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Sammanfattning 
Med parallellimport menas att en återförsäljare som inte är en del av 

varumärkesrättsinnehavarens vanliga, redan etablerade distributionsled, importerar de 

varumärkesskyddade varorna och har sedan rätt att sälja vidare dessa utan 

varumärkesrättsinnehavarens samtycke. En förutsättning är dock att konsumtion måste ha 

skett. Med detta menas att varorna från början måste ha förts ut på marknaden med 

varumärkesrättsinnehavarens samtycke. En sådan typ av handel möjliggörs tack vare 

principerna om en fri och gemensam inre marknad inom EU. EU är därför en tullunion som 

arbetar konstant med att upprätthålla ett starkt samarbete mellan medlemsländerna och skapa 

rättvisa förhållanden för alla aktörer.  

 

EU:s regler gällande den fria marknaden och den fungerande konkurrensen innebär större 

möjligheter för etablering och expandering för redan befintliga företag. Varor cirkulerar fritt 

inom EU:s gränser vilket erbjuder ett ökat utbud för konsumenterna samt bidrar till en ökad 

priskonkurrens som resulterar i utjämnade prisskillnader. Men sådana regler kan även 

innebära ett flertal problem för andra aktörer på marknaden då olika intressen börjar kollidera. 

När situationen gäller parallellimporten är det varumärkesrättsinnehavarens vilja att bevara så 

mycket kontroll över och skydd för sitt varumärke som möjligt som blir hotat. Ett varumärke 

har ett väsentligt ekonomiskt värde och skyddas därför noga genom antingen registrering eller 

inarbetning. Men dessa skydd är som regel territoriellt begränsade vilket i vissa fall försvårar 

situationen för varumärkesrättsinnehavaren.    

 

Mest känsligt är varumärkets anseende och det är ett gott anseende bland konsumenterna som 

ger varumärket det ekonomiska värdet. Vid parallellimport kan ett märkes goodwill skadas på 

ett antal olika sätt beroende på om det är anseendebaserade varor eller så kallade 

produktbaserade varor. De produktbaserade varorna är vanligtvis varor vars renommé är fullt 

förknippat med kvalitén som till exempel matvaror av olika slag. Dessa varor skadas vanligast 

av ompaketering, felaktiga leveranser och lagring m.m. Den andra kategorin av varor är 

anseendebaserade och betydligt mycket känsligare. I denna kategori ingår som regel exklusiva 

produkter vars framgång baseras på deras popularitet och exklusivitet. Dessa varor kan skadas 

genom fel marknadsföring, fel försäljningsstrategi, ompaketering. Ett gott exempel på sådan 

skada är mål C-337/95 Parfums Christian Dior mot Evora. Det förekommer även fall där 

återförsäljaren drar en otillbörlig nytta genom att missbruka varumärkets anseende och på så 

sätt ökar sin egen goodwill. Även detta är förbjudet enligt lag. Likaså diskuteras 

parallellimporten av varor som kan/måste ompaketeras för att säljas vidare i importlandet. I 

somliga fall kan varan skadas kvalitetsmässigt eller anseendemässigt vilket inte bara kan 

återspeglas negativt för företaget utan det kan även innebära en hälsorisk för konsumenterna 

om den parallellimporterade varan är t.ex. läkemedel.   

 

Men det finns även åtgärder som varumärkesrättsinnehavaren kan tillgripa och på sådant sätt 

bevara viss kontroll. Exempel på dessa är exklusivavtal, då varumärkesrättsinnehavaren väljer 

noga själv ut enstaka återförsäljare som får den exklusiva rättigheten att sälja vidare varorna, 

samt reexportförbud. Med reexportförbud kan varumärkesrättsinnehavaren genom avtal 

förbjuda återförsäljaren att sälja vidare varorna till ett specifikt land eller område som 

varumärkesrättsinnehavaren vill avgränsa eller själv handla med.  

 

De kolliderande intressena och rättigheterna har varit ett stort problem och grund till många 

tvister.  Arbetet granskar situationen med stöd av EU-domstolens praxis och eventuella 

lösningar analyseras.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige är medlem i EU sedan 1994 och försöker tillsammans med andra medlemsländer 

fastställa gemensamma riktlinjer för att uppnå och säkerställa EU:s gemensamma 

fundamentala principer och mål. En fri och reglerad marknad med en effektiv konkurrens är 

ett av dessa grundläggande ändamål. Dock kan problem ppstå när hänsyn ska tas till alla 

aktörers vilja samt intressen ute på marknaden. Näringsidkare arbetar konstant med att bygga 

upp ett hållbart skydd för sina varumärken och rättigheter. Trots att immaterialrätterna och de 

anknutna lagstiftningarna präglas av ensamrättsprincipen 
1
 finns det även ett antal principer 

som främst är anknutna till den fria konkurrensen som försvårar situationen för de olika 

rättsinnehavarna. Ett exempel på en sådan princip är konsumtionsprincipen. Med denna 

menas att då ett immaterialrättsligt skyddat föremål kommer ut på marknaden med 

varumärkesrättsinnehavarens samtycke får återförsäljaren fri förfoganderätt över denna vara. 
2
 

 

Resultatet av detta blir bland annat att företag och varumärkesrättsinnehavare tappar kontroll 

över sin produktion samt går miste om sina rättigheter. Varorna kommer ut på marknaden och 

utsätts för parallellimport, alltså hamnar hos återförsäljare som ligger utanför 

rättsinnehavarens vanliga etablerade distributionsnät.
3
 Efter att detta har skett kan 

varumärkets anseende skadas på olika sätt genom t.ex. felaktig marknadsföring eller på det 

sätt som varan framställs under försäljningen. Detta gäller främst exklusiva varor vars 

anseende utgör den huvudsakliga ekonomiska betydelsen. Även produktbaserade varor 

(sådana varor som är mest beroende av kvaliteten som t.ex. frukt) kan skadas om varan har 

försämrats eller förstörts av återförsäljaren. Varan kan även skadas vid ompaketering eller 

ommärkning.  

 

Som man kan se så finns det väldigt många sätt ett varumärke kan skadas på vid 

parallellimport. Därför kolliderar märkesinnehavarnas och återförsäljarnas intressen just inom 

detta område. De immateriella ensamrätterna ställs mot principen om den gemensamma inre 

marknaden. En konstant balans måste upprätthållas för att marknaden ska vara rättrådig och 

det är därför det kan anses vara extra intressant att få en djupare inblick i vilka möjligheter det 

finns för olika näringsidkare på de olika marknaderna att vara jämlika aktörer och samtidigt 

skydda sina ensamrätter.    

 

1.2 Syfte  

Varje aktör på den gemensamma marknaden vill skydda sina rättigheter därför kan det lätt 

uppstå konflikter mellan bl.a. immaterialrätten och den europeiska marknadsrätten. Varje 

företag vill skydda sitt varumärke eftersom varumärket har en ofantlig kommersiell betydelse. 

Men ett absolut skydd skulle resultera i att svagare återförsäljare inte får möjligheten att starkt 

etablera sig på marknaden och blir inte lika konkurrenskraftiga. Olika marknadsrättsliga 

principer så som konsumtionsprincipen förhindrar ett obegränsat försäljningsmonopol från 

varumärkesrättsinnehavarnas sida.
4
  

 

                                                 
1
 Bernitz, U, Edwardsson, E, Konkurrens på reglerade marknader, 1999, s.83 

2
 Levin, M, Noveller i varumärkesrätt, 1990, s. 109 

3
 Levin, M, Noveller i varumärkesrätt, 1990, s. 105 

4
 Levin, M, Noveller i varumärkesrätt, 1990, s. 109 
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Det är alltså självklart att varumärkesrättinnehavaren vill ha ett skydd, men kan de 

immateriella rättigheterna fungera som handelshinder? Eller borde det vara tvärt om och det 

skydd som t.ex. ett varumärke kan få ska vara starkare? Ett av de grundläggande syftena med 

arbetet är att granska vilka rättigheter olika näringsidkare har och om marknaden ser rätt ut 

som den gör.  Förlorad kontroll över sitt varumärke kan försvaga konkurrenskraften hos ett 

företag och innebära både ett försämrat anseende samt ett ostabilt ekonomiskt läge. Men ett 

starkt skydd i alla lägen inom varumärkesrätten skulle kunna medföra att prisskillnaderna 

ökar, försvårad nyetablering och olika konkurrensbegränsande åtgärder aktualiseras.  

 

Situationen som råder på marknaden kan granskas från många olika perspektiv. 

Parallellimporten som en marknadsmässig beståndsdel har fått både mycket negativ kritik och 

positiv återkoppling beroende på parallellimportens olika verkningar och funktion. Målet blir 

därför främst att granska de olika rättsgrunderna som är av större relevans, redogöra för vissa 

fundamentala principer och centrala principfrågor samt belysa systematiken på det 

marknadsrättsliga området.  

Fokus i redogörelsen kommer att ligga på rättsinnehavarens möjligheter till skydd på den 

gemensamma europeiska marknaden, men det kommer göras återkopplingar till den svenska 

nationella rätten och främst den nationella lagregleringen. Under några moment i arbetet 

kommer jag även granska situationer och konflikter som kan uppkomma mellan en 

medlemsstat och ett tredje land utanför EES territorium. Detta främst genom att behandla 

målet Mål C-355/96 Silhouette som hade ett väsentligt inflytande på EU:s regleringar rörande 

parallellimporter. Det generella syftet med arbetet är att genom att använda sig av en juridisk 

metod analysera situationen ur ett marknadsrättsligt perspektiv och hitta ett eventuellt svar till 

problemformuleringen. 

 

1.3 Problemformulering  

Frågorna som ska besvaras efter en noga avvägning är: I vilka fall skulle en tredje parts 

agerande klassificeras som missbruk av varumärkets goda renommé och i vilka fall kan 

varumärkets anseende skadas? Vilka marknadsrättsliga principer samt regleringar kan 

varumärkesrättsinnehavaren tillämpa för att skydda sina rättigheter? Har EU-domstolen i sina 

avgöranden rörande konsumtion och parallellimport beaktat varumärkesrättsinnehavarens 

intressen på ett tillfredställande sätt?  

 

1.4 Metod 

I samband med Sveriges medlemskap i EU har det blivit vanligt att den EU-rättsliga metoden 

tillämpas. Rättskälleläran och de viktigaste aspekterna inom dess utveckling har ägt rum inom 

ramen för EU-samarbetet. Metodens tyngdpunkt ligger på EU-domstolens rättspraxis och de 

allmänna rättsprinciperna som i sin tur har fastställts genom rättspraxis. De rättskällor som 

fokus i arbetet ligger på är de primära rättskällorna i EU-rätten.  Främst är det de 

grundläggande fördragen som är av mest vikt och följs av rättsprinciperna som är bindande. 

Dessa stärks sedan av EU-domstolens rättspraxis vilket står högt i den EU-rättsliga 

normhierarkin. På så sätt kan det noteras att den EU-rättsliga metoden har mer gemensamt 

med det angloamerikanska Common law-systemet. Förarbeten, doktrin samt uttalanden från 
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generaladvokater klassificeras i sin tur endast som vägledande rättskällor. Därför har ingen 

vidare tyngd lagts på dessa rättskällor.
5
 

 

Den rättspraxis som har använts i arbetet är inte dagsaktuella rättsfall, men dessa har varit av 

stor betydelse vid utformningen av det europeiska marknadsrättsliga läget. Fallet om Consten 

och Grundig mot EU-kommissionen visar tydligt hur ett avtal som är legitimt på nationell 

nivå kan bli förbjudet på EU-rättsligt plan eftersom det snedvred konkurrensen samt hindrade 

och påverkade negativt handeln mellan medlemsstaterna genom att bland annat hindra 

parallellimport. Rättsfallen C-337/95 Dior och C-6397 BMW visar tydligt hur en 

återförsäljare kan skada en varas anseende genom felaktig marknadsföring eller dra en 

otillbörlig fördel genom att missbruka ett varumärkes goda renommé för att förbättra sitt eget 

anseende. Silhouette fallet diskuteras olika typer av konsumtion i samband med reexport. Alla 

dessa rättsfall är på ett sätt eller annat anknutna till parallellimporten och 

varumärkesrättsinnehavarens intressen kontra reglerna om den gemensamma europeiska inre 

marknaden. Arbetet med rättspraxis från EU-domstolen ger en bra inblick i helheten och hur 

systemet samt den rådande balansen fungerar i praktiken.       

 

I arbetet finns det även inslag av den traditionella rättsdogmatiska metoden som är den 

vanligaste arbetsmetoden bland de svenska juristerna och rättsvetarna. Detta arbetssätt 

innefattar systematisering, beskrivning och tolkning av den gällande rätten – de lege lata.
6
 

Detta ska som resultat sedan leda till ett potentiellt de lege ferenda-resonemang (rätten som 

den bör vara). Detta görs främst genom studerande av svensk lagtext parallellt med de 

europeiska förordningarna och rättspraxis. Detta för att kunna skildra den europeiska 

situationen ur ett nationellt perspektiv.  

