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Intellektuelle ejendomsrettigheder er
ikke fuldt ud beskyttet i EU
Intellektuelle ejendomsrettigheder spiller en stor rolle i en videnbaseret økonomi: De sikrer, at
virksomheder og udviklere kan drage fordel af deres frembringelser. De giver også forbrugerne
sikkerhed med hensyn til kvalitet og sikkerhed. I en særberetning, der offentliggøres i dag,
advarer Den Europæiske Revisionsret dog om, at EU's lovgivningsmæssige rammer for
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder ikke er så effektive, som de kunne være. Selv
om de eksisterende rammer giver visse garantier, er der stadig en række mangler, navnlig i EU's
designdirektiv og gebyrmekanisme. Revisorerne understreger også, at det ville være en fordel
for EU's systemer og de nationale systemer, hvis de i højere grad var tilpasset hinanden.
Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) er afgørende for EU's globale konkurrenceevne. De IPRintensive industrier skaber næsten halvdelen (45 %) af EU's økonomiske aktivitet til en værdi af
6,6 billioner euro og tegner sig for næsten en tredjedel (29 %) af den samlede beskæftigelse i EU.
Forfalskede produkter skønnes årligt at føre til 83 milliarder euro i mistet omsætning i den lovlige
økonomi. Hvis problemet med forfalskede produkter blev tacklet effektivt, ville EU's økonomi
skabe yderligere 400 000 job ifølge et nyligt skøn fra EU's kontor for intellektuel ejendomsret
(EUIPO). Forfalskede produkter indebærer også betydelige sikkerhedsrisici, hvilket senest sås i
forbindelse med covid-19-pandemien. Derfor gør Europa-Kommissionen, andre EU-organer,
f.eks. EUIPO, og medlemsstaternes myndigheder en betydelig indsats for at sikre, at intellektuelle
ejendomsrettigheder respekteres overalt i EU's indre marked.
"Intellektuelle ejendomsrettigheder er afgørende for EU's økonomi: De fremmer innovation og
investeringer og modvirker forfalskninger og deres skadelige virkninger," siger Ildikó Gáll-Pelcz,
det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. "Men den nuværende EU-ramme
beskytter ikke alle intellektuelle ejendomsrettigheder i tilstrækkeligt omfang. Vi håber, at vores
anbefalinger vil hjælpe EU til at øge beskyttelsesniveauet til det niveau, som det indre marked
kræver."
Revisorerne bemærker, at der er indført lovgivningsmæssige foranstaltninger og
støtteforanstaltninger for at beskytte EU-varemærkerne. Men samtidig peger de på mangler i
EU's designdirektiv, som burde have samme retsvirkning i hele EU. EU's lovgivningsmæssige
ramme for design er i sin nuværende form ufuldstændig og forældet. Derfor er de nationale
systemer og EU's systemer ikke tilpasset hinanden, hvilket muliggør divergerende praksis mellem
medlemsstaterne i processerne for undersøgelse, offentliggørelse og registrering, hvilket igen
medfører juridisk usikkerhed. Revisorerne gør endvidere opmærksom på manglen på en EUFormålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. Beretningen i sin
helhed kan fås på eca.europa.eu.
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dækkende beskyttelsesordning for alle produkter. EU's rammer for geografiske betegnelser
vedrører ikke ikkelandbrugsprodukter såsom håndværksmæssige og industrielle design, selv om
nogle medlemsstater har indført lovgivning til beskyttelse af sådanne produkter.
Revisorerne stiller også spørgsmålstegn ved EU's gebyrmekanisme, idet de bemærker, at der er
betydelige forskelle mellem EU-gebyrerne og de gebyrer, som de nationale myndigheder
opkræver. De konstaterede, at gebyrstrukturen for EU's intellektuelle ejendomsrettigheder ikke
afspejler de faktiske omkostninger. Der findes kriterier for, hvordan gebyrer fastsættes på EUniveau, men ifølge revisorerne findes der ikke nogen klar metode til fastsættelse af deres struktur
og størrelse, hvilket resulterer i et overdrevent gebyrniveau, der medfører akkumulerede
overskud (over 300 millioner euro i EUIPO's regnskab for 2020). Revisorerne fremhæver, at dette
er i strid med princippet om, at budgettet skal balancere som fastsat i EU-retten.
Der findes en EU-ramme for håndhævelse af beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder,
som generelt er velfungerende, men revisorerne fremhæver nogle mangler i dens
gennemførelse. Især direktivet om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder
anvendes ikke ensartet i hele EU, og det sikrer derfor ikke et konstant højt niveau for beskyttelse
af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked. Svagheder og uregelmæssigheder i
medlemsstaternes toldkontrol har også en negativ indvirkning på retshåndhævelsen og
bekæmpelsen af forfalskninger. Beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU varierer
derfor alt efter importstedet. Revisorerne bemærker også, at der findes forskellige praksis i EU
vedrørende tilintetgørelse af forfalskede varer, hvilket kan medføre, at falsknere importerer
deres varer til EU via steder med mindre strenge kontroller og sanktioner.

Baggrundsoplysninger
EU's lovgivningsmæssige ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder er baseret på EUforordninger, -direktiver og gældende internationale aftaler om intellektuel ejendomsret. Den
har til formål at yde beskyttelse i alle EU-medlemsstater ved at skabe et fælles EU-system, som
består af intellektuelle ejendomsrettigheder på EU-niveau og på nationalt niveau.
Særberetning nr. 06/2022 "Intellektuelle ejendomsrettigheder i EU - Beskyttelsen er ikke
fuldstændig vandtæt" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu).
I 2019 offentliggjorde Revisionsretten også en udtalelse om forslaget til finansforordning fra
EUIPO's budgetudvalg, hvori den opfordrede til, at kontoret anvender sit overskud produktivt.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, den fremsætter i sine særberetninger,
bliver gennemført i praksis.
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