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Den latenta harmoniseringsmekanismen 

av 

Claes Granmar1 

 

 

1. Inledning 

Genom artikel 118 i Funktionsfördraget har europaparlamentet och rådet efter 14 år med 

gemenskapsvarumärke och gemenskapformskydd uttryckligen tillerkänts en kompetens att 

skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter 

inom unionen. Dessutom har nationella immaterialrätter på många områden tillnärmats genom 

EU direktiv. Utvecklingen kan lätt ge sken av att immaterialrättsskyddet i Europa kan 

anpassas till övergripande målsättningar för den inre marknaden endast inom ramarna för 

sekundär lagstiftning. I själva verket har dock EU domstolen kvar sin grundläggande 

kompetens under Fördraget att definiera de territoriella immaterialrätterna i ljuset av frihandel 

när politisk samsyn saknas. Det är en sedan länge etablerad princip att innehavaren av en 

nationell immaterialrätt har möjlighet att motsätta sig import från andra länder inom EES 

endast för att skydda det särskilda föremålet, att initialt kunna exploatera rätten genom att 

tillåta försäljning av varor och tjänster i landet.2 Rätten att stoppa import av egna produkter är 

dock konsumerad när de lagligen sålts inom EES. Däremot består möjligheten att förhindra 

import av andras produkter som omfattas av immaterialrätten. Ett företag som har patent på en 

uppfinning i Sverige kan naturligtvis inte förhindra att någon annan exploaterar uppfinningen 

i Italien om inte uppfinningen är patenterad där, men innehavaren kan förhindra att produkter 

som bygger på uppfinningen importeras från Italien. Denna grundläggande princip kan dock 

kollidera med en annan grundläggande princip som EU domstolen utvecklat under artikel 36 i 

Funktionsfördraget, nämligen den om ömsesidigt erkännande. Om orsaken till att företaget 

inte har patentskydd i Italien är högre ställda krav för patenterbarhet, uppstår frågan om det är 

förenligt med EU rätten att svensk lag genom lägre krav för patenterbarhet hindrar försäljning 

av varor som lagligen producerats och marknadsförts i Italien? Frågan om erkännande av 

mindre skyddsomfång i andra länder är kanske mest akut vad avser formskydd för reservdelar 

som undantagits från harmoniseringen genom mönsterskyddsdirektivet. I ljuset av artikel 118 

i Funktionsfördraget kan EU domstolen ej längre undvika att svara på frågor om 

immaterialrättsskydd som handelshinder med hänvisning till att Unionsfördragen enligt artikel 

345 inte i något hänseende ska ingripa i medlemsstaternas egendomsordning.  

 

2. Undantaget för immaterialrättens särskilda föremål 

Grundarna av den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen var väl införstådda med det 

intrikata förhållandet mellan socioekonomisk utveckling genom frihandel och territoriellt 

begränsade immaterialrätter. Medan kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med 

motsvarande verkan förbjöds under artikel 30 i EEG-fördraget gjordes undantag i artikel 36 

för skydd av ”industriell och kommersiell egendom”. Undantaget gällde dock endast så länge 

skyddet inte utgjorde ett medel för godtycklig diskriminering eller innefattade en förtäckt 

begränsning av handel mellan medlemsstaterna. Reglerna återfinns nu med huvudsakligen 

oförändrad lydelse i artiklarna 34-36 i Funktionsfördraget. I och med att tullunionen 

förverkligades mot slutet av 1960-talet kunde EU domstolen vända blickarna mot innebörden 

                                                 
1 Claes Granmar är Jur. Dr. och DIHR. 
2 I stort sett gäller samma regler som diskuteras i denna artikel inom hela det Europeiska Ekonomiska 

Samarbetsområdet (EES) som består av den Europeiska Unionen (EU) och det Europeiska Frihandelsområdet 

(EFTA). Jämför den Konsoliderade versionen av Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 

(Funktionsfördraget), Europeiska Unionens Officiella Tidning (EUT) 2008/C 115/47 och EES-avtalet, EUT 

1994/L 1/3. 
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av fri rörlighet, och för att frigöra marknadskrafterna inom Gemenskapen inleddes snart även 

projektet att passa in de nationella immaterialrätterna i systemet.3 Arbetet med att skapa ett 

EU patent och EU varumärke gick trögt, och även om domstolen saknade kompetens att 

reglera immaterialrätterna isig blev frihandelsaspekten alltmer påtaglig.4 Några månader efter 

det att Generaladvokat Lamothe 1971 påtalat behovet av att förena immaterialrättsskyddet 

med grundläggande frihandelsprinciper fann domstolen det för gott att tolka innebörden av 

”godtycklig diskriminering” och ”förtäckt begränsning av handel mellan medlemsstaterna” i 

artikel 36 så att undantag från principen om fri rörlighet medges endast om det är motiverade 

för att skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för immaterialrätten.5 