 

Jag har försökt att utforma arbetet efter det metodval som jag valt, källmaterial som har varit 

tillgängligt och efter de hypoteser och frågeställningar som jag har försökt utforma i 

syftet/problemformuleringen.
7
 Under arbetes gång har olika parters argumentation 

frånkommit vilket gav rum för ett eget resonemang och potentiell slutsats.   

 

1.5 Avgränsning 

Jag har valt att skriva uppsatsen om varumärkesrätt prioritetsmässigt ur ett europeiskt 

perspektiv och koncentrerat mig på handeln på EU:s gemensamma marknad. Därför är 

majoriteten av den rättspraxis som nämns i arbetet från EU-domstolen. Detta för att jag vill 

lägga fokus på de konflikter som kan uppstå mellan rättsinnehavaren som vill skydda sin 

ensamrätt kontra sådana europeiska principer som den fria rörligheten av varor. En 

återkoppling till den svenska rätten och främst lagstiftningen kommer att göras löpande. Inom 

vissa moment kommer det även upp skildringar om hur de europeiska reglerna kolliderar med 

de nationella bestämmelserna och om hur detta påverkar parallellimporten.  

 

I vissa fall har det framkommit att partier av främst kläder som har parallellimporterats 

innehåller förfalskningar. Detta drabbar definitivt varumärkets anseende och värde samt 

snedvrider marknadens konkurrensförhållanden.
8
 I arbetet tas det inte upp något om 

försäljning av kopior som bidrar till förväxling eller skador på varumärkets goodwill som är 

                                                 
5
 Hettne, J, Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod, 2005, s. 23 ff 

6
 Kulin-Olsson, K, Juridikens fundament, en inledning och vägledning till juridiken, 2011, s.181 f 

7
 Ejvegård, R, Vetenskaplig metod, 2009, s. 46 

8
 Konkurrensverkets rapportserie, Parallellimport till Sverige- effekter av Silhouette-domen, s.39 
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förknippade med billigare efterbildningar med sämre kvalitet. Detta eftersom försäljning av 

kopior inte hör till den legala parallellimporten.   

 

I de fall när ompaketering och vilseledande varumärken nämns menas de skador på anseende 

baserade och produktbaserade varor som parallellimportören kan åstadkomma genom en 

felaktig ompaketering, marknadsföring eller presentation av varan. Det mest omdiskuterade 

ämnet gällande parallellimport och ommärkning av varor avser ompaketering av 

parallellimporterade läkemedel.  Detta diskuteras kort i arbetet men ingen djupare analys görs 

eftersom ämnet är i grunden komplext av den orsaken att läkemedel är direkt förknippade 

med konsumenternas hälsa och säkerhet är regleringen extra strikt och kontrolleras noga på 

nationell nivå.  

  

Jag har valt att ta upp hur ett varumärkesskydd uppkommer genom registrering och 

inarbetning men inte så mycket om hävningsgrunderna till detta skydd. Den hävningsgrund 

som är behandlad i arbetet är särskiljningsförmågan eftersom detta är en av de väsentliga 

rättsgrunderna och rekvisiten för att ett varumärke ska kunna registreras och existera.  

  

Firmarätten och varumärkesrätten är tätt sammankopplade på marknadens arena men jag har 

försökt att undvika att behandla firmarätten. Firmor är nämnda i arbetet endast i kortare 

sammanhang då en koppling till varumärkesrätten behövs. 

 

1.6 Disposition  

Arbetet införs med en deskriptiv del som inleds med ett inledande kapitel om Europeiska 

unionens inre reglerade marknad. I detta kapitel görs även en kortare koppling till begreppet 

konkurrensbegränsande åtgärder. Kapitel avrundas med rättsfallet Consten och Grundig mot 

EU-kommissionen som beskriver avtal som kan snedvrida och hindra konkurrens på den 

gemensamma marknaden.  

 

Sedan kommer ett kapitel som ger en klar bild och definition av varumärket som term och 

varumärkesrätten som en rättighet. Där beskrivs skyddets uppkomst och omfattning i 

förhållande till olika marknader. En djupare inblick görs i kravet på särskiljningsförmåga. 

Som avslut följer en del om varumärkeslicenser, ett alternativt och optimalt sätt för 

varumärkesrättsinnehavaren att sprida sitt varumärke utan att mista sin kontroll.  

 

Det fjärde kapitlet i arbetet behandlar konsumtion av varumärken. Här beskrivs även den 

territoriella räckvidden som konsumtionen har. Konsumtionskapitlet avslutas med en del om 

samtyckesbegreppet stärkt med de förenade målen C-414/99 till C-416/99, Zino Davidoff och 

Levi Strauss & Co. m.fl. mot Tesco Stores. 

 

I det femte kapitlet kommer en allmän insyn i parallellimporten som ett moment i 

immaterialrätten följt av åtgärden som ger varumärkesinnehavarna möjlighet att behålla 

kontrollen över sitt varumärke. Dessa alternativ är bland annat exklusivitetsavtal och 

reexportförbud. Som en följd av denna fördjupning har jag sedan valt att stärka diskussionen 

med rättspraxis. Fallet som diskuteras är mål C-355/96 Silhouette som har haft ett starkt 

inflytande på EU:s regleringar angående parallellimporten.  

 

Nästkommande kapitel behandlar varumärkets anseende. Först inleds det med en diskussion 

om anseendets väsentliga roll och betydelse och när det kommer till rättspraxis har jag valt att 
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belysa två specifika rättsfall. Dior-fallet (mål C-337/95) visar klart de problem som kan 

uppkomma vid parallellimport av exklusiva varor. I fallet BMW (mål C-63/97) är det en 

diskussion om en exklusiv vara men då skadades inte varumärkets anseende utan 

återförsäljaren drog en otillbörlig fördel genom att skapa inbillningen om att det förekom ett 

ekonomiskt samband mellan näringsverksamheten och varumärket. Delen avslutas med en 

reflektion kring vilseledande varumärken och ompaketering samt ommärkning.  

 

Arbetet avslutas med en allmän diskussion kring varumärkesrättsinnehavarens skyldigheter 

och rättigheter som baseras på den deskriptiva delen av arbetet samt resonemang kring 

argument som kan ställas mot och för parallellimporten i helhet. Arbetet avrundas med en 

slutsats med en egen reflektion och inställning gentemot problemen i samband med 

parallellimporten och ensamrättigheterna.  
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 2. EU:s inre marknad och det ömsesidiga erkännandet 
 

EU:s medlemsländer arbetar sig ständigt fram mot en europeisk inre marknad där den 

principiella utgångspunkten är att uppnå en marknad med fri rörlighet av bland annat varor 

och tjänster inom EU:s gränser. EU ska vara en tullunion där varor ska ha fri omsättning samt 

tullar och avgifter med en motsvarande verkan ska förbjudas. Gentemot ett tredje land ska alla 

EU:s medlemsländer ha en gemensam tulltaxa. Detta finns reglerat i Lissabonfördragets art. 

26 och art.28 FEUF. Enligt art. 3 p.3 i EUF ska unionen sträva mot en hållbar utveckling som 

ska bygga på prisstabilitet och välavvägd ekonomisk tillväxt. Den reglerade marknaden ska 

vara en marknadsekonomi med en full sysselsättning och med en hög konkurrenskraft. 

  

För att detta mål ska vara möjligt att uppnå måste någon typ av jämställdhet råda på 

marknaden. EU:s medlemsstater har därför antagit ett så kallat varupaket. Grundtanken med 

detta varupaket är att alla medlemsländer ömsesidigt erkänner varandras lagar/regler, 

specifika krav mm. som likvärdiga. Detta även om det saknas gemensamma EU-regler. På så 

sätt kan inte ett land förbjuda att en importerad vara säljs fast den möjligtvis avviker från de 

nationella kraven.
9
  Denna rättsliga princip kallas även ibland för Cassis-de-Dijon-principen 

efter ett väsentligt rättsfall från EU-domstolen. Fallet behandlade Tysklands förbud att 

importera och sälja den franska likören Cassis de Dijon. Anledningen till denna restriktion var 

att den franska likören inte hade en tillräckligt hög alkoholhalt för att kunna klassificeras som 

likör enligt de krav som var regelmässigt fastställda på den tyska marknaden.
10

 Principens 

fundamentala idé som etablerades på marknaden innebär att gemensamma europeiska 

lagstiftningens alla delar inte behöver harmoniseras.
11

    

 

För att underlätta bedömningen av marknadens olika situationer tillämpas framför allt FEUF. 

De artiklar som huvudsakligen reglerar de kvantitativa import- och exportrestriktionerna 

(samt andra åtgärder som har en motsvarande verkan) och förbjuder dessa mellan unionens 

medlemsstater är art. 34 - 35 FEUF. Undantaget då dessa restrektioner kan anses vara legitima 

regleras senare i art. 36 FEUF. Avvikelser kan göras om inskränkningarna grundar sig på 

hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna säkerheten eller den allmänna ordningen. 

Import- och exportförbud kan anses vara tillåtna om detta skyddar människors samt djurs liv 

och hälsa, bevarar växter, skyddar kommersiell och industriell äganderätt, samt skyddar 

nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde. Dessa förbud får dock 

inte fungera som ett redskap för godtrycklig diskriminering eller en dold begränsning av 

handeln mellan unionens olika medlemsländer.  

2.1 Den fria och effektiva konkurrensen 

På EU:s marknad ska det råda fri och effektiv konkurrens för att den ska kunna fungera. Den 

fria konkurrensen är en förutsättning för att avtalsfriheten ska kunna upprätthållas. Den 

effektiva/fungerande konkurrensen (workable competition) är den typen av fri konkurrens 

som är tillämpbar i praktiken. Med denna typ av konkurrens menas att det finns säljare vars 

antal inte är alltför begränsat, den produktion som utgör utbudet inte är alltför differentierad, 

det inte finns några väsentliga hinder för nyetablering samt att olika aktörer inte handlar i 

samförstånd med varandra (samordnat förfarande/karteller).
12

 

  

                                                 
9
 Svensson, C.A m.fl, Praktisk marknadsrätt, 2010, s. 23 

10
Mål C-120/78, Cassis de Dijon 

11
Svensson, C.A m.fl, Praktisk marknadsrätt, 2010, s. 23 

12
Nordell, P J, Konkurrensteori och konkurrensbegränsning, 1997, s. 14 
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Marknaden och mer exakt de aktörer som marknaden består av, har olika mål som de strävar 

efter. Målen på längre sikt inriktar sig i stort sett på överlevnad. Detta gäller alla företag. På 

kortare sikt är målet att få fram en acceptabel vinst, samt att flexibilitet eftersträvas. För att 

kunna överleva och uppnå de satta målen måste företagen konstant förnya olika moment så 

som produktion, förbli synliga på marknaden genom marknadsföring m.m. men viktigast av 

allt är kunna skydda de resultat som de redan uppnått. På så sätt kan de bibehålla eller öka sin 

konkurrensförmåga och inom företaget upprätthålla sin effektivitet.
13

 Att som företag kämpa 

för sina rättigheter att få kvarhålla kontrollen över sina prestationer och varumärken är en 

direkt förutsättning för överlevnad på marknaden. 

2.2 Konkurrensbegränsande åtgärder 

På den europeiska marknaden måste det upprätthållas en fungerande konkurrens. För att 

konkurrensbegränsande åtgärder verkligen ska anses vara konkurrensbegränsande i reell 

konkurrensrättslig mening måste dessa åtgärder kunna anses vara skadliga ur en allmän 

synpunkt. Den numera gällande konkurrenslagstiftningen bygger på en så kallad 

förbudsprincip där ett antal typåtgärder kan anses som konkurrensbegränsande. Om lagens 

rekvisit är uppfyllda bör denna åtgärd anses som förbjuden. Även undantag finns om en rad 

specifika villkor uppfylls. På så sätt blir olika potentiella situationer uppdelade i antingen vita 

eller svarta zoner. Lagstiftningen blir mycket mer teknisk och de olika 

konkurrensbegränsande åtgärders reella effekter blir inte föremål för någon prövning.
14 

 

Den europeiska marknadens konkurrens regleras strikt av artiklarna 81 och 82 (f.d. art 85 och 

86).  Främst motarbetas missbruket av dominerande ställning då företag tar över marknaden 

eller en väsentlig del av denna och på så sätt påverkar negativt handeln mellan 

medlemsstaterna. Denna dominerande ställning kan uttryckas genom att oskäliga priser eller 

affärsvillkor påtvingas, olika avtalsvillkor framställs för olika avtalsparter fast transaktionerna 

som avtalen behandlar kan klassificeras som likvärdiga, förpliktelser som inte är direkt 

förknippade med avtalet i sak skrivs in i avtalet. Men främst är det punkt b) i art. 82 som 

skulle kunna ha anknytning till varumärkesrätten och varumärkesrättsinnehavarens 

möjligheter. Denna punkt förbjuder begränsning av produktionen, marknaden eller teknisk 

utveckling så att resultatet blir till nackdel för konsumenterna. Ett för högt skydd för 

varumärkesinnehavarna skulle kunna i sin tur riskera ett missbruk av dominerande ställning.   

