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1. Sammendrag

I andragendet oplyses det, at varemærkebeskyttelsen af varer, der markedsføres i EU's 
medlemsstater eller i EØS-staterne, primært reguleres af EU-retsakter.

I denne henseende, og under henvisning til Europa-Parlamentets beslutning af 3. oktober 2001 
(A5-0311/2001), hvori Kommissionen opfordres til at fremlægge en rapport om indberettede 
tilfælde af varemærkerettighedskrænkelser samt til at identificere eventuelle mangler i de 
gældende lovbestemmelser, opfordrer andragendet til også at lade princippet om international 
konsumption af varemærker finde anvendelse på EU's indre marked og på Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19.december 2013

"Kommissionen har foretaget en vurdering af princippet om international konsumption i en 
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undersøgelse herom (herefter NERA-undersøgelsen)1. Endvidere har princippet været 
genstand for en høring af berørte parter, hvor man undersøgte muligt misbrug af varemærker, 
på hvilke princippet om EU-konsumption finder anvendelse2. Der nåedes blandt andet frem til 
de nedenfor beskrevne resultater. 

Formålet med NERA-undersøgelsen var at se på, hvilke økonomiske virkninger en indførelse 
af princippet om international konsumption ville få.  Undersøgelsen fandt, at en potentiel 
fordel kunne være et marginalt prisfald3 forårsaget af øget konkurrence som følge af en mulig 
stigning i parallelimport og reimport4.

Dog identificerede undersøgelsen i modsætning hertil en række potentielle risici og ulemper. 
Disse omfatter:

 blot en ganske lille forbedring i antallet af importerede varer. Da produkter 

normalt også er omfattet af andre intellektuelle ejendomsrettigheder, på hvilke 

EU-konsumption fortsat ville finde anvendelse, ville rettighedshavere fortsat 

kunne intervenere mod import fra lande uden for EØS5.

 sandsynligheden for, at prisfaldet vil ophøre på lang sigt6

 faldende varekvalitet kombineret med en stigning i antallet af forfalskede 

produkter7.



                                               
1 The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks [de økonomiske 

konsekvenser af valg af konsumptionsordning for registrerede varemærker], Formal Report for DGXV of the 

European Commission, NERA/SJ Berwin & Co/IFF Research, 9. februar 1999 (NERA-undersøgelsen), tilgængelig 

på: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Sammendrag tilgængeligt på: 

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

2 Resultaterne af høringen kan ses i et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Possible 

abuses of trade mark rights within the EU in the context of Community exhaustion" [muligt misbrug af 

varemærkerettigheder i EU i forbindelse med fællesskabskonsumption] (herefter "arbejdsdokument"), 21. maj 

2003, SEC(2003) 575.

3 Ifølge NERA-undersøgelsen ville prisfaldet på kort sigt kun få en mindre eller forsvindende lille indvirkning, se 

NERA-undersøgelsen, tabel 6.10 og 6.11, s. 125 ff.

4
NERA-undersøgelsen, sammendrag, s. 25 ff.

5
Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Exhaustion of Trade Mark Rights" 

[konsumption af varemærkerettigheder] (herefter "arbejdsdokument"), tilgængeligt på: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf , s. 4 ff.

6
NERA-undersøgelsen, s. 124. 

7 Opsummeret i NERA-undersøgelsen, sammendrag, s. 6 ff.
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Ifølge NERA-undersøgelsen ville sektoren for parallel handel og transportsektoren høste 
betydelig fordel af en indførelse af princippet om international konsumption. Dog fandt 
undersøgelsen også, at officielle importører/eksportører og fabrikanter ville tabe ved en 
ændring af ordningen1. 

Det fremgik også af undersøgelsen, at indførelsen af international konsumption kunne være en 
konkurrencemæssig ulempe for virksomheder, der er aktive i EØS:  I sammenligning med 
virksomheder, der betjener andre markeder, som ikke er underkastet princippet om 
international konsumption, ville virksomheder, der betjener EØS, ikke længere kunne søge 
om at få indført forbud mod (ikke godkendt) import2.

Ud fra en konkurrenceretlig synsvinkel fandt Kommissionen hverken, at der var tale om 
misbrug af varemærker, eller at der var tale om andre skadelige virkninger af den nugældende 
ordning med EU-konsumption3. 

Konklusion

Ud fra de resultater, der er redegjort for ovenfor, kan der hverken for industrien eller kunderne 
forventes nogen væsentlig gevinst ved at indføre en ordning med international konsumption.  
Der må snarere forventes et tab af incitamenter for fabrikanter og derfor også for 
rettighedshavere (enten som fabrikanter eller licensgivere), hvilket indebærer en risiko for, at 
en indførelse i sidste ende også vil være til ulempe for kunderne. I betragtning af disse 
resultater udgør det forventede prisfald på kort sigt, der identificeredes i NERA-
undersøgelsen, ikke noget substantielt grundlag for at ændre den nugældende 
konsumptionsordning.

Det kunne heller ikke konstateres, at EU's konsumptionsordning skulle være en hindring for 
konkurrence.  Den eksisterende lovramme for konkurrence (særlig artikel 101 og 102 i TEUF) 
yder tilstrækkelig beskyttelse.

Det er derfor stadig Kommissionens opfattelse, at det ikke vil være i EU's interesse at ændre 
EU's nugældende konsumptionsordning."

                                               
1 NERA-undersøgelsen, s. 17. En høring af berørte kredse førte til samme konklusion; se arbejdsdokument, p. 

18.

2
NERA-undersøgelsen, s. 106.

3 Arbejdsdokument, s. 17 ff.


