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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln
(2008/2133(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rapporten ”De ekonomiska konsekvenserna av varumärkesförfalskning 
och pirattillverkning” som OSSE offentliggjorde 2007,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén med titeln 
”Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Tillväxt och sysselsättning genom 
en modern politik för små och medelstora företag” (KOM(2005)0551),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén med titeln ”Ett 
konkurrenskraftigt Europa i världen – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi” (KOM(2006)0567,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén med titeln ”Europa 
i världen: Ett starkare partnerskap för bättre marknadstillträde för EU:s exportörer” 
(KOM(2007)0183,

– med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2008 om EU:s strategi för att få till 
stånd marknadstillträde för europeiska företag1,

– med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2007 om EU i världen – 
konkurrenskraftens externa aspekter2,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juni 2008 om genomförande av handelspolitiken 
med hjälp av effektiva regler och förfaranden för import och export3,

– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om transatlantiska ekonomiska 
förbindelser mellan EU och Förenta staterna4,

– med beaktande av sin resolution av den 12 oktober 2006 om EU:s ekonomiska och 
kommersiella förbindelser med Mercosur i syfte att ingå ett interregionalt 
associeringsavtal5,

1 Antagna texter, P6_TA-PROV(2008)0053.
2 EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
3 Antagna texter, P6_TA-PROV(2008)0247.
4 EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
5 EUT C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
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– med beaktande av sin resolution av den 13 december 2007 om EU:s om handel och 
ekonomiska förbindelser med Sydkorea1, 

– med beaktande av sin resolution av den 8 maj 2008 om handel och ekonomiska 
förbindelser med Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)2,

– med beaktande av sin resolution av den 13 oktober 2005 om möjligheterna till 
handelsförbindelser mellan EU och Kina3,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet med 
titeln ”EU – Kina: Närmare partner med ökat ansvar” (KOM(2006)0631) och 
kommissionens arbetsdokument som åtföljer KOM(2006)0631: ”Närmare partner med 
ökat ansvar En rapport om handel och investeringar mellan EU och Kina Konkurrens och 
partnerskap” (KOM(2006)0632),

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om 
fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i 
syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt 
regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet med 
titeln ”Handlingsprogram: Påskyndade insatser mot hiv/aids, malaria och tuberkulos som 
led i fattigdomsbekämpningen” (KOM(2001)0096),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet med 
titeln ”Uppdatering av EG:s handlingsprogram Påskyndade insatser mot hiv/aids, malaria 
och tuberkulos som led i fattigdomsbekämpningen Olösta policyfrågor och kommande 
utmaningar” (KOM(2003)0093),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med 
titeln ”En samstämmig europeisk policyram för yttre åtgärder mot hiv/aids, malaria och 
tuberkulos” (KOM(2004)0726),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 
17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för 
export till länder med folkhälsoproblem,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om 
tillämpning av Allmänna preferenssystemet,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från 
utskottet för rättsliga frågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A6-.../2008), och av följande skäl:

1 Antagna texter, P6_TA(2007)0629.
2 Antagna texter, P6_TA-PROV(2008)0195.
3 EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
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A. Det krävs effektiva motåtgärder för att bekämpa varumärkesförfalskning om målen med 
den förnyade Lissabonagendan ska uppnås, både vad gäller dess interna aspekter som de 
externa aspekter som kommissionen hänvisar till i sitt meddelande ”Europa i världen: ett 
starkare partnerskap för bättre marknadstillträde för EU:s exportörer” (KOM(2007)0183).

B. EU är världens andra största importör av varor och tjänster, och den extrema öppenhet och 
insyn som kännetecknar dess inre marknad erbjuder väldiga möjligheter men innebär 
också allvarliga risker för att förfalskade produkter ska flöda in.

C. Allvarliga kränkningar av den immateriella äganderätten utgör i praktiken icke-tariffära 
handelshinder som gör det svårare och dyrare att etablera sig på tredjelandsmarknader, 
inte minst för små och medelstora företag med begränsade medel och resurser.