  

När förhållandet behandlar varumärkesrätten framgår det oftast från praxis att situationen är 

oklar. Varje aktör ser en begränsning som en konkurrensbegränsande åtgärd från motpartens 

sida. Det kan antingen handla om missbruk av dominerande ställning, samordnat förfarande 

eller liknande. Konflikterna har emellanåt sin grund i att något blir rättsligt tillåtet genom 

nationell rätt och sedan kommer i konflikt med de EU-rättsliga principerna.
15

 Därför måste 

varje rättsfall granskas och prövas individuellt av domstol för ett rättvist resultat.  

 

2.3 De immateriella rättigheterna på EU:s reglerade marknad 

En av de grundläggande juridiska utgångspunkterna inom unionen är att de immateriella 

ensamrätterna har karaktären av nationella rättigheter. Med detta menas att det 

immaterialrättsliga skyddet som den svenska rätten ger t.ex. en vara eller ett märke bara har 

                                                 
13

 Nordell, P J, Konkurrensteori och konkurrensbegränsning, 1997, s. 16 f 
14

 Nordell, P J, Konkurrensteori och konkurrensbegränsningar, 1997, s. 51 ff  
15

 Se målen 56/64-58/64, Consten and Grunding mot EU-kommissonen   



 13 

verkan i Sverige. Med andra ord kan man säga att de immateriella rättigheterna är territoriellt 

begränsade. Det finns alltså inget skydd mot det faktum att en annan utomstående utan 

förhinder kan kopiera eller efterbilda det i Sverige skyddade materialet eller varumärket och 

sälja det i de länder där det svenska företaget inte har något immaterialrättsligt skydd. Enligt 

svensk lagstiftning är dock import av sådana varor förbjuden om inte rättighetshavaren gett 

sitt samtycke.
16

 Det finns även immaterialrättsligt skydd som täcker hela EU och ett exempel 

på sådant är gemenskapsvarumärken. Mer ingående beskrivs detta skydd i kapitlet om 

registrering.  Något som är tillåtet är parallellimport då importören köper in varor ute på 

marknaden och sedan säljer dessa vidare utan rättighetsinnehavarens kontroll. Varorna måste 

dock ha förts ut på marknaden med varumärkesrättsinnehavarens samtycke. Parallellimporten 

diskuteras mer ingående senare i arbetet.  

  

Som det redan har nämnts är de immateriella rättigheterna i grunden konkurrensbegränsande 

eftersom de ger rättighetsinnehavaren möjlighet till monopol, men detta måste accepteras från 

konkurrenssynpunkt. Det har dock fastslagits inom EU-rätten att immaterialrättens existens 

inte kan angripas genom konkurrensregleringen, men det konkurrensbegränsande utövandet 

av denna kan regleras.
17

  

2.4 Consten and Grundig mot Kommissionen  

Fallet behandlar tillämpningen av art. 81.1 (f.d.85.1) EU-fördraget på ensamåterförsäljaravtal. 

Med ett ensamåterförsäljaravtal menas att en leverantör levererar varor till endast en utvald 

återförsäljare som finns i ett visst geografiskt område, eller för försäljning till en speciell 

kategori av kunder. Detta innebär att återförsäljarna inte arbetar inom de områden eller med 

de kundkretsar som är tilldelade andra eller de territorier som leverantören har behållit för sig 

själv. Denna typ av avtal är tillåtna så länge de inte hindrar passiv försäljning där det är 

kunden som tar initiativ och kontaktar affären.
18

.  

 

Företagen Consten och Grundig hade slutit ett ensamåterförsäljaravtal mellan varandra vilket 

påverkade handeln mellan unionens medlemsländer eftersom detta avtal förbjöd andra företag 

än Consten att importera Grundigs varor till Frankrike. Avtalet förbjöd även Consten att 

reexportera sedan dessa varor vidare till andra medlemsländer och återförsäljare inom den 

gemensamma marknaden. Det slutliga resultatet blev att all konkurrens i grossistledet blev 

totalt avlägsnad inom det geografiska området som uppgörelsen omfattade. Detta avtal var 

dock legitimt på nationell nivå enligt fransk lagreglering.  

     

Consten hade även i Frankrike registrerat varumärket GINT som Grundig fäste på alla sina 

varor. Resultatet av detta blev att avtalsparterna även hade försäkrat sig om att skydda sig mot 

parallellimport. En tredje part hade nu ingen möjlighet att importera Grundigs varor från 

andra medlemsländer för att senare sälja vidare dessa till Frankrike utan att detta innebar en 

allvarlig risk. Det kunde därför konstateras att avtalets syfte var att avskärma Grundigs varor 

från den franska marknaden. EU-kommissionen åberopade därför art. 81 från EU-fördraget 

som lyder:  

 

”Följande är oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet: alla avtal mellan 

företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka 

                                                 
16

 Bernitz, U, m.fl.  Immaterialrätt, 2011, s.11 
17

 Nordell, P J, Konkurrensteori och konkurrensbegränsningar, 1997, s. 33 
18

 Svensson, C. A, m.fl., Praktisk marknadsrätt, 2010, s. 848 f 



 14 

handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden, särskilt sådana som innebär att: 

a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt 

                 fastställs, 

b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller 

kontrolleras, 

c) marknader eller inköpsvillkor delas upp, 

d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelsparter, 

varigenom dessa får en konkurrensnackdel, 

e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 

förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något 

samband med föremålet för avtalet.” 

 

Avtal samt beslut som bryter mot denna artikel ska enligt lag räknas som ogiltiga. Undantag 

kan dock göras om dessa åtgärder främjar t.ex. en ekonomisk utveckling genom att 

produktionen eller distributionen av varorna förbättras. När rättsförhållandet i fallet Consten 

och Grundig granskades diskuterades det även om avtalsparternas jämlikhet ska prövas med 

hänsyn till deras funktion samt ekonomiska ställning. Som resultat bedömdes avtalet mellan 

Consten och Grundig som ogiltigt eftersom det snedvred konkurrensen inte bara mellan 

avtalsparterna men även den konkurrens som hindras från att uppkomma mellan parterna och 

andra näringsidkare på marknaden.  
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3. Varumärkesrätten 

3.1 Varan och varumärket 

Till skillnad från de upphovs-, patent-, och mönsterrätterna som skyddar olika idéer eller 

prestationer så skyddar varumärkesrätten kännetecken. Detta kännetecken ger näringsidkaren 

möjligheten att särskilja sina varor eller tjänster på marknaden och garanterar konsumenten 

vissa egenskaper eller kvalité. Varumärkesrätten är inte tidsbegränsad och har inget 

nyhetskrav.
19

 Varumärket är helt enkelt ett verktyg som används för att skapa igenkänning 

hos den utvalda kundkretsen.
20

 Josef Kohler, en framstående tysk jurist och rättsvetare, 

menade att varumärket var en del av företagets ”personlighet” och skulle därför skyddas 

oberoende av var det användes.
21

 

  

Firman i detta scenario är själva benämningen på den verksamhet som näringsidkaren 

bedriver. Väldigt ofta är dessa sammansatta och affärsidkaren använder sig av en del eller 

hela firman som varumärke. Ett exempel på detta är AB Volvo som är firman och har Volvo 

som sitt varumärke.
 22

 Definitionen på vad som kan utgöra ett varumärke finns i 1 kap 4§ 

VmL. 
 

”4 § Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt 

figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har 

särskiljningsförmåga.” 

 

Så med varumärkesrätten menas varumärkesrättsinnehavarens ensamrätt att använda sitt 

varumärke inom sin näringsverksamhet. Dock så kan denna rätt inskränkas genom att 

rättsinnehavaren ger sitt samtycke och de märkta varorna kommer ut på marknaden och på så 

sätt konsumeras varumärkesrätten. Efter detta kan dessa varor fritt säljas vidare och 

varumärkesrättsinnehavaren förlorar möjligheten att styra över potentiell vidareförsäljning. 

Konsumtion är alltså en förutsättning för att parallellimport ska kunna ske.
23

  

3.2 Varumärkesskyddet: dess uppkomst och omfattning 

Ett varumärke kan få ett skydd antingen genom en officiell registrering eller genom att det blir 

inarbetat. Varumärket räknas vara inarbetat om det är känt inom en väsentlig del av den krets 

till vilken det är ämnat efter en omfattande och flitig användning. Skyddet som varumärket får 

är inte tidsbegränsat men kan tillämpas endast på de varor och tjänster som kan associeras 

med varumärket. 

 

Skyddet som varumärket får innebär att ingen annan näringsidkare har rätt att använda sig av 

och sälja sina varor under ett varumärke som skulle kunna förväxlas med det skyddade 

objektet. Detta regleras i 1 kap 10§ VmL; art. 5 VmDir samt art 9 EUVmF. Alltså är ett 

sådant skydd en ensamrätt. En återförsäljare har inte heller rätten att utan tillåtelse använda 

varumärket i någon marknadsföring.
24

 Dock som det redan har framgått ovan betyder detta 

faktum inte att rättsinnehavarens rätt att använda sitt kännetecken är fullständigt ovillkorlig. 

Ensamrätten kan begränsas på två olika sätt.  Skyddet omfattar för det första de varumärken 

som skulle kunna anses vara förväxlingsbara med det ursprungliga varumärket 

                                                 
19

 Levin, M, Wessman, R, Varumärkesrättens grunder, 1996, s. 202 
20

 http://www.prv.se/sv/Varumarke/Ansoka-om-varumarke/Vad-ar-ett-varumarke/, 2013-05-22 
21

 Levin, M, Noveller i varumärkesrätt, 1990, s. 108 
22

 Bernitz, U, m.fl.  Immaterialrätt, 2011, s.245 
23

 Konkurrensverkets rapportserie, Parallellimport till Sverige- effekter av Silhouette-domen, s. 11 
24

 http://www.prv.se/sv/Varumarke/Ansoka-om-varumarke/Vad-ar-ett-varumarke/, 2013-05-22 

http://www.prv.se/sv/Varumarke/Ansoka-om-varumarke/Vad-ar-ett-varumarke/
http://www.prv.se/sv/Varumarke/Ansoka-om-varumarke/Vad-ar-ett-varumarke/
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(förväxlingsrisk) och för det andra gäller det viss användning av varumärkets kännetecken 

som skulle kunna ha negativa verkningar som t.ex. en renomméskada som skulle resultera i 

ekonomisk förlust.
25

 

 

Inom varumärkesrätten finns det även ett krav på varuslagslikhet där fokus läggs på varornas 

funktioner och bruk. Men till förmån för kända varumärken finns det ett väsentligt undantag. 

Detta undantag finns reglerat i både nationell rätt, 1 kap. 10§ st1 p3 VmL, som i EU-rätten i 

art. 8.5 samt 9.1 c EUVmF samt art. 4.3 och 5.2 VmDir. Dessa regler stadgar att ett 

varumärkesintrång kan föreligga även vid avsaknad varuslagslikhet. 

 

Så vanligtvis är det kännetecknet av en vara som behöver skyddas. Begreppet kännetecken 

omfattar sådana funktioner som reklam, garanti, marknadsstyrning m.m. Kännetecknen inom 

varumärkesrätten har ett stort värde och reklamvärdet av dessa tas till hänsyn och får ett 

utvidgat skydd enligt 1 kap. 10 § 1 st. 3 p. VmL samt 2 kap. 8 § 1 st. 3 p. VmL. Ett 

kännetecken som är väl etablerat och inarbetat på marknaden får automatiskt ett så kallat 

”egenvärde”. Med detta menas att oberoende av produktionens egenskaper har kännetecknet 

ett värde i sig.
26

 Det kan dock förekomma problem angående företrädet vid skydd mellan de 

olika förväxlingsbara kännetecknarna. I dessa fall gäller den så kallade prioritetsprincipen. 

Det kännetecken som har tidigaste rättsgrund, alltså har först uppnått skyddet av varumärket 

ute på marknaden, har företräde.
27

  Detta regleras i art. 31 EUVmF respektive i 1 kap. 13§ 

VmL. 

  

3.2.1 Ensamrätt genom registrering 

Registrering är ett av de säkraste sätten att få ett skydd för sitt varumärke. 