Det särskilda föremålet för immaterialrätterna har definierats i mål om 

vidareförsäljning utan innehavarens samtycke av varor som innehavaren en gång låtit sätta i 

omlopp på marknaden (parallellhandel). Geografisk prisdifferentiering kan lätt locka 

entreprenörer att köpa innehavarens varor där de är som billigast och sälja dem till ett 

reducerat pris där de annars skulle vara som dyrast. Även om parallellhandel kan uppkomma 

på en nationell marknad är prisskillnaderna oftast mer betydande mellan olika länder och 

väcker därför frågor om parallellimport till ett EES-land. I början av 1974 förklarade EU 

domstolen att det särskilda föremålet på patenträttens område är ”att patenthavaren, som 

kompensation för sin uppfinnarmöda, tillförsäkras ensamrätt att använda en uppfinning för att 

tillverka industriprodukter och bringa dem i omsättning, antingen direkt eller genom att 

upplåta licens till tredje part, liksom rätten att motsätta sig efterbildning.”6 Domstolen 

förtydligade i början av 1980-talet att ”det väsentliga innehållet i patenträtten i huvudsak är att 

ge uppfinnaren rätt att vara den förste som för ut produkten på marknaden.”7 Även när det 

gäller varumärkesrätten är det klarlagt att det särskilda föremålet är att garantera innehavaren 

en exklusiv rätt att sätta varor som omfattas av ensamrätten i omlopp på marknaden.8 Syftet är 

att skydda innehavaren från att konkurrenter missbrukar den ställning och det anseende som 

varumärket har genom att sälja varor som otillbörligen har försätts med varumärket.9 På 

liknande sätt framgår av domen i mål 58/80, Dansk Supermarked A/S, att upphovsrättens 

särskilda föremål är rätten att föra ut varor som materialiserar verket på marknaden.10 

Upphovsrätten är dock i högre grad än andra immaterialrätter förknippad med tjänster och till 

skillnad från varor kan tjänster som materialiseras och förbrukas samtidigt inte återförsäljas. 

Varje gång t.ex. ett upphovsrättsskyddat filmverk sänds i tv är det en ny 

exemplarframställning och då det särskilda föremålet är en ensamrätt för innehavaren att föra 

ut exemplar på marknaden gör den som återsänder filmen utan innehavarens samtycke intrång 

                                                 
3 Även om det ofta är svårt att identifiera gränserna mellan nationell och överstatlig rätt har det sagts att det 

överstatliga systemet är självständigt t.ex. i mål T-63/01, Procter & Gamble Co mot OHIM, REG 2002 s. II-

5255.  
4 Frihandelsreglerna hade skymtat i kulisserna redan i de förenade målen 56 och 58-64, Établissements Consten 

S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-GmbH mot Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission, Svensk 

specialutgåva REG 1966 s. 00277. Se argumentet att den bristande kompetensen beror på att primärrätten inte i 

något hänseende ska ingripa i medlemsstaternas egendomsordning, D. T. Keeling, INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS IN EU LAW VOL. 1, FREE MOVEMENT AND COMPETITION LAW (Oxford 

University Press 2003) s. 56-57.     
5 Förslag till avgörande av Generaladvokat Lamothe i Mål 40/70, Sirena mot Eda, REG 1971 s. 69 punkt 13. Mål 

78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH mot  Metro–SB–Groβmärkte GmbH & Co. KG (Deutsche 

Grammophon), REG 1971 s. 487 (svensk specialutgåva s. 575), punkt 11. 
6 Mål 15/74, Centrafarm BV och Adriaan de Peijper mot Sterling Drug Inc., REG 1974 s. 1147, punkt 9.  
7 Mål 187/80, Merck & Co. Inc. mot Stephar BV och Petrus Stephanus Exler, REG 1981 s. 2063 (svensk 

specialutgåva s. 187), punkt 9. 
8 Mål 16/74, Centrafarm BV och Adriaan de Peijper mot Winthrop BV, REG 1974 s. 1183, punkt 8. 
9 Ibid.  
10 Mål 58/80, Dansk Supermarked A/S mot A/S Imerco, REG 1981 s. 181 (svensk specialutgåva s. 13), punkt 11.  
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i upphovsrätten.11 Huruvida konsumtion av rätten kan leda till parallellhandel beror således på 

om mediet för det upphovsrättsskyddade verket är en vara (t.ex. en dvd-film) eller tjänst (t.ex. 

en tv-utsändning).12 Til syvende og sidst har alla immaterialrätter det särskilda föremålet 

gemensamt att endast innehavaren kan tillåta att varor som omfattas av rätten initialt säljs 

inom det geografiska skyddsområdet. I korrelation härmed har EU-domstolen fastställt att 

ensamrätten som garanteras genom nationell lagstiftning om ”industriell och kommersiell 

äganderätt” har konsumerats när en vara en gång lagligen har förts ut på marknaden av 

rättsinnehavaren själv eller med dennes samtycke. Sedan slutet av 1990-talet gäller principen 

om EES-vid konsumtion.13 Det innebär att innehavaren inte kan förhindra bruk eller 

vidareförsäljning av en vara som bringats i omsättning i ett EES-land, men att rätten att 

förhindra bruk och handel består om varan först sålts utanför EES.14 Parallellhandel inom 

EES med ett exemplar som satts i omlopp med innehavarens samtycke är tillåten. 

Konsumtionen av immaterialrätterna gäller alltså med avseende på varje exemplar för sig.15 

Ett exemplar kan anses vara satt i omlopp först då det har sålts till konsumenten eller 

slutanvändaren.16 Även om samtycket ska avse varje exemplar som säljs ges det oftast genom 

en licens.17 Detta har ibland lett EU-kommissionen in på villospåret att licensen i sig 

konsumerar rätten.18 Medan konsumtionen är absolut och generell krävs dock en licens för 

produktion och distribution just för att rätten inte är konsumerad innan exemplaret sålts till 

konsument eller slutanvändare.  

