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Pressmeddelande 
Luxemburg den 3 december 2020 

EU:s revisorer granskar skyddet 
av immateriella rättigheter i EU 
Immateriella rättigheter är av grundläggande betydelse för EU:s ekonomi. Att se till att de är 
väl skyddade på den inre marknaden är därför avgörande för EU:s konkurrenskraft. Mot denna 
bakgrund inleder Europeiska revisionsrätten en revision för att bedöma ändamålsenligheten i 
EU:s system för skydd av immateriella rättigheter. 

Immateriella rättigheter är av yttersta vikt för EU:s ekonomi. Immateriella rättigheter ger 
incitament till innovation, kreativitet och teknisk utveckling. De skyddar också mot obehörig 
kopiering och förhindrar därför varumärkesförfalskning och piratkopiering, som är ett komplext 
och växande problem. Förutom att varumärkesförfalskning och piratkopiering har negativa 
ekonomiska effekter kan de också hota den allmänna säkerheten, vilket framgått tydligt under 
covid-19-pandemin. 

Detta gäller särskilt i ett antal sektorer där EU-företag är världsledande: kläder, lyxvaror och 
läkemedel för att bara nämna några. Näringar som är starkt beroende av immateriella rättigheter 
genererar nästan 45 % av EU:s BNP, motsvarande 6,6 biljoner euro, och står för närmare en 
tredjedel av den totala sysselsättningen i EU enligt uppskattningar. 

”Om det saknas ändamålsenliga möjligheter att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter, 
så påverkas innovation och kreativitet negativt och minskar investeringarna”, sade Ildikó Gáll-
Pelcz, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Immateriella rättigheter är 
därför av avgörande betydelse för en framgångsrik inre marknad.”  

EU har infört en rättslig ram som ska harmonisera de immateriella rättigheterna i EU. Vid sidan av 
medlemsstaterna har Europeiska kommissionen och andra EU-organ, till exempel Europeiska 
unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), ett mycket stort ansvar för att säkerställa ett 
fullgott och enhetligt skydd av immateriella rättigheter i hela EU.  
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Revisionen, som just har inletts, är inriktad på EU-varumärken, gemenskapsformgivningar och 
EU:s geografiska beteckningar. Dess syfte är att bedöma huruvida dessa immateriella rättigheter 
är väl skyddade på den inre marknaden.  

Bakgrundsinformation  

Immateriella rättigheter avser intellektuella skapelser, såsom uppfinningar, konstnärliga verk, 
symboler, namn och bilder som används inom handeln. I enlighet med internationella fördrag 
delas de immateriella rättigheterna vanligtvis in i två kategorier:  

— Upphovsrätt som omfattar litterära verk, filmer och musik. 
— Industriellt rättsskydd som omfattar patent (uppfinningar), varumärken, formgivningar 

och geografiska beteckningar.  

Den 25 november 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen en ny handlingsplan för 
immateriella rättigheter till stöd för EU:s initiativ för återhämtning och resiliens. 

Den förhandsbeskrivning som offentliggörs i dag innehåller information om en pågående 
granskningsuppgift om skydd av immateriella rättigheter i EU. Revisionen ska enligt planerna vara 
klar andra halvåret 2021. Förhandsbeskrivningar av revisioner bygger på förberedande arbete 
som utförts innan revisionen inleds och ska inte ses som granskningsiakttagelser, slutsatser eller 
rekommendationer. Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu). 

I maj 2019 offentliggjorde revisionsrätten ett yttrande om EUIPO. 
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