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EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s
varumärkessystem
Tullverket ser positivt på den nya lydelsen av artikel 9 i rådets förordning
(EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärke där det föreslås att det tydligare
ska framgå i vilka situationer en rättighetshavare kan skydda sina rättigheter,
t.ex. vid import och export.
Enligt artikel 9.4 i samma förordning ska en rättighetshavare kunna skydda
sitt varumärke även i de situationer där enbart avsändaren är att betrakta som
en kommersiell aktör. Det har rått en viss oklarhet om rådets förordning
(EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som
misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter, ger Tullverkets
möjlighet att ingripa mot mindre försändelser ställda till privatpersoner.
Tullverket ser förslaget som ett förtydligande som klarare avgränsar i vilka
situationer Tullverket kan ingripa.
Tullmyndigheterna kan redan idag enligt rådets förordning 1383/2003
ingripa, under vissa villkor, mot intrång i suspensiva arrangemang av vilket
transitering är ett. Sådana ingripanden ställer höga krav på att Tullverket
under relativt kort tid skaffar information som pekar på att varorna utgör ett
intrång.
Den föreslagna nya lydelsen i artikel 9.5 i rådets förordning 207/2009 ger
rättighetshavaren rätt att förhindra införsel till EU, även om den inte är
avsedd för fri omsättning, t.ex. transitering. Detta innebär att Tullverket
slipper göra den initiala bedömningen om sändningen är avsedd för EU:s
marknad eller inte, vilket underlättar och effektiviserar Tullverkets kontroller
och arbetssätt i de situationer som beskrivs i artikeln. Lydelsen kan dock
innebära att det kommer att ställas krav på att Tullverket gör fler ingripanden
i transiteringsflödet.

Postadress

Besöksadress

Tel

Fax

112 98 STOCKHOLM

Stockholm

0771-520 520 vxl

08-405 05 22

Box 12 854

Alströmergatan 39

2013-05-08

Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande), chefsjuristen Charlotte Zackari och juristen
Lena van Aarem (föredragande).
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