En bidragande orsak till idén om konsumtion genom licens är försöken att förena 

konsumtionsprincipen med principen om underförstådd licens (implied license) i främst 

engelsk rätt.19 Principen om underförstådd licens innebär att med köpet av en vara följer även 

en rätt att använda varan och att sälja den vidare i ytterligare led om det inte visas att något 

annat har avtalats. Medan konsumtionen är absolut och generell kan en underförstådd licens 

alltså avtalas bort.20 Den skillnad i effekt som principerna har i konsumentledet kan enklast 

belysas med ett exempel. Medan rätten att förhindra vidareförsäljning av en märkescykel som 

lagligen har köpts i London är konsumerad inom EES, skulle innehavaren kunna kräva att 

                                                 
11 Mål 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision Coditel, m.fl. mot Ciné Vog Films m.fl., 

REG 1980 s. 00881 (svensk speicialutgåva s. 00089)  
12 Mål 262/81, Coditel SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision mot Ciné Vog Films m.fl., REG 

1982 s. 03381 (svensk specialutgåva s. 00503), punkt 11.  
13 Principen om EES-vid konsumpion introducerades egentligen redan 1982 i Mål 270/80, Polydor Limited and 

RSO Records Inc. mot Harlequin Records Shops Limited and Simons Records Limited, REG 1982 s. 329 (svensk 

specialutgåva s. 309). Eftersom målet rörde ett bilateralt avtal som Gemenskapen ingått med en icke medlemsstat 

ignorerades dock principen tills dessa att den uttryckligen fastställdes i mål C-355/96, Silhouette International 

Schmied GmbH & Co. KG mot Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, REG 1998 s. I-4799, punkt 16. 
14 Se i svensk rätt t.ex. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 19 §, Patentlag 

(1967:837) 3 § 3 st. p.2 och Ny Varumärkeslag (2010:1877) 12 §, se tidigare Varumärkeslag (1960:644) 4 a §. 
15 Detta klargjordes av EU-domstolen i mål C-173/98, Sebago Inc. mot G-B Unic SA, REG 1999 s. I-04103. 

Denna princip har även uppmärksammats i svensk rätt av Högsta Domstolen, se NJA 2005 s. 180 

(Formsprutarna).  
16 Detta klargjordes av EU-domstolen i mål C-16/03, Peak Holding AB mot Axolin-Elinor AB, REG 2004 s. I-

11313. Se i Svensk rätt NJA s. 180 (Formsprutarna). 
17 Se vidare om kraven för samtycke i Förenade målen C-414/99 till 416/99, Zino Davidoff SA mot A & G 

Imports Ltd och Levi Strauss & Co. M.fl. mot Texco Stores Ltd. m.fl., REG 2001 s. I-08691.    
18 Se t.ex. EU Kommissionens riktlinjer för tillämpning av artikel [101 i Funktionsfördraget]på avtal om 

tekniköverföring EUT 2004/C 101/02, punkt 6. Se även EU-domstolen som rör sig åt samma håll i Mål C-59/08, 

Copad SA mot Christian Dior Coture SA, Vincent Gladel och Société lndustrielle lingerie (SIL), REG 2009 s. I-

03421  punkterna 50-51. 
19 Se vidare om implied license i engelsk rätt Mål British Leyland Motor Corp. mot Armstrong patents Co. 

[1986] A.C. 577 [1986] All E.R. 850 (H. L.). Se även t.ex. D. Bainbridge, INTELLECTUAL PROPERTY, 1999 (4:e 

uppl.) s. 84 f. 
20  Se vidare härom C. Granmar, Trade Mark Paradoxes in European Brand Competition, dissertation at the 

European University Institute 2010. 
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konsumenten åtar sig att inte sälja cykeln vidare inom området för avtalets rättsverkan enligt 

principen om underförstådd licens. Då konsumtionsprincipen nu råder inom hela EES är 

utgångspunkten den att parallellimport av ett exemplar som satts i omlopp på den 

Gemensamma marknaden med innehavarens samtycke inte kan förbjudas genom avtal eller 

genom utövandet av en nationell immaterialrätt.   

 

3. Undantagen från undantaget för immaterialrättens särskilda föremål 

Genom harmoniseringen av nationell varumärkesrätt har vissa undantag gjorts från 

konsumtionsprincipen. Redan innan sekundärrätt introducerades på området i slutet av 1980-

talet identifierade EU-domstolen möjligheten att skydda det anseende som varumärket 

representerar även efter det att märkesvaran har satts i omlopp inom EES av innehavaren eller 

med dennes samtycke.21 Anseendeskyddet som från början rättfärdigade ett hinder mot import 

av varor som ännu inte satts i omlopp inom EES med samtycke av innehavaren, kom 

sedermera genom en kreativ tolkning av undantaget från konsumtion i varumärkesdirektivets 

artikel 7.2 att även anta formen av handelshinder mot parallellimport efter det att varorna 

lagligen satts i omlopp på marknaden.22 Då mängdförsäljning av märkesvaror i rabattvaruhus 

(outlets) alltid innebär en potentiell risk för skada på varumärkets anseende har den 

bakomliggande orsaken till rätten att initialt sälja märkesvarorna inom EES således blivit 

accepterat som ett potentiellt permanent handelshinder. Däremot skadar parallellhandel 

typiskt sett inte varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren 

garantera varans ursprungsidentitet så att denne utan risk för förväxling kan särskilja 

märkesvaran från varor som har ett annat ursprung (ursprungsförväxling).23 Själva idén med 

parallellhandel är att konsumenten ska kunna identifiera märkesvarorna utan någon risk för 

förväxling även om varorna säljs i en outlet och till ett lägre pris. Det kan dock hända att 

varornas beskaffenhet förändras eller försämras efter det att de har förts ut på marknaden så 

att de inte längre är i samma skick som varumärket förespeglar konsumenten. Om så sker t.ex. 

då en parallellimportör ompaketerar märkesvarorna, träder skyddet för varumärkets 

grundläggande funktion in och sätter konsumtionen av ensamrätten ur spel.24 Detta är i själva 

verket det typexempel på undantag från konsumtion som anges i varumärkesdirektivet. 

