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KORT BEGRUNDELSE 

Hovedformålet med forslaget om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om 

EF-varemærker samt forslaget om ændring af direktiv 2008/95/EF er at harmonisere 

ordningerne for varemærkeregistrering i alle EU's medlemsstater samt sikre sameksistens og 

komplementaritet mellem EU's og medlemsstaternes varemærkeordninger med henblik på at 

gøre dem mere effektive for virksomhederne, for så vidt angår lavere omkostninger, mindre 

kompleksitet, øget hastighed, større forudsigelighed og større retssikkerhed. Dette kan 

fremme innovation og økonomisk vækst betydeligt.  

Udtalelsen fokuserer udelukkende på forslagets handelsrelaterede aspekter, navnlig på transit 

af forfalskede varer gennem Unionen og salg af forfalskede varer over internettet. For så vidt 

angår transit af forfalskede varer sigter Kommissionens forslag mod at begrænse transit af 

forfalskede varer gennem Unionen. I udtalelsen støttes dette initiativ, selv om det 

understreges, at det ikke bør have negative konsekvenser for Unionens ret til at støtte 

tredjelandes adgang til medicin i overensstemmelse med WTO's ministererklæring om TRIPS-

aftalen og folkesundhed, der blev vedtaget i Doha den 14. november 2001.  Det bør imidlertid 

erkendes, at spørgsmålet om adgang til medicin fortrinsvis vedrører patenter og kun i mindre 

omfang varemærker. 

For så vidt angår det andet handelsrelaterede aspekt har forslaget til formål at forhindre 

indførsel af forfalskede varer i Unionen, navnlig gennem salg over internettet. Dette er et 

problem, der er blevet særlig relevant i løbet af de seneste år, fordi internetsalget er steget. I 

udtalelsen præciseres det, hvilke retsmidler varemærkeindehaveren har adgang til for at træffe 

foranstaltninger til at forhindre indførsel af forfalskede varer, hvis det kun er afsenderen af 

varerne, som handler i erhvervsmæssigt øjemed. I betragtning af problemets relevans og de 

økonomiske interesser, der er på spil, er det desuden hensigtsmæssigt, at medlemsstaternes 

kontrol med internetsider, der sælger forfalskede varer, forbedres.  

Endelig gøres der i udtalelsen opmærksom på, at det er nødvendigt at udvide EU’s regelværk 

om beskyttelse af geografiske betegnelser i Unionen ved i en fremtidig EU-retsakt at medtage 

geografiske betegnelser for andre varer end landbrugsprodukter og fødevarer samt vin og 

spiritus. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, 

til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Med det formål at opretholde en stærk 

beskyttelse af rettigheder til 

oprindelsesbetegnelser og geografiske 

betegnelser, der er beskyttet på EU-niveau, 

er det nødvendigt at præcisere, at disse 

rettigheder giver ret til at gøre indsigelse 

mod registreringen af et senere EU-

varemærke, uanset om de også udgør 

hindringer, som undersøgeren automatisk 

skal tage hensyn til. 

(13) Med det formål at opretholde en stærk 

beskyttelse af rettigheder til 

oprindelsesbetegnelser og geografiske 

betegnelser, der er beskyttet på EU-niveau, 

er det nødvendigt at præcisere, at disse 

rettigheder giver ret til at gøre indsigelse 

mod registreringen af et senere EU-

varemærke, uanset om de også udgør 

hindringer, som undersøgeren automatisk 

skal tage hensyn til. Eftersom der kun 

findes EU-lovgivning om beskyttelse af 

geografiske betegnelser for 

landbrugsprodukter og fødevarer samt vin 

og spiritus, bør Kommissionen vedtage et 

forslag til forordning, der harmoniserer 

medlemsstaternes bestemmelser om 

beskyttelse af geografiske betegnelser 

også for andre varer end 

landbrugsprodukter og fødevarer samt vin 

og spiritus. 

 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Med henblik på at styrke 

varemærkebeskyttelsen og bekæmpelsen af 

forfalskning mere effektivt bør 

indehaveren af et EU-varemærke have ret 

til at forhindre, at tredjemand fører varer 

ind i Unionens toldområde, uden at disse er 

overgået til fri omsætning dér, når varerne 

kommer fra tredjelande og uden tilladelse 

er forsynet med et varemærke, som i det 

væsentlige er identisk med EU-

varemærket, der er registreret for sådanne 

(18) Med henblik på at styrke 

varemærkebeskyttelsen og bekæmpelsen af 

forfalskning mere effektivt bør 

indehaveren af et EU-varemærke have ret 

til at forhindre, at tredjemand fører varer 

ind i Unionens toldområde, uden at disse er 

overgået til fri omsætning dér, når varerne 

kommer fra tredjelande og uden tilladelse 

er forsynet med et varemærke, som i det 

væsentlige er identisk med EU-

varemærket, der er registreret for sådanne 



 

AD\1005137DA.doc 5/9 PE514.625v03-00 

 DA 

varer. varer. Dette bør ikke berøre Unionens 

overholdelse af WTO-reglerne, særlig 

GATT-aftalens artikel V om transitfrihed 

og dens ret til at fremme tredjelandes 

adgang til medicin, og mere specifikt 

produktion, udbredelse og distribution af 

generiske lægemidler i EU og i udlandet. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Med henblik på mere effektivt at 

forhindre indførsel af varer, der betegner 

en krænkelse, navnlig i forbindelse med 

salg over internettet, bør indehaveren have 

ret til at forbyde import af sådanne varer til 

EU, hvis det kun er afsenderen af varerne, 

som handler i erhvervsmæssigt øjemed. 