D. Europas konkurrenskraft förknippas traditionellt med dess kvalificerade arbetskraft och, i 
stigande grad och i synnerhet för små och medelstora företag, med dess satsningar på 
forskning och utveckling, innovation och skydd av immaterialrätten.

E. EU:s handelspartner respekteras inte alltid immaterialrätten, inbegripet skydd av 
geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar, med vederbörlig omsorg.

F. Värdet på de varor som beslagtogs av EU:s tullmyndigheter under 2007 pga. intrång i 
immaterialrättsliga rättigheter ökade med 17 procent jämfört med året innan, med en 
ökning på 264 procent för kosmetika och hygienprodukter, 98 procent för leksaker och 
51 procent för läkemedel.

G. Varumärkesförfalskning och pirattillverkning har svåra konsekvenser för EU:s ekonomi 
och för gemenskapens interna sociala och ekonomiska system genom att de hämmar 
innovation, bromsar utländska direktinvesteringar, får kvalificerade arbetstillfällen inom 
industrin att försvinna och främjar utvecklingen, parallellt med den lagliga ekonomin, av 
en svart ekonomi som kontrolleras av organiserad brottslighet.

H. Varumärkesförfalskning orsakar svåra skador på miljön, som följd dels av den bristande 
kvaliteten på de förfalskade varorna, dels av de höga kostnaderna förknippade med att 
bortskaffa och förstöra dem.

I. Medan den inre marknaden garanterar att de europeiska konsumenterna kan göra fria och 
trygga produktval med god insyn, kan ett utbud av förfalskade varor, om det inte 
bekämpas på rätt sätt, inte bara skada den trovärdighetsprincip som underbygger hela 
systemet utan även sätta konsumenternas säkerhet, hälsa och, i extrema fall, liv på spel. 
Det är därför viktigt att se till att konsumenternas rättigheter garanteras på bättre sätt.

J. De skillnader i immaterialrättslagstiftningen som råder mellan i olika medlemsstater i 
fråga om straffrättsliga åtgärder för att hävda immaterialrätten innebär inte bara att 
EU:s förhandlingsposition försvagas utan även att de ansträngningar som hittills gjorts för 
att komma åt detta problem på ett effektivt sätt på internationell nivå undergrävs.

K. EU, Japan och Förenta staterna inledde 2007 förhandlingar om ett nytt internationellt avtal 
för att stärka skyddet av immaterialrättsliga rättigheter och för att bekämpa 
varumärkesförfalskning och pirattillverkning (”(Anti Counterfeiting Trade Agreement”, 
ACTA). 
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L. Det är nödvändigt att göra en tydlig åtskillnad mellan generiska läkemedel, å ena sidan, 
spridningen av och handeln med vilka såväl EU som utvecklingsländerna bör främja, och 
förfalskade läkemedel, å andra sidan, vilka åsamkar de drabbade företagen svåra 
ekonomiska förluster och sinkar utvecklingen av nya produkter utan att därmed gynna 
befolkningarna i mindre utvecklade länder.

Den multilaterala ramen

1. Europaparlamentet anser att WTO-systemet har möjliggjort ett bredare internationellt 
erkännande av immaterialrättsliga rättigheter genom att erbjuda minimiskyddsnormer i 
detta hänseende genom dels avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter 
(TRIPS-avtalet), dels den dialog som förs såväl mellan medlemsstaterna som med andra 
institutioner som Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) och 
Världstullorganisationen (WCO) samt genom att införa en mekanism för förebyggande 
och lösning av tvister.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom TRIPS-rådet arbeta vidare för att 
säkra att de bestämmelser om minimiskydd som inlemmats i den nationella lagstiftningen 
åtföljs av såväl verkningsfulla tillämpningsåtgärder som åtgärder för att beivra 
överträdelser av dessa bestämmelser.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att stärka TRIPS-avtalet 
och utvidga dess tillämpningsområde så att det även omfattar exportverksamhet, 
transitering och omlastning liksom alla övriga immaterialrättsområden som hittills 
undantagits från avtalets tillämpningsområde, varvid hänsyn alltid bör tas till 
utvecklingsnivån hos de olika parterna, och åtskillnad alltid göras mellan de länder som 
tillverkar, transiterar och brukar förfalskade eller pirattillverkade produkter.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta specifika 
åtgärder riktade, med adekvat ekonomiskt stöd, mot utvecklingsländerna för att undvika 
de risker som förknippas med potentiellt farliga produktförfalskningar och som syftar till 
att i dessa länder avskräcka såväl utländska direktinvesteringar på detta område som 
brottslig verksamhet och terroristverksamhet.