Medan innehavarens kompetens att förhindra parallellhandel mellan EES länderna för att 

skydda varumärkets anseende har ansetts omedelbart tillgodose innehavarens intressen så har 

skyddet för varumärkets grundläggande funktion ansetts omedelbart tillgodose 

konsumentintresset.25 I situationer där varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats 

                                                 
21 Se främst Mål 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft 

Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, REG 1978 s. 1139 (svensk specialutgåva s. 107) punkt 7, där resonemanget 

glider över från förväxlingsrisk till skydd för anseendet.  
22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) EUT 2008/L 299/25, tidigare Rådets första direktiv 

89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar EUT 1989/L 

40/1. Se ang. tolkningen av direktivet särskilt Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers 

Squibb mot Paranova A/S och C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG och Boehringer Ingelheim A/S 

mot Paranova A/S och Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S, REG 1996 s. I-3457 

punkterna 75-79; samt Mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV mot Evora 

BV, REG 1997 s. I-06013, punkterna 43-48.  
23 Den grundläggande funktionen definierades ursprungligen i Mål 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot 

Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, se fotnot 21, punkt 7.  
24 Se vidare t.ex. N. Shea, Parallel Importers’ Use of Trade marks: The European Court of Justice Confers Rights 

but also Imposes Responsibilities, European Intellectual Property Reports Nr. 3 1997, s. 104-105. 
25 Se Förslag till avgörande av Generaladvokat Jacobs i de Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, 

Bristol-Myers Squibb mot Paranova A/S and C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG och Boehringer 

Ingelheim A/S mot Paranova A/S och Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S, REG 

1996 s. 0007 punkt 72. Se även Tritton, INTELLECTUAL PROPERTY IN EUROPE, 2008 (3:e uppl.) s. 506-

507. 
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berättigar dock normalt båda rättsgrunderna till undantag från konsumtion och den fria 

rörligheten. Däremot kan anseendeskyddet bestå även om parallellimportören säljer 

märkesvarorna i samma skick som de ursprungligen var när innehavaren satte dem i omlopp 

på marknaden. 

 

4. Import av andras varor och förbjudna åtgärder  
Medan principen om frihandel normalt gäller inom EES med avseende på vidareförsäljning av 

innehavarens varor, anses utövandet av skyddet för immaterialrättens särskilda föremål utgöra 

ett effektivt hinder mot import av andras varor som faller inom ramen för den nationella 

rättens skyddsomfång. Skyddsomfånget är naturligtvis vidare än skyddsföremålet 

(uppfinningen, verket, symbolen).26 Som exempel kan nämnas att den som har ett registrerat 

varumärke i Sverige kan förhindra import av andras varor som bär förväxlingsbara märken 

innan det har förvärvat något anseende.27 Frågor om tillämpligheten av fördragsreglerna 

rörande import av andras varor uppstår när innehavaren inte har en ensamrätt till 

skyddsföremålet i det EES-landet där varorna tillverkas. Innehavaren av ett svenskt patent kan 

inte hindra att andra tillverkar varor som löser samma (tekniska) problem på ett liknande sätt i 

Italien utan att ha immaterialrättsskydd även i det landet. Däremot kan innehavaren av det 

svenska patentet hindra import av sådana varor till Sverige. Att en privat aktör hindrar 

importen genom att utöva sin immaterialrätt utgör dock ingen kvantitativ importrestriktion 

eller åtgärd med motsvarande verkan som fångas av artikel 34 i Funktionsfördraget. Regeln är 

nämligen tillämplig endast avseende en åtgärd vidtagen av en medlemsstat.28 

Man kan idag starkt ifrågasätta EU-domstolens försök i mål som 78/70, Deutsche 

Grammophon, att förena handelsreglerna med konkurrensreglerna och förbudet mot ingrepp i 

medlemsstaternas egendomsordningar genom fastställandet att ”även om fördraget inte 

påverkar förekomsten av rättigheter som erkänns av en medlemsstats lagstiftning om 

industriell och kommersiell äganderätt, kan utövandet av sådana rättigheter ändå omfattas av 

förbuden i fördraget.”29 I själva verket är rättsläget idag precis det omvända, nämligen att 

artikel 34 omfattar förekomsten av ”industriell och kommersiell äganderätt” men inte 

”utövandet av sådana rättigheter”. Om hålet i patentskölden följer av affärsstrategiska beslut 

angående det geografiska skyddsområdet föreligger överhuvudtaget inget handelshinder som 

fångas av artikel 34 i fördraget. Men om hålet i patentskölden beror på att innehavaren av ett 

svenskt patent inte kan skydda uppfinningen i Italien till följd av skillnader i patenterbarheten, 

uppstår frågan om den svenska normgivningsmaktens definition av patentkraven utgör en 

otillåten åtgärd under artikel 34.30 Existensen av en immaterialrätt till följd av lagstiftning, 

rättspraxis eller beslut av en registreringsmyndighet kan vara en åtgärd av en medlemsstat 

som strider mot artikel 34 i fördraget. Även om patentsystemen har harmoniserats inte minst 

genom praxis från det Europeiska Patentverkets Besvärsnämnd är t.ex. patentering av 

mänskligt DNA en kontroversiell fråga.31 Problemet blir naturligtvis än mer påtagligt när 

                                                 
26 Se ekvivalensläran i patenträtten (mål T 11211-01 och T 2080-02) dubbelskapandekriteriet i upphovsrätten 

(NJA 1994 s. 74) och den allmänna förväxlingsläran i varumärkesrätten.  
27 Se Mål 119/75, Terrapin (Overseas) Ltd. mot Terranova Industrie CA Kapferer & Co., REG 1976 s. 01039 

