианско гражданство, от името на Асоциация 
LETA, относно злоупотребата с търговските марки на вътрешния пазар

1. Резюме на петицията

В петицията се отбелязва, че защитата на търговските марки в случая със стоки, 
търгувани в държавите –– членки на ЕС или в държавите от Европейското 
икономическо пространство (ЕИП), се урежда предимно от актове на Европейския 
съюз.

В тази връзка и като се позовава на Резолюцията на Европейския парламент от 3 
октомври 2001 г. (A5–0311/2001), в която се призовава Комисията да представи доклад 
за всички случаи на злоупотреба с права, свързани с търговските марки, за които е 
уведомена, и да посочи евентуалните недостатъци, съществуващи в настоящите правни 
разпоредби, в петицията се призовава принципът на международното изчерпване на 
правата, свързани с търговските марки, да се приложи към вътрешния пазар на ЕС и 
към Европейското икономическо пространство 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

Принципът на международното изчерпване бе оценен от Европейската комисия в 



PE527.890v01-00 2/3 CM\1015879BG.doc

BG

рамките на проучване (наричано по-долу „проучването NERA“)1.  Освен това този 
принцип бе обект на консултации със заинтересованите страни, като бяха проучени 
евентуалните злоупотреби с търговски марки, които са обект на принципа на 
изчерпване в рамките на ЕС.2 Inter alia, бяха направени следните констатации.

Проучването NERA имаше за цел да се изследва икономическото въздействие, което би 
имало въвеждането на принципа на международното изчерпване. Една от 
потенциалните ползи, които то показа, е незначително3 намаляване на цените в 
резултат от нарастването на конкуренцията поради възможно повишаване на 
паралелния внос и на повторния внос.4

За сметка на това обаче проучването установи възможни рискове и недостатъци. Те 
включват:

 слабо увеличаване на количеството на вноса. Тъй като по принцип 

продуктите са обект и на други права върху интелектуална собственост, 

за които изчерпването в рамките на ЕС би продължило да бъде 

приложимо, собствениците на права и в този случай биха могли да 

предприемат действия срещу внос от държави извън ЕИП.5

 вероятност от изчезване на намаляването на цените в дългосрочен план6

 спад на качеството на стоките при увеличаване на количеството на 

фалшивите продукти.7

                                               
1 Икономическите последици от избора на режим на изчерпване в областта на търговските марки, 

Официален доклад за ГД XV на Европейската комисия, NERA/SJ Berwin & Co/IFF Research, 9 февруари 

1999 г. („NERA study“), достъпно на адрес: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Резюме на доклада е достъпно на адрес: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.

2 Резултатите от консултациите са на разположение в документа „Възможни злоупотреби с правата, 

свързани с търговски марки в ЕС, в контекста на изчерпването в Общността“, работен документ на 

службите на Комисията („работен документ“), 21 май 2003 г., SEC(2003) 575.

3 Според проучването NERA намаляването на цената в краткосрочен план ще има само незначително 

(„малко“) до „пренебрежимо“ въздействие, вж. проучване NERA, таблици 6.10, 6.11, стр. 125 и следващи.

4 Проучване NERA, резюме, стр. 25 и следващи.

5 „Изчерпване на правата, свързани с търговски марки“, работен документ на службите на Комисията 

(„работен документ“), достъпен на адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf 

, стр. 4 и следващи.

6 Проучване NERA, стр. 124. 

7 Обобщено в проучването NERA, резюме, стр. 6 и следващи.
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В рамките на прочуването NERA бе установено, че секторите на паралелна търговия, 
както и секторът на транспорта биха реализирали значителни ползи от евентуалното 
прилагане. Установено бе обаче, че при промяна на режима губещи ще се окажат 
официалните вносители/износители и производителите.1

Също така проучването показа, че въвеждането на международното изчерпване би 
могло да доведе до неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията за 
дружествата, които развиват дейност в ЕИП: В сравнение с дружествата, обслужващи 
други пазари, които не са обект на принципа на международното изчерпване, 
дружествата, обслужващи ЕИП, вече не биха могли да искат забрани срещу 
(непозволен) внос.2

От гледна точка на конкуренцията Комисията не установи нито злоупотреба с 
търговски марки, нито друго неблагоприятно въздействие на настоящия режим на 
изчерпване в рамките на ЕС.3

Заключение

Въз основа на констатациите, разяснени по-горе, не може да се очаква значителна полза 
от въвеждането на режим на международно изчерпване нито за сектора, нито за 
клиентите. По-скоро би могла да се очаква загуба на стимули за производителите, а 
съответно и за собствениците на права (като производители или лицензодатели), което 
крие риска в крайна сметка да се поставят клиентите в неблагоприятно положение. С 
оглед на тези констатации очакваното краткосрочно намаляване на цените, установено 
в проучването NERA, не е съществено основание за промяна на настоящия режим на 
изчерпване.

Също така не бе установено настоящият режим на изчерпване в ЕС да представлява 
пречка за конкуренцията. В действащата рамка на законодателството в областта на 
конкуренцията (по-специално членове 101 и 102 от ДФЕС) е предвидена достатъчна 
защита.

Поради това Комисията продължава да смята, че не би било в интерес на ЕС да 
променя настоящия режим на изчерпване в рамките на ЕС.

                                               
1 Проучване NERA, стр. 17. Изслушване с участието на заинтересованите кръгове доведе до същото 

заключение; вж работен документ № 18.

2 Проучване NERA, стр. 106.

3 Работен документ, стр. 17 и следващи.