5. Europaparlamentet erinrar om att tillverkningen av förfalskade och piratkopierade varor 
har nått en alarmerande omfattning i vissa framväxande ekonomier. Samtidigt som det 
välkomnar de initiativ till samarbete som detta har föranlett anser parlamentet att särskilda 
åtgärder måste vidtas för att bättre samordna tull-, rätts- och polismyndigheter och för att 
påskynda harmoniseringen av lagstiftningen i dessa länder med EU:s lagstiftning.

6. Europaparlamentet är övertygat om att kampen mot varumärkesförfalskning kan stärkas 
genom att man i större omfattning hänvisar ärenden till WTO:s tvistlösningsorgan som, 
tillsammans med europeiska och nationella domstolar och genom att sammanställa ett 
regelverk som stärker TRIPS-avtalet, till såväl innehåll som omfattning, kan se till att 
Europas industri och konsumenter garanteras ett bättre skydd.
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ACTA och andra bilaterala och regionala EU-initiativ

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samtidigt med de multilaterala 
förhandlingarna även föra kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning 
vidare genom bilaterala, regionala och multilaterala avtal som syftar till ett närmande av 
lagar och deras effektiva tillämpning och som därtill lägger grunden till effektiva system 
för tvistlösning och sanktioner om de skyldigheter som anges i avtalen inte uppfylls.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att gör allt de kan för 
att förhandlingarna om ACTA-avtalet snabbt och på ett tillfredsställande sätt slutförs. 
Parlamentet anser att när detta avtal träder i kraft kommer det inte bara utgöra en viktig 
referenspunkt i internationella sammanhang utan även garantera att kampen mot 
varumärkesförfalskning blir mer effektiv och erbjuda ett viktigt påtryckningsinstrument 
gentemot de tredjeländer som inte ansluter sig till avtalet.

9. Europaparlamentet gläder sig över det växande intresse som många WTO-medlemsstater 
har visat för ACTA, och uttrycker sin förhoppning om att avtalet även undertecknas av 
Kina och andra framväxande länder vars ekonomier berörs mer direkt av 
varumärkesförfalskning.

Externa stödåtgärder i kampen mot varumärkesförfalskning

10. Europaparlamentet rekommenderar att en verkningsfull mekanism införs för att övervaka 
eventuella brott mot den immateriella äganderätten såsom den stadfästs i olika avtal, 
kombinerat med handelspolitiska påtryckningsinstrument och konkreta åtgärder för att 
bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning, bland vilka bör ingå införandet i 
det allmänna preferenssystemet eller, för utvecklingsländer, möjlighet till 
förmånsbehandling vid tillämpning av handelspolitiska försvarsåtgärder.

11. Europaparlamentet erinrar om att det allmänna preferenssystemet bland annat ger 
möjlighet att tillfälligt inställa förmåner för parter som använder sig av illojala 
handelsmetoder. Parlamentet anser att i särskilt allvarliga fall bör kommissionen överväga 
att tillämpa detta avskräckande instrument.

12. Europaparlamentet anser att handelshinderförordningen kan vara till stor hjälp för 
europeiska företag som har svårighet att etablera sig på tredjelandsmarknader på grund av 
brott mot immaterialrätten, och uppmanar kommissionen att uppmuntra till och förenkla 
tillämpningen av denna förordning, särskilt för små och medelstora företag.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål se över prioriteringarna när 
det gäller tilldelningen av personal till EU:s delegationer, och därmed se till att tillräckligt 
med tjänstemän befattar sig med att bekämpa varumärkesförfalskning. Tillsammans med 
medlemsstaternas diplomatiska representationer bör dessa personalresurser, vilka helst bör 
inordnas i ”marknadstillträdesgrupper”, ha i uppdrag att se till att gemenskapens åtgärder 
för att bekämpa varumärkesförfalskning vidtas på ett verkningsfullt sätt, etablera bättre 
kontakter de lokala myndigheter och utgöra en behjälplig kontaktpunkt för företag från 
gemenskapen (särskilt små och medelstora företag) som inlämnat klagomål om 
immaterialrättsbrott.
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Frågor om lagstiftning och organisation 