(svensk specialutgåva s. 00127). 
28 Se vidare D. Chalmers, G. Davies & G. Monti, EUROPEAN UNION LAW, 2010 (2:a uppl.) s. 757 ff. Se särskilt 

Mål C-470/03, AGM-COS.MET Srl mot Suomen Valtion och Tarmo Lehtinen, REG 2007 s. I-2749 där 

domstolen var beredd att erkänna ett uttalande av en statsanställd en förbjuden åtgärd av en medlemsstat.  
29 Mål 78/70, Deutsche Grammophon, ovan fotnot 5,  punkt 11. 
30 Problemet är delvis löst vad avser nationell varumärkesregistrering genom ”telle qu’elle”-regeln i 

Pariskonventionen artikel 6quinquies. Se vidare härom i M. Levin, LÄROBOK I IMMATERIALRÄTT, 2007 (9:e 

uppl.) s. 370 med vidare hänvisningar.  
31 Se vidare om Europapant i Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson och C. Sandgren, IMMATERIALRÄTT OCH 

OTILLBÖRLIG KONKURRENS, 2009 (11:e uppl.) s. 134 ff. Se beslut av Europeiska Patentverkets Besvärsnämnd i 

mål nr V 0008/94 (Relaxin). 
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importlandet erkänner skyddsformer som är helt främmande i exportlandet (angående 

tekniska lösningar gäller det främst skyddet för nyttomodeller). Men vid sidan om uttryckliga 

skillnader mellan lagstiftarnas syn på skyddbarhet så kan tillämpningen av rättsregler och 

förvaltningsregler skilja sig åt mellan myndigheter och domstolar. Domstolarnas roll är 

naturligtvis särskilt viktig med avseende på immaterialrätter vars existens fastställs av 

medlemsstaten först i samband med en intrångstalan, såsom upphovsrättsligt skydd. När 

Högsta Domstolen härom året fastställde att Mini Maglite-ficklampan var ett verk som åtnjöt 

upphovsrättsligt skydd restes handelshinder mot länder med högre ställda krav på 

originalitet.32 Men artikel 34-36 i fördraget rör inte existensen av immaterialrättsskydd in 

abstracto utan handelshinder som följer de facto av att skydd kan meddelas i en medlemsstat 

men inte i en annan. Existensen av en immaterialrätt till följd av lagstiftning, rättspraxis eller 

beslut av en nationell registreringsmyndighet är prima facie en förbjuden åtgärd först då 

innehavaren utövar rätten. Som sagt görs dock ett uttryckligt undantag från förbudet mot 

importrestriktioner genom existensen av nationellt skydd för en ”industriell och kommersiell 

äganderätt” i artikel 36 i fördraget. Då immaterialrätternas skyddsomfång utgör godtagbara 

handelshinder inom EES kan nationella marknader typiskt sett skyddas från 

mellanmärkeskonkurrens till skillnad från inommärkeskonkurrens. Här slutar ofta analysen av 

relationen mellan nationella immaterialrätter och mellanstatlig handel inom ramen för artikel 

34-36 i fördraget, men berättelsen är långt ifrån all. 

 

5. Principen om det ömsesidiga erkännandet  

Även om skyddet för immaterialrättens särskilda föremål utgör ett godtagbart handelshinder 

inom EES under artikel 36 i Funktionsfördraget bör innehavarens befogenheter att hindra 

import av andras varor ses i ljuset av de allmänna frihandelprinciperna som har utvecklats av 

EU-domstolen. När det gäller produktegenskaper är mål 120/78, Cassis de Dijon, en milstolpe 

i gemenskapsrätten.33 Målet handlade om existensen av importrestriktioner till följd av att 

Tyskland krävde en högre alkoholhalt än Frankrike för att en dryck skulle få säljas under 

benämningen ”likör”. Enligt EU-domstolen fanns det ”inget giltigt skäl att hindra att 

alkoholhaltiga drycker, som lagligen har framställts och saluförts i en medlemsstat, importeras 

till de andra medlemsstaterna. Mot avsättningen av dessa produkter kan inte göras gällande ett 

rättsligt förbud mot att saluföra drycker med en lägre alkoholhalt än den som föreskrivs i 

nationell lag” (i alla fall så länge konsumentintresset kan tillgodoses på ett mer 

proportionerligt sätt genom en innehållsdeklaration).34 Då en producent måste följa de lagar 

och regler som gäller i det EES-land där varorna produceras skulle det vara svårt eller 

omöjligt att sälja varorna i ett annat EES-land om kraven som ställs på varorna i importlandet 

är oförenliga med lagarna och reglerna i producentlandet. Därför skall som huvudregel 

producenten vara bunden endast av de krav som ställs på produkterna enligt gällande rätt i 

exportlandet så länge inget annat uttryckligen sägs i sekundärrätten.  

Genom domen i Cassis de Dijon-målet möjliggjordes en mer generell harmonisering 

av produktkrav genom sekundär gemenskapslagstiftning medan detaljharmoniseringen nu 

sker i ett fortlöpande samarbete mellan nationella myndigheter enligt principen om det 

ömsesidiga erkännandet.35 Om principen om ömsesidigt erkännande översätts till 

immaterialrättskydd, är alltså producenten endast skyldig att beakta immaterialrätter som 

erkänns i det land där varorna produceras. Befogenheter att hindra import av varor genom 

utövandet av immaterialrätter i en medlemsstat skulle då utgöra ett olovligt handelshinder när 

                                                 
32 NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite). 
33 Mål 120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon), REG 1979 s. 