Gemenskapsvarumärken (dessa är skyddade inom hela EU) kan dock endast skyddas genom 

registrering hos OHIM vilket är den internationella byrån för registrering.
28

 Detta enligt art. 6 

EUVmF. Om en anmälan till registrering ska lämnas till en nationell myndighet ska denna 

skickas in till PRV enligt art. 25 EUVmF samt 1 kap. 6§ VmL. Självklart kan även juridiska 

och fysiska personer ansöka om registrering fast de inte har någon hemvist i EU, art. 5 

EUVmF. 

Dock så finns det även hinder mot registrering. Kraven som måste vara uppfyllda är att 

märket måste kunna återges grafiskt och att det ska ha en särskiljningsförmåga. Dessa krav är 

absoluta och om de inte är uppfyllda kan varumärket inte registreras. Det finns även relativa 

registreringshinder som behandlar bland annat äldre varumärken som det sökta märket kan 

anses vara förväxlingsbart med. Hindret är relativt eftersom märket inte kommer kunna 

registreras endast om rättsinnehavaren till det äldre märket motsätter sig detta. Initiativet till 

invändningen måsta tas av själva innehavaren till de äldre rättigheterna. Detta gäller dock inte 

när ett varumärke ska registreras på nationell nivå. PRV accepterar inte varumärken om det 

förekommer några relativa registreringshinder. Granskningen sker alltså ex officio.  Ett 

registrerat skydd för ett varumärke gör sig gällande under tio år och kan förnyas hur många 

perioder som helst enligt art. 46 och 47 EUVmF respektive 2 kap. 32§ VmL.
29

 

 

Som det ovan har nämnts har gemenskapsvarumärken i sin tur skydd inom hela EU men dessa 

registreras inte hos en nationell myndighet, utan hos OHIM. Skyddet av varumärken som en 

                                                 
25

 Bernitz, U, m.fl. Immaterialrätt, 2011, s.271 f 
26

 Levin, M, Wessman, R, Varumärkesrättens grunder, 1996, s.180 
27

 Bernitz, U, m.fl. Immaterialrätt, 2011, s. 272 
28

 http://www.prv.se/sv/Varumarke/Ansoka-om-varumarke/Internationellt-skydd/Gemenskapsvarumarke/,  

 2013-05-21  
29

 Bernitz, U, m.fl. Immaterialrätt, 2011, s.252 f 
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immateriell ensamrätt är gällande under tio år och kan förnyas hur många gånger som helst 

förutsatt att de är registrerade och inte inarbetade.
30

 

 

3.2.2 Ensamrätt genom inarbetning 
”1 kap. 7 § VmL Ensamrätt till varukännetecken kan förvärvas utan registrering genom inarbetning. 

Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det 

riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under 

kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom 

det området.” 

 

Den nationella domstolarna har full rätt och frihet att utforma reglerna om skydd genom 

inarbetning eftersom liknande regler inte finns i VmDir eller EUVmF. Kravet är att dessa 

regler inte ska strida mot EUF. Som det är stadgat i 1 kap. 7 § VmL kan ett varumärke i 

Sverige klassificeras som inarbetat om det är känt som beteckning för de varor som 

tillhandahålls under kännetecknet i landet eller bland en betydande del av den krets som 

försäljningen riktar sig till, den så kallade omsättningskretsen. Det framgår även att om 

varumärket bara är inarbetat inom en del av landet gäller skyddet endast inom denna del. Det 

avgörande kravet är alltså hur känt ett varumärke är inom visst område eller personkrets. 

Omsättningskretsen kan i sin tur delas upp i två olika grupper. Den ena gruppen är de 

personer som normalt skulle kunna tänka sig att anskaffa den ifrågavarande typen av produkt. 

Den andra gruppen består av individer som är verksamma inom en viss bransch som handlar 

med produkten. Några klara riktlinjer som skulle kunna visa var gränsen går finns dock inte.
31

 

Varumärkesskyddet som har uppstått genom inarbetning upphör när denna inarbetning går 

förlorad på grund av t.ex. tid som varumärket inte används.
32

  

3.3 Särskiljningsförmåga 

Särskiljningsförmåga, eller distinktivitet som det även kallas, är ett väsentligt rättsrekvisit. 

Med det menas de särdrag som skiljer varumärket (varorna) från utbudet som tillhandahålls av 

de andra näringsidkarna. Detta är nödvändigt inte bara vid inarbetningen utan även vid 

registreringen eftersom en vara måste kunna lätt identifieras på marknaden för att få ett bra 

skydd. Kravet på särskiljningsförmåga regleras i 1 kap. 5 § VmL och detta krav motiveras 

med två skäl. För att en vara och ett varumärke ska kunna individualiseras på marknaden är 

distinktiviteten en absolut förutsättning. Men särprägel behövs även för att hjälpa andra 

näringsidkare på marknaden.  Eftersom varumärkesrättsinnehavaren inte får en ensamrätt till 

vanliga symboler, tecken och ord har andra näringsidkare möjlighet till att skapa sina 

varumärken utan att vara fullständigt begränsade.
33

 En konkurrerande firma skulle få det 

oerhört svårt att föra ut och individualisera sin produktion om ”Chiquita Banana” hade 

ensamtätt till att använda bananer i sitt varumärke eller marknadsföring. Så en bristande 

särskiljningsförmåga kan anses vara sådan om kännetecknet innehåller eller består av tecken 

som t.ex. är en del av det vardagliga språkbruket eller tecken som är sedvanliga beteckningar 

för varan eller tjänsten enligt branschens vedertagna handelsbruk.  Även tecken som i handeln 

kan visa på varans kvalitet, ämnade användning, geografiska ursprung, kvantitet, värde, 

tidpunkter då varan var framställd eller andra egenskaper, kan kvalificeras som kännetecken 

med en bristande särskiljningsförmåga. Dessa rättsrekvisit finns reglerade i 1 kap. 5 § VmL.
34

 

                                                 
30

 http://www.prv.se/sv/Varumarke/Ansoka-om-varumarke/Internationellt-skydd/Gemenskapsvarumarke/,  

 2013-05-22 
31

 Bernitz, U, m.fl., Immaterialrätt, 2011, s. 254f 
32

 Svensson, C. A, m.fl., Praktisk marknadsrätt, 2010, s. 795  
33

 Levin, M, Wessman, R, Varumärkesrättens grunder, 1996, s. 202; samt Bernitz, U, m.fl., Immaterialrätt, 2011,    

s. 257 
34

 Bernitz, U, m.fl., Immaterialrätt, 2011, s. 257 

http://www.prv.se/sv/Varumarke/Ansoka-om-varumarke/Internationellt-skydd/Gemenskapsvarumarke/
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När bedömningen görs om ett varumärke har särskiljningsförmåga tar man till hänsyn till att 

denna förmåga kan förvärvas genom användning.  

3.4 Varumärkeslicenser 

Efter att varumärkesrättsinnehavaren har registrerat sitt varumärke kan han fortsätta att sprida 

sitt varumärke med hjälp av andra företag. En varumärkesrättsinnehavare kan ge en annan en 

så kallad varumärkeslicens. Denna licens är en upplåtelse som ger den andra parten rätten att 

använda sig av det skyddade märket. 
35

 En närmare definition av vad en sådan licens är och 

innebär finns i 6 kap. 4 § VmL. En varumärkeslicens ges ut mot en avgift och på nationell 

nivå registreras denna hos Patent- och registreringsverket (6 kap. 5 § VmL). Denna 

registrering sker dock på begäran och är ingen förutsättning för att licensen ska vara giltig.
36

 

Licensen kan ha funktionen av en exklusiv upplåtelse samt en icke-exklusiv. Den kan gälla i 

hela landet eller i vissa delar av det samt vara licens för en del eller alla varor/tjänster som 

märkesinnehavaren har rättigheter till (6 kap. 4 § VmL). En varumärke kan även överlåtas. 

Med detta menas att ett varumärke inte behöver känneteckna varor från samma näringsidkare 

under sin användningstid.
37

 

 

Licensernas uppkomst hade väldigt praktiskt skäl. Eftersom fler nyttjade och hade rättigheter 

till kännetecknet kunde även ansvaret, riskerna samt de organisatoriska uppgifterna fördelas 

mellan de betrodda parterna. På dagens marknad är det numera vanligt att varumärkets 

innehavare inte nödvändigtvis är varornas producent.
38

 Ändå har konsumenterna förtroendet 

kvar angående de kvalitetsgarantier som ges baserat på det ursprungliga varumärkets 

anseende.  

 

Licensiering kan vara till stor nytta för varumärkesrättsinnehavaren som är licensgivaren. 

Ibland har inte varumärkesrättsinnehavaren medel eller möjligheter att öka varornas 

geografiska spridning och utöka marknaden självständigt. Att ge ett annat företag möjligheten 

till att göra det istället lyckas varorna komma in och täcka helt nya marknader. Ett bra 

exempel på ett märke som har spridits globalt tack vare licenser är Coca-Cola. Men i vissa 

andra fall gäller det licensiering som även kallas för ”brand extension”. Licens ges för samma 

geografiska område som redan är intaget men med en fullständigt ny produkt av samma 

märke. Det förekommer vanligtvis när varumärkesrättsinnehavaren själv inte har möjligheten 

att producera den nya varan.
39

 

  

Licensgivaren måste ändå jobba med att skydda varumärket genom att behålla en viss 

kontroll. Detta för att varumärkets anseende inte ska skadas. 34 § 2 st. VmL är till för att 

underlätta denna kontroll. Den licenstillverkade produkten ska inte försämra 

originalprodukternas renommé och därför är det viktigt att kvalitén på den nytillverkade 

produkten och originalprodukten är den samma. I bästa fall skall dessa vara identiska (om 

fallet rör sig om samma produkt och inte ”brand extension”). Det kan vara tillåtet att göra 

vissa modifikationer, så kallade ”line extensions”, om detta anpassar varan till den nya 

marknaden och tillmötesgår konsumenternas efterfrågan.
40

  

 

                                                 
35

 Levin, M, Noveller i varumärkesrätt, 1990, s. 221 
36

 Bernitz, U, m.fl., Immaterialrätt, 2011, s. 290 
37

 Bernitz, U, m.fl., Immaterialrätt, 2001, s. 288 
38

 Levin, M, Noveller i varumärkesrätt, 1990, s. 221 
39

 Levin, M, Wessman, R, Varumärkesrättens grunder, 1996, s. 35  
40

 Levin, M, Wessman, R, Varumärkesrättens grunder, 1996, s. 35 f 
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EU-domstolen har även fastslagit att varumärkesrättsinnehavaren har rätten till att åberopa de 

rättigheter som är bundna till varumärket gentemot en licenstagare som överträder de avtalade 

licensbestämmelserna när varumärket är av exklusiv karaktär. Detta gäller främst 

renomméskador som kan uppstå vid försäljning av varor till lågpriskedjor.  Förutsättningarna 

för detta är dock att överträdelsen resulterar i skada för den prestigefyllda framtoningen och 

dragningskraften som det exklusiva varumärket har.
 41

 

 

                                                 
41

 Mål C-59/08, Copard mot Dior; samt se närmare kapitel 5.2 för anseendeskador 
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4. Konsumtion 
”1 kap. 12 § 1 st. VmL Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren 

använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, fört ut under 

varukännetecknet på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.” 

 
”Art. 7 VmDir Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke 

1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av 

innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen. 

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, 

särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.” 