14. Europaparlamentet noterar kommissionens många försök att stärka immaterialrätten i EU, 
och efterlyser kraftigare insatser för att bekämpa varumärkesförfalskning och främja 
harmonisering av de lagar på området som gäller i de olika medlemsstaterna. 

15. Europaparlamentet insisterar på behovet att samordna de tjänster som har i uppdrag att 
bekämpa varumärkesförfalskning på ett bättre sätt inom gemenskapen samt att utöka 
gemenskapens initiativ på detta område.

16. Europaparlamentet beklagar att rådet inte har antagit förordningen om ursprungsmärkning 
(den s.k. ”Made in”-förordningen) som skulle ha förbättrat möjligheten att spåra och 
identifiera ursprunget för importerade produkter, och uttrycker sin förhoppning om att de 
hittillsvarande hindren för dess ikraftträdande kan överkommas på ett bestående sätt.

17. Europaparlamentet anser att man omgående bör upprätta en gemensam europeisk 
myndighet som samordnar insatserna i kampen mot varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, och som kan se till att de olika aktörerna organiseras på bättre sätt på 
europeisk nivå samt åstadkomma synergieffekter med den privata sektorn och med de 
myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för kampen mot varumärkesförfalskning. 
Parlamentet anser att denna myndighet måste upprättas för att stärka såväl EU:s ställning 
och trovärdighet i internationella sammanhang som dess insatser för att bekämpa 
varumärkesförfalskning.

18. Europaparlamentet efterlyser ytterligare förbättringar och bättre samordning av 
tullförfarandena inom EU i syfte att på ett avgörande sätt hindra att förfalskade och 
piratkopierade produkter når marknaden. Parlamentet anser att för at bekämpa 
varumärkesförfalskning på ett effektivt sätt är det nödvändigt att beakta den framträdande 
roll som Internet idag spelar för försäljningen och marknadsföringen av förfalskade och 
piratkopierade produkter.

19. Europaparlamentet anser att det är av största vikt att den europeiska industrin inte brister i 
sitt stöd utan aktivt bidrar till de initiativ som de europeiska institutionerna kommer att ta 
på detta område.  Parlamentet anser det som särskilt viktigt att se till att små och 
medelstora företag har möjlighet att på ett verkningsfullt sätt försvara sig mot intrång i 
deras immaterialrättsliga rättigheter i tredjeland. 

Slutliga överväganden

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med rådet och 
medlemsstaterna ange tydliga, strukturerade och ambitiösa politiska riktlinjer för att – 
parallellt med interna initiativ på tull- och rättsområdet – samordna och inrikta EU:s och 
dess medlemsstaters ”externa” åtgärder för att bekämpa varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning.

21. Europaparlamentet understryker att det hädanefter måste säkerställas en mer central roll i 
kampen mot varumärkesförfalskning. Parlamentet anser det särskilt viktigt att påskynda 
dess medverkan i internationella sammankomster kring denna fråga, såsom 
världskongressen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning 
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(”Global Anti-counterfeiting and Piracy Congress”) och internationella organisationer 
inriktade på immaterialrättsskydd.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att hålla parlamentet helt och fullt 
underrättat om, och involvera det i, de olika åtgärder som vidtas på detta område.

o

o o

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och 
parlament.
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MOTIVERING

EG konstaterar i sitt meddelande ”Europa i världen” från 2006 att man, inom ramen för de 
multilaterala och bilaterala initiativen, bör förstärka EU:s konkurrenskraft internationellt samt 
stärka kampen mot varumärkesförfalskning i tredjeländer.