00649 (svensk specialutgåva s. 00377) 
34 Ibid. punkt 14. 
35 Se vidare D. Chalmers, G. Davies & G. Monti, EUROPEAN UNION LAW, ovan fotnot 28, s. 763 ff. 
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tillverkning och försäljning av varorna accepteras i producentlandet till följd av att åtgärderna 

inte kan strida mot någons immaterialrätt där. Mot avsättningen av dessa produkter skulle den 

som innehar en immaterialrätt på importmarknaden alltså inte kunna göra gällande ett rättsligt 

förbud mot att saluföra varorna även där. Principen om ömsesidigt erkännande utmanar 

således den rådande uppfattningen i nationell rätt att immaterialrätterna utgör absoluta hinder 

mot införsel av andras varor som faller inom skyddsomfånget.  

Det finns flera argument som talar emot att principen om det ömsesidiga erkännandet 

skulle vara tillämplig med avseende på importrestriktioner som följer av utövande av en 

nationell immaterialrätt. Ur ett formellt perspektiv kan invändningen göras att myndigheten 

som normalt har hand om den fortlöpande detaljharmoniseringen av den fria rörligheten av 

varor (i Sverige Kommerskollegium) inte har möjlighet att påverka utformningen av 

immaterialrättsskyddet i landet. Myndigheten har helt enkelt inte kompetens att godkänna 

försäljning av varor som lagligen produceras och säljs i en annan medlemsstat genom att 

åsidosätta innehavarens ensamrätt. Om en uppfinning har registrerats vid Patent och 

Registreringsverket eller om Högsta Domstolen har tillerkänt någon upphovsrättsligt skydd 

kan inte Kommerskollegium därefter genom ett beslut sätta immaterialrätten åt sidan till 

förmån för den fria rörligheten av varor inom EES. Ur ett materielrättsligt perspektiv skulle 

vidare möjligheten att åsidosätta rätten att initialt kommersialisera skyddsföremålet kunna 

underminera vilja att utveckla, och kommunicera, nya skyddsföremål. Frihandelns krav verkar 

således här stå i motsatsförhållande till själva förklaringen till immaterialrätternas existens 

som i mångas menings ytterst är samhällsnyttan av dynamisk konkurrens.36 I förlängningen 

leder både ett formalistiskt och materielrättsligt resonemang till slutsatsen att en åtskillnad bör 

göras mellan ”produktregler” och en kategori av immaterialrättsliga regler. Vid en närmare 

granskning av relationen mellan nationella ensamrätter och regional frihandel framträder dock 

ett normlandskap utan sådana rätlinjiga gränsdragningar mellan rättsområden. 

Utgångspunkten för analysen bör således vara det faktum att EU-domstolen ännu inte har 

avgjort frågan om hur skyddet för immaterialrättens särskilda föremål står sig i förhållande till 

principen om det ömsesidiga erkännandet av varor som får säljas inom EES-området.  

Även om inte Kommerskollegium kan förhindra att en innehavare förbjuder import av 

varor genom att utöva immaterialrätten, så kan det hända att en nationell domstol vid en 

intrångstalan hänför frågor om skyddsomfånget som handelshinder till EU domstolen för ett 

förhandsavgörande. I det sammanhanget kan påminnas om att EU domstolen redan i mål 

40/70, Sirena mot Eda, fastställde att intresset av mellanmärkeskonkurrens inom 

Gemenskapen mycket väl kan sätta rätten att förhindra import av andras varor genom 

utövandet av en immaterialrätt åt sidan.37 Det är förvisso sant att målet handlade om 

tillämpligheten av EU:s konkurrensregler avseende överlåtelsen av en immaterialrätt från ett 

företag till två andra företag i olika medlemsstater. Men domstolen underströk i målet det nära 

sambandet mellan frihandelsreglerna och konkurrensreglerna: ”Bland bestämmelserna om fri 

rörlighet för varor tillåts enligt artikel 36 förbud och restriktioner av import som är berättigade 

med hänsyn till skyddet för industriell och kommersiell äganderätt, men med det uttryckliga 

förbehållet att de ‘inte får utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en 

förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna’.”38 Även om målet avgjordes innan 

domstolen hade definierat undantaget från frihandel till skydd för immaterialrättens särskilda 

föremål i mål rörande parallellimport, understryker domen det faktum att artikel 36 i fördraget 

är tillämplig endast då skyddet inte utgör en godtycklig diskriminering eller innefattar en 

förtäckt begränsning av handel mellan medlemsstaterna. Kopplingen till privata 

                                                 
36 Se t.ex. G. Monti, Article 82 and New Economy Markets i C. Graham och F. Smith, COMPETITION, 

REGULATION AND THE NEW ECONOMY, 2004.   
37 Mål 40/70, Sirena S.r.l. mot Eda S.r.l and others, REG. 1971 s. 03169. 
38 Ibid, punkten 5.  
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affärsintressen gör knappast immaterialrättsskyddet i princip mer orubbligt än de undantag 

som direkt skyddar konsumentintressen och övergripande samhällsintressen.39 Istället måste 

alla undantag enligt bestämmelsen stå i proportion till frihandelsintresset.  