(19) Med henblik på mere effektivt at 

forhindre indførsel af varer, der betegner 

en krænkelse, navnlig i forbindelse med 

salg over internettet, bør indehaveren have 

ret til at forbyde import af sådanne varer til 

EU, hvis det kun er afsenderen af varerne, 

som handler i erhvervsmæssigt øjemed. I 

dette øjemed bør indehaveren træffe de 

relevante foranstaltninger som fastsat i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/48/EF af 29. april 2004 om 

håndhævelsen af intellektuelle 

ejendomsrettigheder og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om 

toldmyndighedernes håndhævelse af 

intellektuelle ejendomsrettigheder. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 12 

Forordning (EF) nr. 207/2009 

Artikel 9 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Indehaveren af et EU-varemærke skal 4. Indehaveren af et EU-varemærke skal 
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også have ret til at forhindre indførsel af 

varer som omhandlet i stk. 3, litra c), hvor 

kun afsenderen af varerne handler i 

erhvervsmæssigt øjemed. 

også have ret til at forhindre indførsel af 

varer som omhandlet i stk. 3, litra c), hvor 

kun afsenderen af varerne handler i 

erhvervsmæssigt øjemed. 

 I dette øjemed skal indehaveren af et EU-

varemærke have ret til at træffe de 

relevante retlige foranstaltninger som 

fastsat i direktiv 2004/48/EF samt til at 

anmode de nationale toldmyndigheder om 

at træffe foranstaltninger vedrørende 

varer, som angiveligt krænker 

vedkommendes rettigheder, såsom 

tilbageholdelse og tilintetgørelse i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om 

håndhævelsen af intellektuelle 

ejendomsrettigheder.  

 Medlemsstaterne træffer ligeledes 

passende foranstaltninger for at forhindre 

salg af forfalskede varer over internettet. 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

Forordning  (EF) nr. 207/2009 

Artikel 9 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Indehaveren af et EU-varemærke skal også 

have ret til at forhindre tredjemand i som 

led i en erhvervsaktivitet at føre varer ind i 

Unionens toldområde, uden at disse 

overgår til fri omsætning, hvor sådanne 

varer, herunder emballage, kommer fra 

tredjelande og uden tilladelse er forsynet 

med et varemærke, som er identisk med 

EU-varemærket, der er registreret for 

sådanne varer, eller som for så vidt angår 

deres væsentligste aspekter ikke kan 

skelnes fra dette varemærke. 

Indehaveren af et EU-varemærke skal også 

have ret til at forhindre tredjemand i som 

led i en erhvervsaktivitet at føre varer ind i 

Unionens toldområde, uden at disse 

overgår til fri omsætning, hvor sådanne 

varer, herunder emballage, kommer fra 

tredjelande og uden tilladelse er forsynet 

med et varemærke, som er identisk med 

EU-varemærket, der er registreret for 

sådanne varer, eller som for så vidt angår 

deres væsentligste aspekter ikke kan 

skelnes fra dette varemærke. Dette berører 

ikke Unionens overholdelse af WTO-

reglerne, særlig GATT-aftalens artikel V 
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om transitfrihed. 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Forordning (EF) nr. 207/2009  

Artikel 9 a – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) i forbindelse med handelen at påføre et 

tegn, der er identisk med eller ligner EU-

varemærket, på udstyret, emballagen eller 

andre midler, hvorpå mærket kan anbringes 

a) i forbindelse med handelen at påføre et 

tegn, der, jf. artikel 8, stk. 1, i denne 

forordning, er identisk med eller ligner 

EU-varemærket på udstyret, emballagen 

eller andre midler, hvorpå mærket kan 

anbringes 

Begrundelse 

Stykket bør være i overensstemmelse med bestemmelserne om identifikation og lighed, der 

allerede er fastsat i artikel 8, stk. 1. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 74 a) Erstatning til importøren og ejeren 

af varerne 

 Agenturet skal have beføjelse til at 

pålægge indehaveren af et EU-varemærke 

at betale passende erstatning til 

importøren, modtageren og ejeren af 

varerne for enhver skade, de har været 

udsat for som følge af en uretmæssig 

tilbageholdelse af varer i henhold til den i 

artikel 9 fastsatte ret til at begrænse 

import.  
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Begrundelse 

I overensstemmelse med artikel 56 i TRIPS skal det relevante agentur have beføjelse til at 

pålægge en ansøger, i dette tilfælde en varemærkeindehaver, at yde passende erstatning til 

importører eller ejere som følge af uretmæssig tilbageholdelse. Uretmæssige tilbageholdelser 

er et stort og voksende problem. Ifølge Kommissionens årsrapport om toldvæsenets 

håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU "EU Customs Enforcement of 

Intellectual Property Rights: Results at the Border" blev varer i 2011 fejlagtigt tilbageholdt i 

mere end 2 700 tilfælde, hvilket er en stigning på 46 % i løbet af to år. 
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