Det värde som står på spel är inte oväsentligt. Marknaden för varumärkesförfalskning uppgår 
till ungefär 500 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 7–10 procent av världshandeln. Den 
europeiska ekonomin har specialiserat sig på produkter i de övre segmenten med ett högt 
förädlingsvärde. Dessa produkter skyddas ofta av immateriella rättigheter. Ett försvar av den 
immateriella äganderätten är således ett oumbärligt verktyg för att stödja den europeiska 
industrins internationella konkurrenskraft, och det utgör dessutom ett lika viktigt bidrag till 
Lissabonstrategins framgång. 

Det är dock inte sant att nya initiativ i kampen mot varumärkesförfalskningen enbart avser 
gemenskapens industriers intresse. Förutom de ekonomiska skador som 
varumärkesförfalskning och piratkopiering vållar företagen, ger dessa olagliga verksamheter 
varje år upphov till att hundratusentals kvalificerade och välavlönade arbetstillfällen förloras i 
Europa (uppskattningsvis 200 000 förlorade arbetstillfällen) och på andra ställen i världen. I 
många fall kan de dessutom äventyra konsumenternas hälsa, finansiera kriminella 
organisationer och terroristorganisationer samt orsaka allvarliga skador på miljön.

Varumärkesförfalskning är ett mångfasetterat och diversifierat fenomen som, med olika 
intensitet, drabbar nästan alla delar av ekonomin. Tiden för simpla, lätt igenkännliga 
förfalskningar av lyxprodukter är numera förbi. Företagen som ägnar sig åt 
varumärkesförfalskning och piratkopiering har under de senaste åren utvecklats enormt och i 
nuläget producerar de leksaker, kläder, datorprogram, läkemedel, kosmetika, livsmedel, 
cigaretter samt reservdelar till personbilar och flygplan. 

Alla konsumenter inser inte att de begår ett brott genom att köpa produkter vars ursprung är 
minst sagt tvivelaktigt, och att de bidrar till att stödja parallella ekonomier som domineras av 
den organiserade brottsligheten. Parlamentet har redan uttalat sig i frågan, och man har 
betonat att personligt bruk utan vinstsyfte bör skiljas från olaglig och avsiktlig saluföring av 
förfalskade och piratkopierade produkter. Man bör givetvis uppmärksamma denna åtskillnad, 
och man bör också bedriva informationskampanjer som leder till att konsumenterna bättre 
förstår vilka risker deras obetänksamma inköp innebär 

Varumärkesförfalskningen är ofta förrädisk och farlig. Man beräknar till exempel att 
10 procent av alla läkemedel är förfalskningar. Dessa produkter, liksom kosmetika, kan 
innehålla substanser som kan vara skadliga och leda till allvarliga hälsoskador för den 
okunnige användaren. Ett exempel utgörs av en hostmedicin innehållande frostskyddsmedel 
som orsakade mer än 130 dödsfall i Panama 2006. Den växande marknaden för förfalskade 
livsmedelsprodukter (bland annat viner och spritdrycker) vållar mycket allvarliga skador på 
den framstående europeiska produktionen, och den kan dessutom medföra allvarliga risker för 
konsumenterna, framför allt på andra marknader än dem som den förfalskade produkten 
kommer från. Att bekämpa varumärkesförfalskningen innebär således att man garanterar att 
konsumenterna kan välja fritt och säkert bland de produkter de handlar.
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Utvecklingsländerna är varumärkesförfalskningens främsta offer, och de har knappast de rätta 
verktygen för att framgångsrikt bekämpa de skador förfalskningen ger upphov till. 
Föredraganden anser att man måste vidta särskilda åtgärder för att hjälpa dem att effektivt 
bekämpa fenomenet och undvika att det skapas ”frizoner” som kontrolleras av den 
organiserade brottsligheten. I synnerhet är och förblir insatserna för att motarbeta 
varumärkesförfalskning av livsmedelsprodukter och mediciner i utvecklingsländerna en av 
prioriteringarna i EU:s externa åtgärder för att bekämpa varumärkesförfalskningen.