Det är idag ännu mindre självklart än 1971 att immaterialrätterna kan utgöra absoluta 

handelshinder. Världen krymper som bekant ständigt genom handeln via Internet och nya 

digitala media.40 I ett helhetsperspektiv vittnar TRIPS-avtalet om att de immaterialrättsliga 

reglerna nu utgör endast en aspekt av världshandelsorganisationens regelverk, och 

anpassningen av immaterialrätterna till en övergripande reglering av handel och konkurrens är 

påtaglig i Gemenskapsrätten.41 Det är möjligt att frihandelsprinciper skulle ta överhanden 

inom EES om en medlemsstat introducerade en immaterialrättskonstruktion i ett 

uppenbarligen protektionistiskt syfte. Men även mindre drastiska åtgärder av en medlemsstat 

för att förstärka nationell industri och kultur på bekostnad av möjligheten för entreprenörer i 

andra länder att sälja sina varor på den Gemensamma marknaden kan eventuellt innefatta en 

förtäckt begränsning av handel mellan medlemsstaterna. Ett utvidgat upphovsrättsskydd, 

mönsterskydd eller varumärkesskydd kan locka formgivare att etablera sig i medlemsstaten, 

men skyddet för det särskilda föremålet begränsar i motsvarande mån möjligheten för företag 

etablerade i andra medlemsstater att sälja sina varor där. Det kan hävdas att lika lite som 

konsumenterna i en viss medlemsstat behöver skyddas mot produkter som säljs i en annan 

medlemsstat, behöver producenterna i en viss medlemsstat mer incitament för att investera i, 

och kommunicera nya skyddsföremål, än producenterna i en annan medlemsstat. Ett 

ömsesidigt erkännande av mindre skyddsomfång skulle dock innebära en resa mot 

minimiskydd inom EES, något som ter sig närmast otänkbart mot bakgrund av industrins 

lobbyverksamhet. Men om EU domstolen mjukade upp skyddet för det särskilda föremålet till 

förmån för frihandel, skulle det också skapa ett incitament till politisk samling i Europa kring 

immaterialrättsfrågor.  

Ett område där kollisionen mellan samhällsnyttan av frihandel och 

immaterialrättsskydd blivit särskild tydlig på senare tid är reservdelsmarknader och kravet på 

auktoriserade återförsäljare. Efter över ett decennium av lobbyingverksamhet från olika 

intressenter lämnar mönsterskyddsdirektivet fortfarande frågan om ”must-match delar” ska 

undantas från formskydd obesvarad.42 Det har lett till ett tämligen fragmenterat formskydd 

inom EES för sådana konsumentvaror. Medan fransk rätt inte erkänner något ”must-match” 

undantag finns reparationsklausuler som undantar reservdelar från formskydd i Italien, 

Spanien, Polen och Storbritannien.43 I Sverige finns inget kategoriskt undantag från 

mönsterskydd för reservdelar, men p.g.a. kallharmoniseringen mellan 

registreringsmyndigheter är det svårt att få ett sådant skydd. Däremot väckte BMW AG 

nyligen talan om intrång i rätten till gemenskapsformgivning vid Stockholms Tingsrätt mot ett 

mindre företag som har importerat, lagerhållit, utbjudit till försäljning, marknadsfört eller sålt 

fälgar som är identiska eller närmast identiska med märkesfälgarna.44 När 

                                                 
39 Förutom exemplen på undantag i fördragstexten har EU domstolen introducerat undantag för nödvändiga 

åtgärder eller samhällsintressen (”mandatory requirements” eller ”public interest objectives”). 
40 Se t.ex. mål C-108/09, Ker-Optika bt mot ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete, ännu inte rapporterat i 

REG. 
41 Se den uttryckliga anpassningen av varumärkesrätten till ett system utan konkurrensstörningar introducerad i 

Mål C-10/89, SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG, REG 1990 s. I-03711 (svensk specialutgåva s. 00521) 

punkt 13. Se vidare om att skyddsomfånget i varumärkesrätten definieras utifrån reglerna om förbud mot 

otillbörlig marknadsföring i Mål C-533/06, O2 Holdings Limited och O2 (UK) Limited  mot Hutchison 3G UK 

Limited, REG 2008 s. I-04231.  
42 Europaparlamentets och rådets direktiv (98/71/EG) av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd, EUT 1998/L 

289/28.  
43 C. Heath och A. Kamperman Sanders. SPARES, REPAIRS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, 2009 s. 8-9. 
44 Ännu ej avgjort Mål T 18941-10 (som kumuleras med mål T 9043-09 om intrång i Gemenskapsvarumärke).  
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Gemenskapsformgivning har registrerats vid Harmoniseringsbyron i Alicante står det 

naturligtvis innehavaren fritt att stämma för mönsterrättsintrång antingen i en medlemsstat där 

fälgarna har tillverkats eller som nu i en medlemsstat dit fälgarna har importerats.45 Målet vid 

Stockholms Tingsrätt torde hursomhelst väcka frågor om innebörden av det särskilda ”must-

match” undantaget som skrivits in i artikel 110 i Formgivningsförordningen vilket erbjuder en 

möjlighet att utveckla resonemanget kring handelshinder och konkurrensstörningar. Till saken 

hör att målet har kumulerats med en talan om intrång i ett registrerat Gemenskapsvarumärke 

som kan hävas om det är en form som ger varan betydande värde.46  

Medan Gemenskapsrätterna avser att lösa frågor om geografisk uppdelning av den 

Gemensamma marknaden, kan de nationella immaterialrätterna användas som ett redskap för 

marknadsuppdelning. Men är det rimligt att stora företag monopoliserar reservdelmarknader i 

Frankrike genom att kategoriskt förhindra import av reservdelar som lagligen har tillverkats i 

Italien? Så länge konsumenterna kan göra en åtskillnad mellan innehavarens reservdelar och 

reservdelar som tillverkats utan storföretagets samtycke torde det finnas goda skäl att tillåta 

mellanmärkeskonkurrens.47 I linje med EU-domstolens rättspraxis under artikel 34-36 i 

fördraget skulle märkning avseende kvalitet och ursprung vara mer proportionerligt än 

möjligheten till importförbud. Mot risken att det skulle föranleda storföretag att investerar 

mindre resurser i reservdelsdesign, (vilken ofta är långt ifrån påtaglig med tanken på behovet 

att profilera sig på primärmarknaden), står nya affärsmöjligheter och konsumenternas tillgång 

till billigare reservdelar.  