 

Konsumtionens inträde är väldigt viktigt att fastslå eftersom detta är ett av de avgörande 

kriterier som fastställer om parallellimporten är legal eller inte. Konsumtion av 

varumärkesrätten regleras i bland annat art. 7 VmDir. EU:s regler är av stor betydelse när det 

gäller tolkning och tillämpning av konsumtionsreglerna. Omfattas en vara av ett 

immaterialrättsligt skydd och placeras den sedan ut i något land som ingår i den gemensamma 

inre marknaden, kan denna vara cirkulera fritt inom EU:s territorium. Märkesinnehavaren kan 

alltså inte motsätta sig fortsatt fri försäljning av varan. Detta gäller främst fri återförsäljning 

och en naturlig förutsättning är rättighetsinnehavarens samtycke.
42

 Det bör dock observeras 

att konsumtionen berör endast det exemplar av varan som har kommit ut på marknaden, inte 

en generell rätt att använda sig av varumärket och modellen som varumärkesrättsinnehavaren 

har rättigheter till. Dessa exemplar av varor har parallellimportören sedan rätt att 

marknadsföra så länge lanseringen inte är otillbörlig och denne inte snyltar på varumärkets 

goda anseende.
43

 Bryter en återförsäljare mot konsumtionsprincipen och gör intrång, men till 

sitt försvar åberopar att konsumtion har förekommit, åligger bevisbördan återförsäljaren.
44

 

Det kan även anses att konsumtion inte har inträtt vid licensgivning om försäljningen av 

varorna strider mot bestämmelserna i licensavtalet.
45

 

4.1 Konsumtionens territoriella räckvidd 

Många rättighetsutövningar är territoriellt begränsade av rent praktiska skäl. Den så kallade 

territorialitetsprincipen är tätt sammanbunden med konsumtionens inträde. Denna princip ger 

möjligheten att kontrollera inte bara fall då den nationella konsumtionen inträder, utan även 

vid konflikter då intressen på en internationell privaträttslig nivå kolliderar. I sådana fall kan 

två förhållanden slås fast med hjälp av denna rättsliga princip. För det första är det de 

nationella lagarna (i det land där varumärkesrättigheten är registrerad eller inarbetad) som 

reglerar immaterialrättigheternas uppkomst och bestånd.  I det andra fallet skall rättigheter 

vilka kan åtnjutas under ett specifikt rättssystem begränsas till territoriet.
46

  

 

I fråga om varumärkesrättslig konsumtion är räckvidden som konsumtionen har relevant. Vid 

bedömning måste det fastställas om konsumtionsprincipen är regional, global eller i vissa fall 

kan den endast vara nationell. Planeringen vid varors distribution är viktigt eftersom det är 

skillnad om konsumtionen inträder i hela världen, Europeiska unionen eller Sverige.
47

Om det 

som grund i de nationella regleringarna råder en global konsumtion innebär detta att om varan 

placeras någonstans på världsmarknaden med rättsinnehavarens samtycke kan varken 

                                                 
42

 Bernitz, U, Edwardsson, E, Konkurrens på reglerade marknader, 1999, s. 88 
43

 Konkurrensverkets rapportserie, Parallellimport till Sverige- effekter av Silhouette-domen, s. 11 
44

 Mål C-244/00 Van Doren mot Lifestyle sports  
45

 Mål C-59/08 Copard mot Dior 
46

 Levin, M, Noveller i varumärkesrätt, 1990, s. 112 
47

 Bernitz, U, Sverige, EU och parallellimporten, Europarättslig tidskrift, s. 10 
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försäljning eller parallellimport på något sätt hindras.
48

 Konsumtionsprincipens effekt blir 

alltså att varumärket kan säljas vidare av fristående näringsidkare under sitt ursprungliga 

varumärke utan några hinder och utan varumärkesrättsinnehavarens samtycke eller kontroll.
49

 
 

Enligt rättspraxis har Sverige innan medlemskapet i EU använt sig av den globala 

konsumtionen.
50

 
51

Ett fall där sådan typ av konsumtion diskuteras är Polycolor. Detta fall 

behandlade parallellimporten av tyskt hårfärgningsmedel.
52

 I den första instansen hade 

experter lämnat utlåtanden och förblev oeniga om när konsumtionen inträdde om en 

näringsidkare registrerade ett varumärke för flera länder. RR åberopade varumärkesrättens 

territoriella begräsning och kom fram till slutsatsen att rätten borde anses som konsumerad i 

samtliga länder.
53

 HD ansåg att enligt ”allmänna varumärkesrättsliga grundsatser” kan en 

rättsinnehavare under normala omständigheter inte sätta stopp för parallellimport till Sverige 

om märkesvarorna är legitimt märkta i exportlandet.  Vid global konsumtion gäller detta inte 

bara när själva producenten och rättsinnehavaren av märket ger sitt godkännande utan även 

om detta sker från generalagenter och företag ur samma koncern (om dessa innehar 

varumärkesrätten).
 54

 

 
I dagsläget är konsumtionen i Sverige regional. Det diskuterades länge om hur art. 7.1 VmDir 

skulle tolkas och 1998 fastslog EU-domstolen att direktivet ska tolkas e contrario.
55

 Detta 

innebär att varumärkesrättsinnehavaren i ett europeiskt medlemsland ska ha rätt att på 

varumärkesrättslig grund hindra import av varor som har marknadsförts utanför EU:s 

territorium. Detta även om marknadsföringen genomförts av själva rättsinnehavaren eller 

någon annan som fått samtycke till detta.
56

  

4.2 Begreppet ”förts ut på marknaden” 

För att kunna bedöma olika situationer gällande parallellimport så måste innebörden av 

formuleringen ”förts ut på marknaden” definieras. Begreppet finns i bl.a. 1 kap. 12 § 1st. 

VmL, art. 5 och 7 i första direktivet 89/104 samt art. 7.1 VmDir, men definitionen är inte 

självklar av när momentet då varan förs ut sker. Som det är utformat idag så är det oklart om 

varan förs ut samma stund som den produceras, utbjuds till försäljning eller är det 

lagerhållningen som avgör? Mycket tolkningar görs utifrån prejudicerad rättspraxis och det är 

vanligt att varje mål avgörs individuellt i domstol. Som ett exempel på ett ledande rättsfall där 

begreppet klargörs och tolkas är målet C-16/03 Peak Holding. I det rättsfallet fastslog EU-

domstolen att en vara kan anses vara utförd på marknaden om vidareförsäljningen sker till en 

fristående distributörer som inte är sammanbunden med den genuina märkesinnehavaren 

genom något avtalsförhållande.
57
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4.3 Samtyckesbegreppet 

Samtyckesbegreppet är oerhört viktigt eftersom det är ett av de krav som ställs för att 

konsumtion ska anses ha förekommit.
58

  Med detta begrepp menas att 

varumärkesrättsinnehavaren ska ha tydligt uttryckt sitt samtycke till att varorna kommer ut på 

marknaden och fritt kan cirkulera inom denna. Men bedömningen om samtycke är svår att 

göra. Några rättsrekvisit som tyder på att samtycke har förelegat finns inte reglerade i lag, 

utan det är upp till varje institution att tolka utifrån hur rättsläget ser ut.  

 

I vissa fall yrkar parterna att det har förekommit ett underförstått samtycke. Ett betydelsefullt 

rättsfall som behandlar varumärkesrättsinnehavarens samtycke är de förenade målen C-414/99 

till C-416/99, Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd och Levi Strauss & Co. m.fl. mot 

Tesco Stores Ltd m.fl. där tolkningen av art. 5 i direktiv 89/104 med rubriken: ” Rättigheter 

som är knutna till ett varumärke” och lyder: ” 1. Det registrerade varumärket ger innehavaren 

en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd att i 

näringsverksamhet använda.” Här går det tydligt att se att samtycket (tillstånd) från 

varumärkesrättsinnehavaren är ett rättsrekvisit som måste vara uppfyllt. Handel med de 

varumärkta varorna är endast legitim om konsumtion har förekommit. 

 

Detta fastslås även i rättsfallet C-173/98, Sebago mot G-B Unic. G-B Unic sålde varor som 

bar ett varumärke som Sebago var innehavare av utan Sebagos samtycke. Sebago var ett bolag 

registrerat i USA och innehavare av två varumärken i Benelux. De hade Maison Dubois som 

ensam återförsäljare. G-B Unics köpte in Sebago-märkta varor från en parallellimportör och 

sålde dessa i sina stormarknader. Sebago och Maison Dubois gjorde gällande att G-B Unic 

inte hade rätten att sälja varorna eftersom de inte hade gett sitt samtycke till att varorna skulle 

säljas inom den gemensamma marknaden och på så sätt har ett varumärkesintrång skett.   

 

 

I de båda rättsfallen fastslog EU-domstolen att om varor importeras till EU från ett tredje land 

måste importören ha importtillstånd för varje enskild produkt. Det är även importören som har 

bevisbördan för att alla förutsättningarna för att importen skall anses som legitim är 

uppfyllda.
59
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5. Parallellimport 
Parallellimport innebär att en utomstående part som inte hör till den redan etablerade 

distributionskedjan importerar och/eller säljer vidare varumärkesskyddade varor utan 

samtycke från rättighetshavaren. Denna handel kallas även för sidohandel och bidrar till att 

varan fritt kan cirkulera inom EU-marknadens gränser. Parallellimporten bidrar ofta till en 

ökad priskonkurrens och jämnar därför ut prisskillnader. Import av sådana varor (där 

rättsinnehavaren inte gett samtycke till försäljning) är dock förbjuda enligt svensk 

lagreglering.
60

 

  

Parallellimporten kan avse alla typer av produkter och modeller (reguljära samt ordinarie) 

som varumärkesrättsinnehavaren har rättigheter till. Ibland släpper även märkesinnehavaren 

ut varor som hör till fjolårets modeller eller andrasorteringar av varumärkta produkter som 

gått ut. Det är ganska vanligt att en märkesinnehavare släpper ut sådana modeller till andra 

marknader, vanligtvis till tredje länder, genom andra handelskanaler medvetet för att inte 

störa den pågående handeln med de aktuella innovativa modellerna.  Varorna går en lång väg 

innan de kommer fram till konsumenterna och ibland är denna process till och med 

avtalsenligt reglerad och sker med generalagentens ”goda minne”. Processen är alltså 

planerad och fastställd mellan varumärkesrättsinnehavaren och generalagenten.
61

  

 

Samtidigt finns det ett antal begränsningar som är förknippade med parallellimport. En 

återförsäljare kan inte missbruka ett varumärkes renommé för att förbättra sin goodwill, alltså 

dra någon otillbörlig fördel från varumärket genom att t.ex. ge konsumenterna ett intryck att 

det föreligger ett ekonomiskt samband mellan märkesinnehavaren och återförsäljaren. 

Parallellimportören ska även enligt god marknadssed försöka att på bästa möjliga sätt bevara 

varumärkets anseende.
62

  

 
”1 kap. 12 § 2 st. VmL Första stycket gäller inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut 

på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.” 

 

5.1 Åtgärder för att förhindra parallellimport  

Efter en noggrann granskning av nutidens marknad har det blivit uppenbart att ett varumärke 

symboliserar mycket mer än bara en ursprungshänvisning av en vara eller liknande. Som det 

redan har nämnts är det just varumärket som har det väsentliga ekonomiska värdet och bidrar 

till den ekonomiska tillväxten. Det har därför diskuterats om den så kallade 

kommunikationsfunktionen ska inkluderas i det legala skyddskonceptet. Men det menas 

varumärkets betydelse från en konsumentsynpunkt. I Europa kan det urskiljas två olika 

attityder om hur skyddssituationen mot parallellimport bör granskas och bedömas. Det första 

synsättet är mer pragmatiskt och är mest populärt i Norden, Tyskland samt Österrike. Där 

ställs fokus huvudsakligen på kopplingen till ursprungshänvisningen samt de 

kvalitetsförväntningar som finns hos konsumenterna. Den andra attityden kan klassificeras 

som strikt formalistiskt där det övervägande grundas på basis av vem som är den registrerade 

varumärkesrättsinnehavaren och på så sätt har rätten att åtnjuta de uteslutande rättigheterna 

inom den intagna territoriet. De länder som tillhåller sig detta bedömningssynsätt är 

huvudsakligen Frankrike, Schweiz, Beneluxländerna samt Italien.
63
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Dock så länge det inte finns något klart utformat skydd mot parallellimport för 

varumärkesrättsinnehavarna arbetar varumärkesinnehavarna självständigt för att genom avtal 

och klausuler behålla den eftertraktade kontrollen över sina varor och kvarhålla tillsynen över 

den geografiska marknaden. 

5.1.1 Exklusivavtal 

I vissa fall kan det talas om så kallad egentlig selektiv försäljning. Begreppet innebär att en 

leverantör väljer ut endast en återförsäljare på varje ort efter ett noggrant övervägande. Denna 

återförsäljare ska fokusera på att sälja just denna leverantörs varor. Med ett exklusivavtal 

skapas ett strakt band mellan leverantör och återförsäljare och ofta handlar det om ett 

dubbelsidigt exklusivavtal där parterna avtalar om att bara handla med varandra. Det 

exklusiva försäljningsavtalets huvudsakliga form är att leverantören ger återförsäljaren en 

ensamrätt att sälja en viss produkt.
64

 

  

Dock kan denna typ av avtal ha en negativ verkan på marknaden. Bland annat kan 

konsumenterna få det svårt att jämföra olika varor på samma säljställe. Ibland kan 

leverantören ha en dominerande eller monopolisk ställning på marknaden vilket vid missbruk 

kan resultera i att andra återförsäljare kan få problem med att anskaffa de varor som avtalet 

omfattar. Detta scenario är även möjligt om de återförsäljare som äger ensamrätten bildar en 

kartell. Härav kan resultatet bli att produkternas kvalitet och produktionens effektivitet blir 

lägre och produkternas priser blir oskäligt höga. Även förutsättningarna för nyetablering på 

marknaden kan försämras.
65

 Leverantören löper i sin tur stor risk att bli anklagad för missbruk 

av dominerande ställning som regelras i 2 kap 7§ KonkL och art 102 samt art.101 FEUF.   