Syftet med betänkandet är att skapa ett konkret och konsekvent förslag till samordnad och 
enhetlig europeisk politik för de internationella aspekterna av kampen mot 
varumärkesförfalskningen. Kampen mot varumärkesförfalskningen måste bli en prioriterad 
fråga för EU, och förfalskningens konsekvenser måste beaktas vid utformningen av 
EU:s handelspolitik för nästa årtionde. 

Modernisering av WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter 
(TRIPS-avtalet) 

TRIPS-avtalet innebar ett avgörande framsteg mot ett inrättande av globala normer för den 
immateriella äganderätten när det trädde i kraft, men resultaten har inte alltid levt upp till 
förväntningarna, eftersom många medlemsstater inte har kunnat eller velat garantera att 
avtalet tillämpas fullt ut. EG borde därför vidta lämpliga diplomatiska åtgärder som syftar till 
att garantera att minimistandarderna i TRIPS-avtalet tillämpas korrekt av alla 
WTO:s medlemmar. 

Å andra sidan är avtalet i fråga inte perfekt och vissa delar av det borde ses över igen. Man 
bör framför allt utsträcka dess tillämpningsområde till exporttransaktioner, transiteringar och 
omlastningar samt givetvis till andra kränkningar av den immateriella äganderätten.

I fall av allvarliga kränkningar av TRIPS-avtalet borde EU inte tveka att väcka talan hos 
WTO:s tvistlösningsorgan, såväl för att garantera att de berörda europeiska parterna försvaras 
som för att ”skapa” en rättspraxis som kan tydliggöra avtalets innehåll och på så sätt göra dess 
tillämpning lättare och mer effektiv.

Föredraganden är dessutom övertygad om att tillämpningen av förordningen om 
handelshinder måste uppmuntras och förenklas för de europeiska företag som klagar över 
problem med tillträde till tredjelandsmarknader på grund av att lokala aktörer utnyttjar sina 
immateriella rättigheter olagligt eller oriktigt. . 

ACTA och andra bilaterala och regionala åtgärder från EU:s sida

Trots att WTO:s multilaterala ramar förblir EU:s främsta prioritering, är det uppenbart att man 
inte kommer att kunna bekämpa varumärkesförfalskningen effektivt på internationell nivå 
utan ytterligare bilaterala eller plurilaterala åtgärder, såsom ACTA-avtalet. I detta avseende 
förväntar parlamentet sig att bli informerat och få en möjlighet att bidra till avtalet under 
förhandlingarna innan det läggs fram för formell behandling i parlamentet.

Det föreslagna ACTA-avtalet föds ur behovet av att gå längre än TRIPS-avtalet och att göra 
kampen mot varumärkesförfalskningen effektivare och mer enhetlig. Ur denna synvinkel är 
det säkerligen positivt att de industrialiserade länder som drabbats hårdast av 
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varumärkesförfalskningen, bland annat EU, Förenta staterna och Japan, har bestämt sig för att 
samordna sina ansträngningar. Processen är fortfarande i inledningsskedet, men man bör 
försäkra sig om att ACTA-avtalet inte överlappar TRIPS-avtalet och att de slutliga målen i 
avtalet är tillräckligt tydliga och realistiska. 

Förutom ACTA-avtalet anser föredraganden att det är lämpligt att EG inför en klausul om 
försvar av de immateriella rättigheterna (med ett effektivt system för tvistlösning) i alla nya 
avtal om frihandel som förhandlas fram under de kommande åren.

Att fullt ut respektera åtagandena i TRIPS-avtalen och i övriga bilaterala och plurilaterala 
avtal kommer att medföra stora ekonomiska och organisatoriska ansträngningar för 
tredjeländer, i synnerhet utvecklingsländerna. Föredraganden anser att EU åtminstone delvis 
bör ta ansvar för detta problem, och ge lämpligt ekonomiskt och tekniskt stöd till de stater 
som ber om det och som visar att de engagerar sig i kampen mot varumärkesförfalskning. På 
så sätt främjas personalutbildning och, när detta är möjligt, tillämpning av gemenskapens 
tullförfaranden.

Man bör särskilt ägna sig åt att bekämpa varumärkesförfalskningen i de länder där varorna 
transiteras, samt i de fall då ”fartygsfabriker” placerade utanför landets territorialhav används. 

