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EU-revisorerne undersøger 
beskyttelsen af intellektuel 
ejendomsret i EU 
Intellektuel ejendomsret er afgørende for EU's økonomi. At sikre god beskyttelse af den på det 
indre marked er derfor centralt for EU's konkurrenceevne. Den Europæiske Revisionsret 
indleder på denne baggrund en revision for at vurdere effektiviteten af EU's system for 
beskyttelse af intellektuel ejendomsret. 

Intellektuel ejendomsret er utrolig vigtig for EU's økonomi. Intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) giver et incitament til innovation, kreativitet og teknologisk udvikling. De giver også 
beskyttelse mod uautoriseret kopiering og forhindrer således forfalskning og plagiering, som 
udgør et komplekst og voksende problem. Disse fænomener kan - ud over at være til skade for 
økonomien - også være et problem for den offentlige sikkerhed, hvilket tydeligt er fremgået af 
covid-19-pandemien. 

Det gælder navnlig en række sektorer, hvor EU's virksomheder er førende på verdensplan: 
beklædning, luksusvarer og lægemidler, for blot at nævne nogle få. Det anslås, at de industrier, 
der er stærkt afhængige af intellektuel ejendomsret, genererer næsten 45 % af EU's BNP og har 
en værdi af 6,6 trillioner euro, samtidig med at de udgør næsten en tredjedel af den samlede 
beskæftigelse i EU. 

"Uden effektive midler til at håndhæve intellektuelle ejendomsrettigheder kan innovation og 
kreativitet ikke fremmes, og investeringerne vil falde," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af 
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "De intellektuelle 
ejendomsrettigheder er derfor afgørende for det indre markeds succes."  

EU har indført en lovgivningsmæssig ramme for harmonisering af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i hele EU. Sammen med medlemsstaterne har Europa-Kommissionen og 
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andre EU-organer som EU's kontor for intellektuel ejendomsret (EUIPO) et enormt ansvar for at 
sikre en korrekt og ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder overalt i EU.  

Revisionen, vi lige har indledt, fokuserer på EU-varemærker, EF-design og europæiske geografiske 
betegnelser. Den har til formål at vurdere, om disse intellektuelle ejendomsrettigheder er godt 
beskyttet på det indre marked.  

Baggrundsoplysninger  

Intellektuel ejendomsret henviser til intellektuelle frembringelser, f.eks. opfindelser, 
kunstværker, symboler, navne og billeder, der anvendes i handelen. Under internationale 
traktater er intellektuelle ejendomsrettigheder traditionelt opdelt i to kategorier:  

- ophavsret til litterære værker, film og musik 
- industrielle ejendomsrettigheder til patenter (opfindelser), varemærker, design og 

geografiske betegnelser.  

Den 25. november 2020 offentliggjorde Europa-Kommissionen en ny handlingsplan for 
intellektuel ejendomsret for at understøtte EU's genopretnings- og resiliensinitiativ. 

Den orientering om kommende revision, der offentliggøres i dag, oplyser om en igangværende 
revisionsopgave vedrørende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU. Revisionen 
forventes afsluttet i andet halvår af 2021. Orienteringer om kommende revisioner er baseret på 
det forberedende arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave, og de skal ikke betragtes 
som revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger. Orienteringen i sin helhed kan fås 
på engelsk på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). 

I maj 2019 offentliggjorde Revisionsretten en udtalelse om EUIPO. 

Pressekontakt vedrørende denne orientering 

Vincent Bourgeais - E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502 
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