  

När det talas om sådan typ av avtalsingående som exklusivavtal, kan istället återförsäljarna bli 

diskriminerade på marknaden och avtalet tolkat som konkurrensbegränsande. Detta gäller då 

först och främst selektiv försäljning av exklusiva varor till noggrant utvalda återförsäljare. Ett 

motiv till varför selektiv försäljning tillåts på marknaden är att den kan bringa ned 

kostnaderna. Detta ger även varumärkesrättsinnehavaren kontroll över sina varor och 

möjlighet att sprida dessa på marknader med mindre konkurrens samt få en allmänt bättre 

överblick över detaljhandelsstrukturen. Vid bedömningen om den selektiva försäljningen 

skulle kunna klassificeras som konkurrensbegränsande samt den skadliga verkan görs en noga 

granskning av hur återförsäljarna valdes av leverantören. Om urvalet var genomfört på ett 

konsekvent sätt med godtagbara motiv som grund så är det svårt att förbjuda sådana åtgärder 

med hänsyn till avtalsfriheten. Missbrukas denna princip dock och 

varumärkesrättainnehavaren utnyttjar den selektiva försäljningen med syftet att diskriminera 

andra återförsäljare är inte längre åtgärden godtagbar.
66

 Om själva avtalstypen inte hör till de 

konkurrensbegränsande kan avtalet förses med klausuler som kan vara försedda med en sådan 

funktion. Dessa klausuler kan handla om geografisk områdesindelning, grant back-klausuler 

(återlicenser) och andra åtgärder som skulle kunna minska någon av de involverade parternas 

rättigheter.
67

 

 

När fallet berör exklusivavtal och intrång kan bevisningen vara komplex och invecklad. Om 

en utomstående distributör gör intrång i ett exklusivt distributionssystem ligger det i dennes 

plikt att bevisa att det förelåg en verklig risk för avskärmning av nationella marknader. 
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Varumärkesrättsinnehavaren ska i sin tur bevisa att varorna ursprungligen fördes ut av honom 

själv på den marknad som ligger utanför EU:s inre marknad och att detta skett med hans 

samtycke. Om varumärkesrättsinnehavaren kan styrka detta påstående ligger det inom 

intrångsgörarens bevisbörda att ge prov på att varumärkesrättsinnehavaren gett sitt samtycke 

till att varorna ska saluföras inom EU:s marknad.
68

   

 

Licensavtalet som redan ovan har diskuterats i kap. 3 kan också klassificeras som ett 

exklusivavtal inom det immaterialrättsliga området. Denna typ av exklusivavtal omfattar 

bland annat patent. 

5.1.2 Reexportförbud 

Med ett exportförbud menas att en varumärkesrättsinnehavare förbjuder sina återförsäljare att 

sälja varorna utanför ett anvisat område. Reexportförbud innebär i princip samma sak men 

skillnaden är att avtalsföremålet inte får säljas tillbaka till producentlandet.
69

 Ett exempel då 

detta har förekommit i praktiken är mål C-355/96, Silhouette där det påstods att företaget 

Silhouette kom i tvist med en bulgarisk parallellimportör och en österrikisk återförsäljare. 

Varorna fick efter försäljning till Bulgarien inte säljas tillbaka till Österrike vilket ändå 

hände.
70

 Reexportförbud var även inskrivet i avtalet mellan Consten och Grundig i de 

förenade målen 56/64 och 58/64. Avtalet var utformat på ett sådant sätt att andra återförsäljare 

än Consten var förbjudna att importera Grundigs varor till Frankrike samt att Consten var 

förbjuden att reexportera varorna till de andra medlemsländerna.
71

 

 

Klausulen om exportförbud kan utformas på olika sätt och uttrycka olika förpliktelser från 

återförsäljarens sida. Försäljningen kan vara begränsad på så sätt att avtalsföremålet endast 

säljs inom ett tilldelat territorium, eller förbud att sälja till de områden som 

varumärkesrättainnehavaren, eller annan samarbetspart, redan själv bearbetar. Ibland kan 

förbudet vara individuellt utformat och berör en aktuell samarbetspart. På så sätt kan 

rättsinnehavaren ha en bättre kontroll och översikt över först och främst sin distributionskedja 

men även kontrollera hur varan kommer utanför denna och om parallellimport förekommer. 

Återförsäljaren kan åläggas att förplikta sina konsumenter att inte sälja varorna vidare utanför 

ett avtalat område. Syftet med sådana förbud är att undvika att varor med eventuella 

priseftergifter kommer in på högprismarknader där varumärkesrättainnehavaren har etablerat 

sig.
72

  

 

Situationen är lite annorlunda när det gäller avtal som bildas inom den gemensamma inre 

marknaden. Under sådana förhållanden upphör varumärkesrättsinnehavarens rätt att tillämpa 

detta ensamrättsskydd om varan sattes ut på EU:s marknad med rättsinnehavarens samtycke. 

Varan säljs sedan vidare till distributörer som inte är bundna med producenten genom avtal. 

På så sätt förlorar varumärkesrättainnehavaren kontrollen över sitt märke eftersom 

konsumtionen inte längre sker vid transaktioner mellan parter vars relation regleras av ett 

avtal som ligger inom varumärkesrättainnehavarens kontroll. Som det redan har nämnts 

tillåter inte EU:s konkurrensprinciper att parter träffar överenskommelser som leder till ett 

absolut områdesskydd vilket begränsar marknaden.
73
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5.1.3 Mål C-355/96 Silhouette 

I detta fall från EU-domstolen diskuterades konsumtionsprincipens territoriella räckvidd och 

reexportförbud då Silhouette International väckte talan mot Hartlauer om varumärkesintrång. 

Den österrikiska lågpriskedjan Hartlauer köpte in glasögonbågar av märket Silhouette från en 

bulgarisk återförsäljare. Bulgarien var på den tiden inte medlem i Europeiska unionen. Efter 

detta såldes bågarna tillbaka till Österrike. Silhouette yttrade om att konsumtion inte hade 

skett inom EEA:s område eftersom varan hade kommit in på denna marknad utan 

rättsinnehavarens samtycke.  Domens innebörd blev sådan att parallellimporten från ett tredje 

land som inte ingår i EEA:s område inte är tillåten. Dock så ska generellt parallellimporten 

inom EEA-området uppmuntras eftersom den jämnar ut prisskillnader vilket anses vara en 

förutsättning för en väl fungerande marknad.
74

 

  

Den marknad som finns för glasögonbågar är inte oligopolisk eftersom det finns fler än ett få 

antal säljare. Men det är högst sannolikt att prisskillnaderna som finns mellan den bulgariska 

marknaden och den österrikiska marknaden är högst märkbara. Denna hypotes kan stärkas 

med faktumet om parallellhandelns uppkomst. På så sätt kan det konstateras att de 

exportrestrektioner som fanns i avtalet skulle kunna klassificeras som konkurrensbegränsande 

eftersom Silhouettes ställning på österrikiska marknaden är påtaglig.
75

   

 
Denna dom om parallellimport av märkesvaror har blivit väldigt viktig eftersom den ger 

rättsinnehavaren möjlighet att sätta stop för import av varor till EU från ett tredje land utan 

dennes samtycke fast än varan tidigare lagligen märkts av rättsinnehavaren (eller med dennes 

samtycke) och förts ut på marknaden utanför EU. Silhouette-domen måste även otvivelaktigt 

ha påverkat rättsläget i Sverige. Dels förmodligen eftersom en av EU-rättens fundamentala 

principer är att vid tillämpning av direktivbaserad nationell rätt ska en direktivkonform 

tolkning användas.
76

 Denna dom har fått rättslaget att ändras i Sverige och gett näringsidkare 

möjligheten att stoppa priskonkurrens som kan komma från parallellimportörens sida. 

Resultatet av domen har i sin tur fått mycket negativ kritik.
77

  

5.2 Varumärkets anseende 

5.2.1 Anseendebaserade varor och produktbaserade varor 

När en bedömning om skada har skett ska göras är det viktigt att avgöra vilken typ av vara det 

talas om. Vid en generell gränsdragning finns det två typer av varor som kan skadas i 

samband med parallellimport: den anseendebaserade och den produktbaserade fabrikationen. I 

den kategorin av varor som är produktbaserade förknippas skadorna oftast med försämrad 

eller förändrad kvalitet. Exempel på sådana varor är grönsaker, frukt och andra livsmedel. 

Parallellimporten av livsmedel var relativt omfattande innan Sverige blev medlem i EU, men 

efter inträdet upphörde denna typ av import nästan helt. Detta beror främst på de regler om 

märkning av varor som råder inom EU kontra de nationella bestämmelserna. Enligt de 

svenska märkningsreglerna ska allt innehåll som är uppskrivet på förpackningen vara översatt 

till svenska eller ett annat lättbegripligt skandinaviskt språk. Denna reglering försvårar 

parallellimporten genom att skapa förutsättningar som kan begränsa handeln. Undersökningar 

visar därför att märkningsreglerna gällande parallellimporterade varor ofta inte uppfylls. Men 

fast parallellimporten av produktbaserade varor så som livsmedel inte har en stor utsträckning 
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inom EU och inte alltid strikt sker enligt nationella regleringar har ett antal dominerande 

detaljhandelskedjor pekat på den betydelse som parallellhandel har i samband med 

handelskedjornas affärsmässiga relation och uppgörelser gentemot 

varumärkesrättsinnehavare.
78

  

 

Mycket svårare är det när fallet gäller anseende baserade varor. Anseendet som ett varumärke 

har är väldigt relevant och skyddas i art. 7.2 VmDir. Detta kan ha ett betydelsefullt 

ekonomiskt värde samt inneha ett betydande kommersiellt värde då varumärkets goodwill kan 

vara en kapitaltillgång. Även ur detta perspektiv är det viktigt för varumärkesrättsinnehavaren 

att ha kontroll över sitt varumärke. Dels för att bygga upp men även för att bibehålla det 

avseende som är inskaffat. Denna kontroll är inte alltid så lätt att behålla på grund av 

konsumtionsprincipen. Vid parallellimport är det främst lyxvarors anseende som är under risk 

eftersom det är extra viktigt för sådana varor på vilket sätt de marknadsförs och 

omsättningskretsen som marknadsföringen riktar sig mot. Konsumenter är redo att betala ett 

överpris för att kunna förknippas med den exklusiva imagen och livsstilen som varumärket 

företräder. De stora dominerande företagen har redan efter många år skaffat sig en 

varuidentitet som är stabil, inarbetad och noga skyddad. Detta anseende har skapats genom 

många års arbete och ligger i fokus eftersom det skapar företagets ekonomiska välfärd. 

Varumärket och dess marknadsföring ger även köparen en garanti om att produktionen 

uppfyller de krav på kvalitet som förväntas att finnas baserat på varumärkets renommé.
79

 

 

Parallellimporten kan bringa skada på varumärkets anseende även på ett annat sätt. Denna typ 

av skada uppkommer i samband med brist på konsumentupplysningar. Ibland är de 

importerade varorna från ett annat land inte anpassade till klimat, livsstil m.m. som råder t.ex. 

här i kalla Norden eller det varma och fuktiga klimatet vid Medelhavet. Konsumenterna är 

inte alltid medvetna om detta och blir besvikna när varumärket inte passar deras behov. Ett 

bra exempel på en sådan vara är däck. De bildäck som importeras till Sverige från varmare 

länder har en gummiblandning som är för hård för det nordiska klimatet. Detta för att däcken 

är anpassade till en marknad där vägbanorna är betydligt varmare. Om säljaren inte uppfyller 

sin upplysningsplikt och informerar köparen om detta kan konsekvenserna bli allvarliga 

eftersom däcken kan bli trafikfarliga. Brist på information till konsumenter kan även ha en 

negativ påverkning angående anseendet till läkemedels varumärken. Vid en felaktig 

ompaketering eller märkning kan förtroendet för ett varumärke försvinna hos 

omsättningskretsen.
80

 Ibland skiljer sig även varumärkena åt på den på nytt märkta varan och 

original förpackningen vilket kan väcka misstanke och misstro hos konsumenterna.  
81

 

 

Varumärkets goodwill kan vara oerhört ömtåligt och skada kan förekomma från faktorer som 

ligger utanför rättsinnehavarens kontrollsfär. Framför allt kan denna typ av skada provoceras 

fram av okontrollerad användning av varumärket. Detta bidrar i längden till distinktivitet och 

renommé-skador. Distinktiviteten kan i sin tur leda till degeration vilket betyder att märket 

istället blir beteckningen för varuslaget. Detta sker p.g.a. förlorad särskiljningsförmåga och ett 

tydligt exempel på en sådan degeneration är märket Termos.
82

 Dessa skador är inte bara 

förknippade med kvaliteten på varor med även med relevanta faktorer som marknadsföring. 