”Made-in” och importerade produkters spårbarhet.

Den föreslagna rådsförordningen1 om att ange ursprungsland för vissa produkter som 
importeras av EU från tredjeländer skulle, om den antas, inte bara möjliggöra en större 
öppenhet när det gäller ursprunget för vissa produktkategorier, såsom textilprodukter, som 
ofta är föremål för varumärkesförfalskning, utan också avsevärt bidra till att bekämpa 
varumärkesförfalskningen. Föredraganden skulle därför önska att man övervinner de 
obegripliga skillnader som hittills har varit ett hinder för förslagets åtgärder och kommer fram 
till ett snabbt antagande.

Samtidigt skulle det dessutom vara lämpligt att tillsammans med de berörda 
industrisektorerna undersöka metoder som kan göra det enkelt för tullen och för 
slutkonsumenterna att kontrollera äktheten hos produkter från tredjeländer. 

Normativa och organisatoriska frågor 

Föredraganden anser att en bättre samordning på gemenskapsnivå är nödvändig för att uppnå 
betydelsefulla resultat i den internationella kampen mot varumärkesförfalskningen.

Inrättandet av en gemensam europeisk myndighet med uppgift att bekämpa 
varumärkesförfalskningen och samordna såväl medlemsstaternas som de olika 
gemenskapsinstansernas ansträngningar kan inte längre skjutas upp. Den nya myndigheten 
måste garanteras tillräckliga medel och tillräcklig makt för att kunna genomföra sitt uppdrag, 
samtidigt som medlemsstaternas ansvar beaktas. EG måste dessutom garantera att de olika 
ansvariga instanserna inom gemenskapen arbetar med detta viktiga område på ett samordnat 
och väl avvägt sätt.

1 Ref. 2005/0254(ACC).
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En av aspekterna av kampen mot varumärkesförfalskningen som såväl medlemsstaterna som 
EG borde prioritera, är försvaret av de små och medelstora företagen, både i Europa och i 
tredjeländer. Företagens roll är fundamental om man ska lyckas bekämpa 
varumärkesförfalskningen, och industrin måste göra sin del, som EG själv nyss påpekat. Man 
kan dock inte jämställa multinationella lyxföretag och små producenter som har uppnått stora 
resultat inom sitt varuområde. Små och medelstora företag bör således få hjälp att skydda sig 
mot skador som drabbar dem hårt. Mer allmänt bör man dessutom införa system för 
samarbete mellan offentliga och privata verksamheter. Dessa system måste bli mer effektiva 
och mindre kostsamma för företagen.

De traditionella marknadernas mättnad och öppnandet av nya marknader, bland annat i 
tillväxtekonomierna, kräver dessutom en ny operativ strategi som innebär att man inte 
begränsar sig till varumärkesförfalskningen i Europa, utan också tar itu med problemet i de 
områden där varumärkesförfalskningen är djupast rotad. Dessutom måste man agera i de 
tredjestater som ofta tar emot förfalskningar av europeiska varor som producerats på annat 
håll.

Föredraganden önskar också att man, å ena sidan, kan verka för en förbättring och en ökad 
harmonisering av tullförfarandena inom EU och att man, å andra sidan, inrättar ett system 
med straffrättsliga bestämmelser som är gemensamma för alla medlemsstater. Kampen mot 
varumärkesförfalskningen och piratkopieringen utanför Europa måste passera via ett stabilt 
system med regler som är gemensamma inom EU.

Europaparlamentets roll

Parlamentet spelar en viktig roll i kampen mot varumärkesförfalskningen, i synnerhet med 
tanke på de nya befogenheter det kommer att få om Lissabonfördraget träder i kraft. Det 
skulle dessutom vara lämpligt om parlamentet, i samarbete med berörda parlamentariska 
utskott, kunde främja ett årligt ”forum” om varumärkesförfalskning, ägna problemet större 
uppmärksamhet i sina bilaterala relationer (i första hand med Förenta staternas kongress) eller 
i sina multilaterala relationer (WTO:s generalförsamling) och skicka en parlamentarisk 
delegation till världskongressen om bekämpning av förfalskningar.


