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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners merken op dat de bescherming van handelsmerken in geval van goederen die in de 
EU-lidstaten of in EER-landen op de markt worden gebracht, hoofdzakelijk aan de hand van 
EU-wetgeving wordt gereguleerd.

Gelet hierop en op de resolutie van het Europees Parlement van 3 oktober 2001 
(A5-0311/2011), waarin de Commissie wordt opgeroepen om een verslag in te dienen 
betreffende aan haar gemelde misbruiken van merkenrechten en om tekortkomingen in de 
bestaande wettelijke bepalingen vast te stellen, roepen indieners op het beginsel van 
internationale uitputting van merkenrechten ook toe te passen op de interne markt en op de 
Europese Economische Ruimte.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

De Commissie heeft het beginsel van internationale uitputting in een studie (hierna "NERA-
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studie"1 genoemd) onderzocht. Verder hebben stakeholders over het beginsel overleg gevoerd 
en de mogelijke misbruiken van handelsmerken die aan het beginsel van EU-brede uitputting 
onderworpen zijn, onderzocht2. Ze kwamen onder andere tot onderstaande bevindingen.

De bedoeling van de NERA-studie was het evalueren van de economische impact die de 
invoering van het beginsel van internationale uitputting zou hebben. Een mogelijk voordeel 
van die invoering is volgens de studie een minieme3 prijsverlaging veroorzaakt door een 
toename van de concurrentie als gevolg van de mogelijke toename van de parallelinvoer en de 
herinvoer4.

De studie liet echter ook zien dat er potentiële risico's en nadelen aan de invoering van het 
beginsel verbonden zijn. Hiertoe behoren:

 slechts een lichte verbetering in de omvang van de invoer. Aangezien 
producten normaal ook onder andere intellectuele-eigendomsrechten vallen 
waarvoor EU-brede uitputting zou blijven gelden, zouden rechthebbenden nog 
steeds kunnen optreden tegen invoer vanuit een land buiten de EER5

 de aannemelijke verdwijning van de prijsverlaging op lange termijn6

 een vermindering van de kwaliteit van de producten en een toename van het 
aantal namaakproducten7.

De NERA-studie gaf ook aan dat de parallelhandel en de transportsector aanzienlijk zouden 
profiteren van een overgang naar het beginsel van internationale uitputting. Verder bleek 
echter dat officiële invoerders/uitvoerders en fabrikanten de verliezers zouden zijn van een 
wijziging van het huidige systeem8.

De studie toonde ook aan dat de invoering van internationale uitputting een 
concurrentienadeel zou kunnen betekenen voor bedrijven die actief zijn in de EER. In 
vergelijking met bedrijven die actief zijn op andere markten die niet onderworpen zijn aan het 
beginsel van internationale uitputting, zouden bedrijven die actief zijn in de EER namelijk 
geen verbod van (niet-goedgekeurde) ingevoerde goederen meer kunnen vragen9.

                                               
1 The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks, eindverslag aan 
DG XV van de Europese Commissie, NERA SJ Berwin & Co and IFF Research, 8 februari 1999 ("NERA-
studie"), beschikbaar op: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Samenvatting 
beschikbaar op: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.
2 De resultaten van het overleg zijn te vinden in "Mogelijk misbruik van handelsmerkrechten in de EU in 
verband met communautaire uitputting van rechten", Werkdocument van de diensten van de Commissie, 
21.5.2003, SEC(2003) 575.
3 Uit de NERA-studie blijkt dat de prijsverlaging op korte termijn slechts onbelangrijke ("geringe") tot 
"verwaarloosbare" gevolgen zou hebben, zie NERA-studie, tabellen 6.10, 6.11, blz. 125 en volgende.
4 NERA-studie, samenvatting, blz. 25 en volgende.
5 Exhaustion of Trade Mark Rights, Werkdocument van de diensten van de Commissie ("werkdocument"), 
beschikbaar op: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf, blz. 4 en volgende.
6 NERA-studie, blz. 124. 
7 Samengevat in NERA-studie, samenvatting, blz. 6 en volgende.
8 NERA-studie, blz. 17; een hoorzitting voor belanghebbende kringen leidde tot dezelfde conclusie; zie 
werkdocument, blz. 18.
9 NERA-studie, blz. 106.
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Vanuit het oogpunt van het mededingingsrecht heeft de Commissie geen misbruik van 
handelsmerken en ook geen enkel ander nadelig gevolg van het huidige systeem van EU-
brede uitputting vastgesteld1.

Conclusie

Op basis van de bevindingen die hierboven zijn uitgelegd, kunnen er zowel voor het 
bedrijfsleven als voor de consumenten geen grote voordelen verwacht worden van een 
overgang naar het beginsel van internationale uitputting. Er wordt eerder een verlies aan 
stimulansen voor fabrikanten en daardoor ook voor rechthebbenden (ofwel als fabrikanten, 
ofwel als licentiegevers) verwacht, wat het risico inhoudt dat het uiteindelijk nadelig uitpakt 
voor de consument. Rekening houdend met deze bevindingen, is de verwachte prijsdaling 
waarvan de opstellers van de NERA-studie voor de korte termijn uitgaan, geen solide basis 
om het huidige uitputtingssysteem te veranderen.

Bovendien bleek het uitputtingsregime van de EU concurrentie niet in de weg te staan. Het 
bestaande kader van het mededingingsrecht (vooral artikel 101 en 102 van het VWEU) biedt 
voldoende bescherming.

De Commissie gelooft daarom nog steeds dat het niet in het belang van de EU zou zijn om het 
huidige EU-brede uitputtingssysteem te wijzigen.

                                               
1 Werkdocument, blz. 17 en volgende.