Därför är kontroll från varumärkesrättsinnehavaren absolut nödvändig.  
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5.2.2 Mål C-337/95 Parfums Christian Dior 

I målet kom det fram att det är främst anseendebaserade varumärken som lider skador av 

parallellimporten då en dåligt utformad marknadsföring av en tredje aktör skulle kunna skada 

den lyxiga aura och den prestigefyllda framtoning som varumärket har. I fallet var det en 

lågpriskedja vid namnet Evora som genom sin marknadsföring skulle kunna skada Dior 

parfymers exklusivitet. Dior producerar kosmetik som säljs till höga priser och anses vara 

lyxiga. Därför säljs produktionen antingen av själva Dior eller av återförsäljare som är särskilt 

utvalda.  

  

EU- domstolen resonerade kring det faktum att det är viktigt att hitta en balans mellan de 

olika parternas intressen.  När en parallellimporterad produkt marknadsförs har importören 

rätt enligt VmDir att ta i användning det varumärke som kännetecknar den importerade 

produktionen. Detta i enlighet med vad som skulle kunna anses som vedertaget i den 

ifrågavarande branschen.
83

 Inom parallellimportörernas intressesfär ligger att marknadsföra 

varor för att sedan kunna sälja vidare dessa. För varumärkesrättainnehavaren fokuseras 

intresset på att marknadsföringen inte ska skada varumärkets anseende. En återförsäljare ska 

inte få handla illojalt med varumärkesrättsinnehavarens rättfärdiga intresse. Återförsäljaren 

måste försöka att undvika att skada produktens och varumärkets renommé och produkternas 

dragningskraft ska inte minskas på grund av en dåligt genomförd marknadsföring. Men 

samtidigt måste det framhävas att EU-domstolen anmärker att återförsäljaren inte ska behöva 

använda sig av samma marknadsföring som varumärkesrättsinnehavaren.
84

 Angående detta 

fall gjorde generaladvokaten Francis G. Jacobs ett uttalande om att kompromisser angående 

dessa intressen är godtagbara endast vid exceptionella omständigheter som ska bedömas av 

domstol.
85

 

5.2.3 Mål C-63/97 BMW  

EU-domstolen har även avgjort ett till rättsfall som belyser problemet angående den möjliga 

skada som parallellimporten kan resultera i. I målet C-63/97 BMW fastslås det att en 

varumärkesrättsinnehavare kan motsätta sig marknadsföringen och ha märkets anseende som 

grund för detta. Det är skälig grund som står som rekvisit i art. 7.2 VmDir och reklam skulle 

kunna klassificeras som en sådan om reklamen ger intrycket att det föreligger ett ekonomiskt 

samband mellan varumärkesrättsinnehavaren och återförsäljaren. Detta fastställdes eftersom 

ett intryck om ett sådant samband inte är nödvändigt för en lyckad vidareförsäljning.
86

 Någon 

otillbörlig fördel som är baserad på varumärkets goda renommé eller särskiljningsförmåga får 

inte dras av återförsäljaren.  

5.3 Vilseledande varumärken  

Enligt marknadsföringens allmänna lagar kan försäljning och användning av vilseledande 

varumärken förbjudas. Men de uttryckliga reglerna som berör användningen av sådana 

varumärken har utmönstrats ur varumärkeslagen. På så sätt finns det endast kvar en regel i 

kap. 3 1 § 2 st 7. VmL som tillåter hävning av sådana varumärken. 
87

 Med ett vilseledande 

kännetecken menas ett varumärke som innehåller figurer, benämningar eller liknande som 

skulle kunna vilseleda konsumenten om verksamheten eller produkten som varumärket 

representerar. En sådan vilseledning skulle därigenom kunna påverka efterfrågan. Om 
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varumärken som är vilseledande på detta sätt marknadsförs förbjuds denna marknadsföring 

enligt 10 § 2 st. 5p MFL. Marknadsföringen och användningen av varan kan därför anses vara 

vilseledande och förbjudas enligt MFL fast varumärket tidigare blivit registrerat.
88

 Detta kan 

innebära att marknadsföring som är gjord av en återförsäljare kan ha samma negativa 

påföljder som de skulle ha om varumärkesrättsinnehavaren vilseledde konsumenten. Det är 

självklart så att det blir återförsäljaren som kommer få ta på sig ansvaret, men en sådan 

incident skulle kunna avsevärt skada varumärkets anseende och på så sätt ha en enorm negativ 

inverkan.  

När fallet rör sig om gemenskapsvarumärken som skulle kunna klassificeras som vilseledande 

ska detta bedömas enligt nationella rättregler vilket regleras i art. 106.2 EUVmF.
89

 

5.4 Ompackning och ommärkning 

En vara kan få egenskaperna av ett vilseledande varumärke vid bland annat ompackning.  

Detta är vanligast bland parallellimporten av läkemedel där prisskillnaderna mellan de olika 

medlemsstaterna kan variera kraftigt och hårdare krav ställs på försäljarna. Parallellimporten 

av läkemedel bidrar drastiskt till en prisdynamik och är därför idag en viktig del av 

apoteksmarginalen. Prisskillnaderna mellan EU:s medlemsstater jämnas ut men tyvärr är 

parallellimporten fortfarande inte ett tillräckligt effektivt instrument för att hålla prisnivåerna 

stabila på läkemedelsmarknaden om jämförbara länder granskas.
90

 

 Därför är det inte ovanligt att det kan uppstå problem eftersom beskrivningar och liknande 

ska vara på det inhemska språket samt att medlemsstaterna kan ha olika restriktioner när det 

gäller förpackningarnas storlekar. Det kan ibland vara så att ett läkemedel måste ompaketeras 

helt för att kunna säljas i ett annat land än ursprungslandet. När parallellimportören använder 

sig av det ursprungliga varumärket vid ompaketering kan det uppstå ett antal 

varumärkesrättsliga problem som är bland annat förknippade med kvalitet och goodwill.
 91

  

I Norden har frågan om läkemedelsförpackningar som är parallellimporterade hanterats på 

olika sätt. Läkemedelsverket hade i Sverige godkänt parallellimporterade läkemedel så länge 

förpackningarna var vita med svart text men det problemet som uppstod var förväxlingsrisken 

eftersom de parallellimporterade läkemedels utseende blev likartat.  Ompaketeringen av 

läkemedel är därför fortfarande ett pågående arbete och problemfyllt rättsområde.
92

  

Att märka varor med det ursprungliga varumärket är en rättighet som egentligen bara 

varumärkesrättsinnehavaren har. För att ompaketera varor och placera det ursprungliga 

märket på förpackningen behövs märkesinnehavarens samtycke. Varumärkesrättsinnehavaren 

har alltså en märkningsexklusivitet på den globala marknaden. Men för att inte bryta mot 

principerna om den fria rörligheten för varor inom EU: s område görs det ett undantag från 

denna regel när det gäller den europeiska marknaden.
93

  

 

Eftersom detta område är så problemtätt finns det ett stort antal betydelsefull rättspraxis från 

EU-domstolen. Det mest betydande rättsfallet är nog de förenade målen C-427/93, C-429/93 

och C-436/93 Bristol- Myers Squibb då domstolen försökte bringa klarhet i frågan om vilka 

villkor som ska vara uppfyllda vid ompaketering. I praxis framgår det att ompaketering av 
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varor är tillåten om detta anses vara nödvändigt för att varan ska kunna säljas i importlandet. 

Dock om parallellimportören packar om varan för att skaffa sig en kommersiell fördel ska 

detta vara förbjudet. Ompaketeringen av varan får inte heller påverka varans ursprungliga 

kvalitet.
94
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6. Analys 
Varumärkesrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter med hänsyn till den fria rörligheten, 

avtalsfriheten och andra grundläggande rättsliga principer inom EU är definitivt ett 

problematiskt och svårtolkat område.  Hänsyn måste tas till ånga aktörers intressen och en 

konstant balans måste upprätthållas. Vid en snabb inblick i varumärkesrätten och EU-rätten 

kan det lätt bildas ett intryck att varumärkesrättsinnehavare i samband med EU:s regler om 

den gemensamma marknaden är i ett underläge där kontroll över sitt arbete lätt kan mistas. 

Men vid en djupare inblick i den marknadsrättsliga situationen och analys av rättspraxis 

framgår det att skyddet som varumärkesrättsinnehavaren har är fullt godtagbart med hänsyn 

till konkurrens och målet med den gemensamma marknaden. Det marknadsrättsliga skyddet 

är ett avgörande moment för att bilda och driva en fungerande samt rättvis marknad, men 

samtidigt måste möjligheter till konkurrens finnas med tillräckligt mycket rum för alla 

aktörers intressen.  

 

En av problemformuleringens huvudfrågor var om EU-domstolen verkligen har beaktat 

varumärkesrättsinnehavarens intressen på ett rättvist och tillfredsställande sätt och det kan nog 

påstås att den har gjort det. Något som har framkommit tydligt i praxis är att när marknadens 

aktörers intressen ställs mot varandra är det bland annat jämlikheten mellan dessa som 

granskas vilket är en god utgångspunkt. När situationen börjar analyseras framkommer det 

ganska tydligt att jämlikheten bör vara avgörande vid varje beslutstagande om konkurrensen 

och marknaden ska fortsätta fungera och vara rättrådig. Det som ska finnas i åtanke är om 

företagen kan räknas som jämställda gällande funktion, ekonomisk ställning och möjlighet till 

konkurrens. Ett för starkt skydd för ensamrätterna hos företag som redan är överlägsna på 

marknaden skulle kunna utgöra ett hot för den fria rörligheten och konkurrensen på den 

reglerade inre marknaden. En kollektivisering av ensamrätterna skulle kunna resultera i en 

potentiell enorm marknadsmakt. Denna skulle kunna i längden leda till ett missbruk av 

dominerande ställning och avskärmning av stora geografiska marknader vilket är allvarliga 

konkurrensbegränsande åtgärder. På marknaden finns det dock tillgängliga substitut som 

hindrar denna typ av maktbildning.
95

 Men för att konkurrensen på den gemensamma 

marknaden ska kunna fungera måste det finnas en lagstiftning som upprätthåller 

konkurrensen. Dock så har det kommit fram att lagstiftningen i många fall är bristfallig. Det 

kan uppstå problem när normer, som ska kunna skapa den eftertraktade marknadsbalansen, 

ska finnas eller formuleras.  Många gråzoner kan påträffas där de åtgärder som vidtas följer 

EU:s fundamentala principer om den gemensamma marknaden, men samtidigt paralyserar 

andra aktörer och begränsar deras rättigheter.  

 

Som en lösningsmetod i frågan om tolkning och bedömning av parallellimport diskuterar 

bland annat Ulf Bernitz åtgärder för att kunna ändra rättsläget gällande sådan typ av handel på 

de olika marknaderna. Som det har nämnts innan så tillämpade Sverige den globala 

konsumtionen innan landet blev medlem i EU. I fallet med global konsumtion blir 

gränsdragningen vid parallellimport mycket snävare eftersom principerna om den inre 

marknaden inte behöver tas i åtanke. Den svenska regeringen skulle kunna arbeta för att 

uppnå en ändring inom EU och återigen övergå till den globala konsumtionen. Detta är en 

åtgärd som skulle vara svår att åstadkomma,  mest för att något sådant skulle strida mot EU:s 

fundamentala principer. Därför verkar det vara högst osannolikt att EU-domstolen skulle 

ändra sin ståndpunkt eller att Sverige skulle få vara ett undantag bland medlemsstaterna och 

tillämpa global konsumtion. En väg mot ändring skulle vara att få EU-rådet att ändra art. 7.1 
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VmDir så att den globala konsumtionen generellt tillåts.  För att detta förslag ska röstas 

igenom måste en kvalificerad majoritet stödja det. Enligt art. 100a i EUF räknas 62 av 87 

röster som en sådan majoritet. Om EU-kommissionen inte godkänner förslaget kan det ändå 

ändras om 10 av 15 medlemsländer röstar för ändringsförslaget.
96

 Slutsatsen som kan dras 

utifrån detta är att en ändring i stort sett är omöjlig.  

 

Det finns onekligen rättsliga principer så som konsumtionsprincipen som försvårar 

kontrollövervakningen för varumärkesrättsinnehavaren men det har framgått tydligt att 

varumärkesrättsinnehavaren har möjlighet att skydda sig med hjälp av avtal och klausuler så 

länge dessa inte innebär ett missbruk av dominerande ställning. Men som det visade sig i 

fallet Consten och Grundig mot EU-kommissionen så kan avtal bli ogiltiga fast de är legitima 

på nationell nivå. I avtal ska det också finnas en del punkter som ska bedömas speciellt i 

förhållande till påverkan på handeln mellan medlemsstaterna. Det som bör undersökas är om 

avtalet påverkar handeln direkt eller indirekt samt potentiellt eller faktiskt. Hur stor kommer 

påverkan kommer detta avtal ha på EU:s marknad och parterna möjligheter?  Återigen är det 

en bedömningsfråga gällande jämlikhet och maktbalans på marknaden.  

