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Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget till Europaparlamentets
och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning) och
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
207/2009 om gemenskapsvarumärken
(Den fullständiga texten i detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens
webbplats http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 32/11)
1. Inledning
1.1 Samråd med Europeiska datatillsynsmannen
1.
Den 27 mars 2013 antog kommissionen två lagstiftningsförslag på varumärkesområdet: ett förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbet
ning) (1) och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
207/2009 om gemenskapsvarumärken (2) (nedan gemensamt kallade förslagen). Förslagen översändes till
Europeiska datatillsynsmannen samma dag.
2.
Europeiska datatillsynsmannen noterar att huvudsyftet med dessa förslag är att ytterligare harmonisera
alla aspekter av materiella varumärkeslagar och procedurregler inom EU. Även om det vid första anblicken
förefaller som om dessa förslag inte medför några större konsekvenser för uppgiftsskyddet, noterar data
tillsynsmannen ändå att båda instrumenten innebär viss behandling av personuppgifter som kan påverka
enskildas rätt till privatliv och uppgiftsskydd. Europeiska datatillsynsmannen beklagar därför att han inte
rådfrågats informellt innan dessa förslag antogs.
3.
I enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 vill datatillsynsmannen nedan belysa ett antal
specifika frågor som förslagen väcker ur ett uppgiftsskyddsperspektiv. Europeiska datatillsynsmannen re
kommenderar att en hänvisning till samrådet införs i förslagens förord.
1.2 Allmän bakgrund
4.
Det föreslagna direktivet syftar till att inom EU ytterligare harmonisera materiella regler rörande
varumärken – inklusive klargöranden av rättigheter som är knutna till ett varumärke och de regler som
är tillämpliga på kollektivmärken – men även förfarandeaspekter såsom registrering, avgifter och förfaranden
rörande invändning, upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke. Direktivet innehåller även
bestämmelser som förbättrar det administrativa samarbetet mellan nationella centrala myndigheter för
industriell äganderätt sinsemellan och med Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller
(artikel 52 och 53).
5.
Genom den föreslagna förordningen ändras den nuvarande rättsliga ramen för gemenskapsvarumärken
som anges i förordning (EG) nr 207/2009. Kontoret för harmonisering i den inre marknaden byter namn
till Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller (nedan kallad byrån). I den föreslagna
förordningen klargörs materiella regler och procedurregler för gemenskapsvarumärken. Den innebär också
att byrån kan inrätta ett register och en elektronisk databas (artikel 87). I förordningen klargörs vidare
byråns roll och uppgifter, särskilt vad gäller dess samarbete med nationella centrala myndigheter för
industriell äganderätt inom EU (artikel 123).
3. Slutsatser
27.
Även om dessa förslag rör harmonisering av materiella varumärkeslagar och procedurregler inom EU
och vid en första anblick inte förefaller medföra några påtagliga konsekvenser för uppgiftsskyddet, innebär
de ändå viss behandling av uppgifter som kan påverkar enskilda rätt till privatliv och uppgiftsskydd.
28.
Europeiska datatillsynsmannen betonar att när medlemsstaternas centrala myndigheter för industriell
äganderätt och byrån i sitt arbete samlar in och behandlar personuppgifter måste det ske i enlighet med
tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning, framför allt de nationella lagar som genomför direktiv 95/46/EG och
förordning (EG) nr 45/2001.
(1) COM(2013) 162 final.
(2) COM(2013) 161 final.
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Vad gäller det föreslagna direktivet rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen att man

— infogar en materiell regel som understryker att all behandling av personuppgifter som utförs av natio
nella myndigheter för industriell äganderätt måste följa tillämplig lagstiftning rörande uppgiftsskydd,
särskilt nationella lagar som genomför direktiv 95/46/EG, och att man i ett skäl lägger till en hänvisning
till den föreslagna förordningen om allmänt uppgiftsskydd,
— i en materiell bestämmelse understryker att all behandling av personuppgifter inom byrån i samband
med samarbete mellan nationella myndigheter och byrån måste följa de regler som anges i förordning
(EG) nr 45/2001,
— i en materiell bestämmelse klargör huruvida de gemensamma eller anslutna databaserna och portalerna
som planeras enligt artikel 52 och skäl 37 inkluderar behandling av personuppgifter, och även anger
deras tillämpningsområde och syfte, särskilt huruvida de tillför ytterligare syften till de ursprungliga
inom respektive databas och portal, och i så fall vilken rättslig grund dessa syften har,
— i en materiell bestämmelse tydligt fastställer villkoren för utbyte av information via de gemensamma
eller anslutna databaserna och portalerna, särskilt genom att fastställa godkänd mottagare av person
uppgifter, typer av uppgifter, syftet med sådant utbyte och hur länge dessa uppgifter ska lagras i ITsystemen.
30.

Vad gäller den föreslagna förordningen rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen att man

— anger villkoren för behandling av personuppgifter i registret och den elektroniska databasen i en
materiell bestämmelse i förslaget och inte i delegerade akter,
— inför en materiell bestämmelse som specificerar typerna av personuppgifter som ska behandlas i registret
och den elektroniska databasen, syftet med behandlingen, vilka kategorier mottagare som ska ges till
gång till uppgifterna (med angivande av vilka uppgifter), tidsfrister för hur länge uppgifterna får lagras
och villkoren för information och utövande av rättigheter för personer som berörs av uppgifterna,
— i artikel 123c klargör huruvida utbytet av information mellan byrån och nationella myndigheter skulle
inkludera personuppgifter, och i så fall vilka. I förordningen bör även specificeras i) att utbyte av
personuppgifter mellan byrån och nationella myndigheter måste genomföras i enlighet med tillämplig
uppgiftsskyddslagstiftning, framför allt förordning (EG) nr 45/2001 när det gäller byråns behandling av
uppgifter och direktiv 95/46/EG när det gäller nationella myndigheters behandling, ii) syftet med detta
utbyte, särskilt huruvida det tillför ytterligare syften till de ursprungliga för respektive databas och portal
och i så fall vilken rättslig grund dessa ytterligare syften har, och iii) typer av uppgifter som utbyts, de
godkända mottagarna av dessa uppgifter och hur länge uppgifterna lagras i dessa IT-system,
— bedömer hur nödvändigt och proportionellt det är att röja personuppgifter i samband med offentlig
görande av information som lagras i den elektroniska databasen. Om det är lagstiftarnas avsikt att göra
det möjligt att offentliggöra personuppgifter för noggrant analyserade syften rekommenderar Europeiska
datatillsynsmannen att uttryckliga bestämmelser om detta införs i den föreslagna förordningen. En
materiell bestämmelse bör minst klargöra vilket slag av personuppgifter som kan offentliggöras och
vilket syftet med offentliggörandet är,
— i en materiell bestämmelse klargör huruvida samarbetet inkluderar offentliggörande av domstolsavgö
randen rörande varumärken. I så fall bör den materiella bestämmelsen innehålla villkor för när domstols
avgöranden får offentliggöras. I detta hänseende rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen att om
byrån och/eller nationella centrala myndigheter för industriell äganderätt offentliggör domstolsavgöran
den på internet bör detta ske under förutsättning att indexering av domstolsavgöranden (och person
uppgifter i dessa) på externa sökmotorer på internet är tekniskt förbjudet, eller annars att det bör
övervägas om offentliggörandet ska ske utan angivande av namn.
Utfärdat i Bryssel den 11 juli 2013.
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