 

6. Nationell immaterialrätt och medlemsstaternas egendomsordningar  

En bidragande orsak till att EU-domstolen inte har funnit skäl att nyttja den latenta 

harmoniseringsmekanismen i mål rörande importrestriktioner genom möjligheten att utöva 

immaterialrätter är förmodligen att Gemenskapsrätten inte rör medlemsstaternas 

egendomsordningar. Genom att lämna frågan om handelshinder genom utövandet av 

immaterialrätter på den Gemensamma marknaden vid skyddet för det särskilda föremålet har 

domstolen undvikit att negativt bestämma det nationella skyddet för ”industriell och 

kommersiell äganderätt”. I och med att immaterialrätterna alltmer underkastats marknadens 

krav har dock kopplingen mellan ”industriell och kommersiell äganderätt” och 

egendomsrätten blivit mer obskyr. Det har resulterat i en uttrycklig kompetens under 118 i 

Funktionsfördraget att skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett enhetligt skydd för 

immateriella rättigheter inom unionen.  

Även om bestämmelsens ordalydelse främst avser Gemenskapsrätter, går det inte att 

bortse ifrån den vidare innebörden som bestämmelsen har genom att göra uttryckligt en 

tidigare endast implicit åtskillnad mellan ”immateriella rättigheter” och ”medlemsstaternas 

egendomsordningar”. Gemenskapsrätterna ger på samma sätt som nationella immaterialrätter 

innehavaren behörighet att inskränka andras näringsfrihet om än inom ett större geografiskt 

område. I ljuset av den uttryckliga kompetensen för EU att skapa immaterialrätter är steget 

därför inte långt för EU-domstolen att även våga anpassa de nationella immaterialrätterna mer 

till frihandelsprinciperna även på områden där en sådan kompetens ej uttryckligen erhållits 

genom harmoniseringsdirektiv.  

 

                                                 
45 Det framgår ej av domstolshandlingarna huruvida fälgarna har tillverkats inom EES.  
46 Rådets Förordning av (EG) nr 207/2009 av den 26 februari om Gemenskapsvarumärke, EUT 2009/L 78/1, 

artikel 7.1.e.iii.  
47 Jämför med ”transaktionstestet” i reglerna om otillbörlig marknadsföring som harmoniserats genom 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som 

tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 

84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder). 
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7. Några utblickar i det okända 

Även om EU-domstolen skulle våga sig på att nyttja den latenta harmoniseringsmekanismen 

med avseende på nationella immaterialrätter är det knappast troligt att principen om det 

ömsesidiga erkännandet skulle få något generellt genomslag vad avser 

immaterialrättsrelaterade handelshinder. Visst finns det en stark strävan att tillämpa samma 

principer för undantagen från förbjudna åtgärder i artikel 36, och kritiken har varit hård mot 

att domstolen i de förenade målen C-267/91 och C-268/91, Keck, introducerade en särskild 

diskrimineringsprincip för ”säljarrangemang”. Men det är nödvändigt att se immaterialrätter 

som en särskild kategori av handelshinder.48 Möjligheten att sätta immaterialrätter åt sidan till 

förmån för frihandel väcker frågor om industriell och kulturell utveckling som är avlägsna i 

mål om t.ex. skydd för allmän ordning och säkerhet eller människors hälsa, även om just 

sådana hänsyn också kan begränsa immaterialrätterna. Det finns en särskilt nära koppling 

mellan varumärkesrätten och förbudet mot otillbörlig marknadsföring som EU domstolen 

erkände som legitimt undantag i målet Cassis de Dijon. Medan det följer av samma mål att 

regler om otillbörlig marknadsföring är tillåtna endast i enlighet med principen om ömsesidigt 

erkännande är det oklart vad förbudet mot ”godtycklig diskriminering” och ”förtäckt 

begränsning av handeln mellan medlemsstaterna” innebär avseende varumärkesrätten.  

Så mycket är säkert att en absolut och slutgiltig rätt för innehavare av immaterialrätter 

att hindra mellanstatlig handel inom EES är oförenligt med ordalydelsen i artikel 36. Även om 

principen om det ömsesidiga erkännandet är alltför genomgripande vad avser 

immaterialrättsrelaterade handelshinder, kan därför mycket väl ett annat proportionalitetstest 

introduceras. I själva verket framstår förbudet mot ”förtäckt begränsning av handeln mellan 

medlemsstaterna” som en väl formulerad yttre gräns för medlemsstaternas rätt att erbjuda 

immaterialrättsskydd. Det kan naturligtvis hända att frågan om hur skyddet för 

immaterialrättens särskilda föremål står sig i förhållande till proportionalitetskravet i 

Funktionsfördraget kommer svaras på lite olika sätt beroende dels på typen av immaterialrätt 

och dels på omständigheterna i målet. Det väcker i sin tur den eviga frågan om hur 

marknadens krav på förutsebarhet kan förenas med EU:s realjuridiska målsättningar att 

integrera marknader och gynna Europeisk konkurrenskraft. Så länge EU-domstolen är öppen 

med de bakomliggande orsakerna till varför frihandel skall, eller inte skall, trumfa över det 

nationella immaterialrättsskyddet är dock mycket vunnet i förhållande till den rättsosäkerhet 

som idag råder i den Genensamma marknadens nya normlandskap.     

 

                                                 
48 Förenade målen -267/91 och C-268/91, Brottmål mot Bernard Keck och Daniel Mithouard, REG 1993 s. I-

06097 (svesnk Specialutgåva s I-00431). 