 

Något som är tydligt är att konkurrensen mellan tillverkare och varumärkesrättsinnehavare är 

mest märkbar och behandlas mest. Det som också måste finnas i åtanke är det faktum att det 

inte bara finns konkurrens mellan varumärkesrättsinnehavare, utan konkurrensen existerar 

längre ner på distributionskedjan mellan olika återförsäljare. Så villkoren och reglerna måste 

även vara utformade på så sätt att återförsäljarna ska kunna överleva i sin nisch. Ett för stort 

och omfattande immaterialrättsligt skydd skulle försvåra situationen. Ett större övervakat 

skydd skulle också kunna ha positiva resultat för distributörerna. Det kan utformas på det 

sättet att det skulle kunna främja marknaden på samma sätt som ett utökat upphovsrättligt- 

eller patentskydd skulle kunna främja den potentiella produktutvecklingen.
97

 Företag 

investerar inte marknadsmässiga projekt för att gynna andra utan för att gynna sig själva, men 

parallellimporten skulle ändå automatiskt främjas eftersom varuutbudet ökar och fler 

möjligheter skapas. I sådana fall är balans oerhört viktigt eftersom ett problem som har 

diskuterats mycket i samband med parallellimporter är att sådan typ av handel kan resultera i 

ett minskat intresse för investeringar i utvecklingen och marknadsföring från 

varumärkesrättsinnehavarens sida. Detta för att parallellimportören åker en slags gratisskjuts i 

samband med märkesinnehavarens investeringar. Motiven till att lägga ner medel på sådana 

marknadsspecifika moment minskar drastiskt vid en omfattande parallellimport.
98

 Problemet 

kan även beröra marknaden för läkemedel då producenter inte kommer vara villiga att 

investera i framtida forskning.  

 

Det argument som kan ställas mot denna typ av resonemang är att idén inte håller i 

förhållande till varans produktkvalitet förutsatt av fallet gäller parallellimport av 

produktbaserade varor. Inte heller när marknadsföringen som varumärkesrättsinnehavaren 

investerar i berör den globala marknaden och inte den specifika marknadsdelen där 

parallellimportören har etablerat sig. Det ökade intresset och anseendet till varumärket på den 

globala marknaden gynnar inte bara återförsäljarna utan även varumärkesrättsinnehavaren.  

Det är dock inte säkert att sådana eller liknande kapitalplaceringar bidrar till en ökad 

konsumentnytta.  I vetenskaplig doktrin styrks detta med att i samband med sådan 

marknadsföring sker det ofta så kallade underinvesteringar eller överinvesteringar. Men en 

överinvestering menas att marknadsföringens huvudsakliga syfte är att locka över potentiella 
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kunder från konkurrenterna. När en underinvestering sker inom marknadsföringen förmedlar 

denna information till kunderna som de kan dra nytta av. 
99

  

 

Ett problem där fokus också måste läggas är de resonemang som leder till att parallellimport 

skulle kunna anses bidra till konkurrensbegränsande åtgärder t.ex. genom att försämra 

varumärkets anseende. Ett för starkt skydd för varumärkesinnehavarna kan också i sin tur 

innebära en dominerande ställning som kan leda missbruk. Parallellimportören själv vinner 

mycket på att sälja varumärken med ett gott anseende och en tidigare god marknadsföring 

eftersom kundkretsen redan har ett väckt intresse.  Varumärkesrättsinnehavaren kan inte 

skydda sig mot detta om konsumtion har inträtt, men som en garanti fungerar den logiska 

slutsatsen att parallellimportören inte heller tjänar mycket på att försämra varumärkets 

anseende varken vid marknadsföring, ompaketering eller någon annan åtgärd.  

 

 

Det är svårt att bedöma och avväga fall där parallellimporten och principerna om den fria 

marknaden kolliderar med de konkurrensrättsliga reglerna. Situationen ser ofta även ut på så 

sätt att det är den nationella rätten som kolliderar med gemenskapsrätten vilket skapar 

komplikationer.
100

 Parallellimporten kan anses till sin grund vara oetisk eftersom den för egen 

vinst skull exploaterar främst kända och exklusiva märken. Samtidigt är parallellimporten en 

väldigt viktig beståndsdel inom inte bara EU:s marknad utan även på den nationella och den 

globala marknaden. Parallellimporten är det som eliminerar de stora prisskillnaderna mellan 

länder. Frågan är om det skulle kunna finnas ingripanden som skulle kunna bidra till en 

liknande effekt samt reducera möjliga etableringshinder som råder på marknadens 

högprisområden. Ett sätt är att öka konkurrensen vore genom att fler utländska näringsidkare 

kommer in på inhemska marknader. Denna nyetablerade konkurrens skulle bidra till att risken 

för monopolvinster skulle minskas samt ge ett ökat utbud.
101

  Men det skulle inte underlätta 

för varumärkesinnehavarna när det kommer till skydd av varumärket. Ensamrätterna skulle 

enbart sträcka sig i den mån som registreringen tillåter detta och parallellimporten skulle bidra 

till att varumärkens kvalitetsstämpel urholkas. Även varumärkets kapitalvärde urholkas 

eftersom märkesinnehavaren inte kommer ha något intressen av att upprätthålla varumärkets 

anseende genom t.ex. marknadsföring.  

 

Att som företag kämpa för sina rättigheter att få kvarhålla kontrollen över sina prestationer, 

investeringar i utveckling och marknadsföring samt varumärken är en direkt förutsättning för 

överlevnad på marknaden. Varumärkesinnehavarna har möjligheten att genom strategiskt 

tänkande och det befintliga rättssystemet bevara en väsentlig del av sin kontroll, samt bevara 

makten på den specifikt utvalda geografiska marknaden. Men kontrollen måste även 

reduceras om det ska finnas rum för återförsäljarna och deras konkurrens med de andra 

parallellimportörerna. Därför kommer det vara ytterst svårt och i stort sett omöjligt att skapa 

och upprätthålla ett väl fungerande, stabilt samspel mellan varumärkesinnehavarna och 

parallellimportörerna som kommer att vara problemfritt. Just av den orsaken kommer nog inte 

en klarare och striktare lagreglering skapas utan EU-domstolen kommer fortsätta att grunda 

sina bedömningar på de allmänna rättsprinciperna, rättspraxis samt utgå från de individuella 

förutsättningarna i rättsfallet.   
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7. Slutsats 

Det kommer nog alltid finnas delade meningar angående parallellimport, 

konkurrensbegränsade åtgärder, rättigheter m.m. Olika aktörers intressen kommer att ställas 

mot varandra. Parter kommer skydda sina rättigheter men kommer samtidigt behöva rätta sig 

efter den fria rörligheten på den reglerade marknaden och på så sätt kommer 

varumärkesrättsinnehavaren behöva finna sig i vissa inskränkningar.  

 

Det har framkommit ur rättspraxis och vetenskaplig doktrin att varumärkesrättsinnehavaren 

har bra förutsättningar att skapa ett skydd för sina ensamrätter och ha en någorlunda kontroll 

över varornas vidareförsäljning och anseende på marknaden. Skyddet blir betydligt svagare 

när avtalsförhållanden skapas inom den Europeiska unionen, men en parallellimportör ska 

inte genom ompaketering eller andra åtgärder skada det anseende och ryckte som ett 

varumärke har. Detta skydd finns både gällande varans generella kvalitet samt 

marknadsföring. Nackdelen är dock att om en återförsäljare bryter mot de befintliga reglerna 

och varans anseende bland omsättningskretsen skadas kan detta resultera till att det kommer 

bli oerhört problematiskt för varumärkesrättsinnehavaren att få tillbaka sin status på 

marknaden och återfå sin konkurrenskraft. Speciellt borde mera uppmärksamhet riktas mot 

varor som skulle kunna skada konsumenten vid fel användning eller informationsbrist. I 

sådana fall måste kontrollen av parallellimporten vara betydligt mycket striktare än inom 

andra områden. Då är en sådan åtgärd som exklusivitetsavtal en lösning även på den 

europeiska marknaden.  

 

Men trots den negativa kritiken som finns riktad mot parallellimporten framkommer det 

tydligt att denna typ av handel är ett av de grundläggande elementen för att den fria 

marknaden ska kunna fungera på ett sätt som gynnar åtminstone majoriteten av marknadens 

aktörer.  

 

 

 



 35 

Källförteckning 
Offentligt tryck 

Konkurrensverket, Parallellimport till Sverige – effekter av Silhouette-domen, 

Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, Nyköping 

 

 

Litteratur 

Bernitz, Ulf, Europarättens grunder, uppl. 01, Norstedts Juridik, Stockholm, 1994 

 

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig 

konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], 

uppl.12, Jure, Stockholm, 2011 

 

Bernitz, Ulf, Edwardsson, Eva, Konkurrens på reglerade marknader – Hur långt kan 

konkurrenslagen tillämpas?, Skriftserie 59, Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet,  

Stockholm, 1999 

 

Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, uppl. 4.1, Lund 2009 

 

Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod; Teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, uppl. 1, Norstedts Juridik, Stockholm, 2005 

 

Kulin-Olsson, Karin, Juridikens fundament - en inledning och vägledning till juridiken, uppl. 

6, Jure, Skövde, 2011 

 

Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, 

känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, uppl. 10, Norstedts Juridik, Stockholm, 

2011 

 

Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt, Juristförlaget, Stockholm, 1990 

 

Levin, Marianne, Wessman, Richard, Varumärkesrättens grunder, uppl.1:1, Juristförlaget, 

Stockholm, 1996 

 

Nordell, Per Jonas, Konkurrensteori och konkurrensbegränsning, En inledning till 

konkurrensrätten, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms 

Universitet, Stockholm, 1997  

 

 Svensson, Carl Anders, Stenlund, Anders, Brink, Torsten, Ström, Lars-Erik, Carlén-Wendels, 

Thomas, Praktisk marknadsrätt, uppl.8, Norstedts Juridik, Stockholm, 2010 

 

Periodiska skrifter 

Bernitz, Ulf, Sverige, EU och parallellimporten, Europarättslig tidskrift, 1999 (nr.1) s. 9 - 17 

 

Lidgard, Hans Henrik, Konkurrensrätt och parallellimport- Exportförbudsklausuler, 

Europarättslig tidskrift, 2000 (nr.2) s. 206 - 278 

 

 

 



 36 

Rättspraxis 

EU-domstolen 

 

Förenade målen 56/64 och 58/64, Établissements Consten S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-

GmbH mot Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission, 13 juli 1966 

 

Mål C-120/78 - Cassis de Dijon 

 

Förenade målen C-427/93 Bristol- Myers Squibb mot Paranova A/S och C-429/93 C.H. 

Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG och Boehringer Ingelheim A/S mot Paranova A/S 

och C-436/93 Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S, 11 juli 

1996, REG 1996 s I-3457 

 

Mål C-337/95 - Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, 4 

november 1997, REG 1997 s I-6013 

 

Mål C-355/96, Silhouette International Scmied GmbH & Co. KG mot Hartlauer 

Handelsgesellschaft mbH, 16 juli 1998, REG 1998, s I-4799 

 

Mål C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV mot Ronald 

Karel Deenik, den 23 februari 1999, REG 1999 s I-869 

 

Mål C-173/98, Sebago mot G-B Unic, 1 juli 1999, REG 1999 s I-4103 

 

Förenade målen C-414/99 till C-416/99, Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd och Levi 

Strauss& Co. m.fl. mot Tesco Stores Ltd m.fl., 20 november 2001, REG s I-8691 

 

Mål C-244/00- Van Doren + Q. GmbH mot Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft 

mbH och   Michael Orth, 8 april 2003, REG 2003 s I-03051 

 

Mål C-16/03, Peak Holding AB mot Axolin-Elinor AB, 30 november 2004, REG, 2004  

s I-11313 

 

Mål C-59/08, Copad SA mot Christian Dior couture SA, Vincent Gladel och Société 

industrielle lingerie (SIL), 23 april 2009, REG 2009 s I-3421 

 

Högsta domstolen 

NJA 1967:458, Polycolor 

 

Lagförarbeten 

 

SOU 2012:75  

         Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden 

 

Prot. 2001/02:114, 2002-05-28, Riksdagstryck 2001/02 

 

 

 

 

 



 37 

Generaladvokatens förslag till avgörande 

Francis G. Jacobs, Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-337/95, Parfums 

Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, föredraget 29 april 2007 

 

Internetlänkar 

www.prv.se (Patent- och registreringsverket) 

  

http://www.prv.se/


 38 

 
 


