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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett grundläggande syfte med den Europeiska Unionen (EU) och dess grund, 

Romfördraget, är att skapa och upprätthålla en fungerande inre marknad som 

grundar sig på fri rörlighet för varor, tjänster och kapital samt en effektiv 

konkurrens på denna marknad. 

 

Immaterialrätternas territoriella begränsningar och den ensamrätt i form av en 

monopolliknande ställning som tilldelas innehavaren kan ses som legala medel 

för att upprätta och bibehålla slagkraftiga handelsbarriärer. Inom EU leder 

skyddet av immateriella rättigheter ofta till konflikter med principen om fri 

rörlighet och reglerna som syftar till effektiv konkurrens. Bilden är inte 

otvetydig eftersom immaterialrätterna, förutom att de kan försvåra för fria 

varurörelser och medföra konkurrensbegränsningar, även anses främja en sund 

konkurrens. Genom det skydd som existensen av dessa ger stimuleras både 

investeringar och utveckling av nya idéer, vilka i sin tur driver den ekonomiska 

tillväxten. Genom att ställa ett antal olika skyddsformer till förfogande ökar 

incitamentet att investera i forskning och utveckling. 

 

EU:s utvecklingsarbete beträffande harmoniseringen av immaterialrätten inom 

unionen styrs utifrån flera centrala syften. Då immaterialrätterna alltjämt i stor 

utsträckning är nationellt förankrade faller det sig naturligt att ett av 

huvudsyftena är att uppnå enhetlig lagstiftning inom unionen för att ge alla 

aktörer på den gemensamma marknaden likartade konkurrensförutsättningar. 

Vidare skall EU arbeta för att den nationella immaterialrättsliga lagstiftningen 

inte hindrar den fria rörligheten eller att den möjliggör otillåten konkurrens, 

detta i syfte att genomdriva den inre marknadens politik. Numera sker en stor 

del av detta harmoniseringsarbete vid EG-domstolen då denna tillämpar dessa 

syften i tolkningen av Romfördragets bestämmelser.  
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Inom EU kan de många olika språken och nationella bestämmelserna i sig 

utgöra betydande barriärer för parallellimport mellan medlemsstaterna. 

Parallellimport kan kräva att varorna packas om för att uppfylla nationella 

standarder och förväntningar hos konsumenterna på importmarknaden 

beträffande förpackningen. Vidare kan det vara tvunget att översätta 

instruktioner och innehållsförteckningar och ibland även anbringa ett annat 

varumärke då den ursprungliga producenten använder olika varumärken i olika 

medlemsstater för en identisk produkt. Alla dessa fall förekommer frekvent när 

det gäller läkemedel eftersom dessa, dels är föremål för nationella 

specialbestämmelser, dels kan finnas på den gemensamma marknaden  med 

sina generiska namn såväl som under olika varumärken. Parallellimport av 

läkemedel har varit vanligt inom EU p.g.a. de, för parallellimport erforderliga, 

prisdifferenser som grundar sig i medlemsstaternas olika prisregleringar på 

marknaden för läkemedel. 

 

Parallellimportörerna försöker p.g.a. ovan angivna omständigheter legitimera 

ompaketering och ommärkning medan varumärkesinnehavarna anstränger sig 

för att hindra dem. Följaktligen har en omfattande rättspraxis på området 

utvecklats av EG-domstolen med förutsättningarna för, å ena sidan 

parallellimportörernas rätt att ompaketera, å andra sidan 

varumärkesinnehavarnas rätt att åberopa sina varumärkesrättigheter för att 

hindra dem. 

 

Den fria rörligheten för läkemedel går, genom EG-domstolens praxis, i 

bräschen för utvecklingen av en enhetlig marknad. Området är därför intressant 

att undersöka av andra anledningar än parallellimport av ompaketerade 

läkemedel på den gemensamma marknaden. Utvecklingen är spännande och 

har från första början ställt konflikten mellan immaterialrätten, 

konkurrensrätten och principen om varors fria rörlighet på sin spets. 

Utvecklingen har på intet sätt avstannat; våren 2002 meddelade EG-domstolen 

efter en tids inaktivitet ytterligare två förhandsavgöranden på området. 
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1.2 Problemformulering 

Jag ställer mig frågan hur långt utvecklingen av den inre marknadens fria 

rörlighet har kommit, och då i synnerhet vid parallellimport av ompaketerade 

läkemedelsprodukter som är märkta med skyddade varumärken. Den 

huvudsakliga frågan jag ställer mig är hur varumärkesinnehavarnas intressen 

balanseras mot den inre marknadens mål att uppnå fri rörlighet för varor. 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att utifrån ovanstående frågor beskriva och 

analysera utvecklingen av den fria rörligheten för varor, särskilt ompaketerade 

läkemedel som är märkta med varumärken, fram till dags datum. Härigenom 

skall de regler och den rättspraxis som avser detta område åskådliggöras.  

 

1.4 Metod 

Metoden som jag har använt i den här uppsatsen kan beskrivas som traditionell 

juridisk metod, där jag bygger mina analyser på en genomgång av gällande 

lagstiftning, en omfattande genomgång av praxis från EG-domstolen, 

dokument från unionens institutioner samt doktrin. 

1.5 Avgränsningar och definitioner 

Det väsentliga i denna uppsats är den s.k. ompaketeringsproblematiken. Med 

detta menas parallellimport av ompaketerade läkemedel inom EU där 

varumärket åter anbringas på den nya förpackningen eller ett nytt varumärke 

fästs på den ompaketerade läkemedelsprodukten. Jag kommer visserligen att 

beröra andra varor med brännpunkten ligger på läkemedel. Varumärken är den 

immaterialrätt som skall analyseras men inledningsvis berörs även patent för 

att ge en mer samlad bild av de fria varurörelserna för läkemedel som även 

åtnjuter skydd av dessa immaterialrätter. Endast parallellhandel på den 

gemensamma marknaden behandlas, hur parallellimport från marknader 
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utanför EU bedöms kommer inte att behandlas. Fallet med sådan 

parallellimport har till stor del redan lösts genom bl.a. Silhouette-fallet1. 

 

Konsumenter kommer jag inte att använda i den mening som avses i den 

svenska konsumentlagstiftningen utan för att referera till konsumenter i den 

mening som avses i engelskan med ’consumer’ eller slutanvändare. Jag 

kommer växelvis att använda orden produkt och vara, ingen skillnad i innebörd 

avses. Med läkemedel avses varje substans eller kombination av substanser 

som tillhandahålls för att behandla eller förebygga sjukdom hos människor och 

varje  substans eller kombination av substanser som är avsedd att tillföras 

människor i syfte att ställa diagnos eller återställa, korrigera eller modifiera 

fysiologiska funktioner. Vidare kommer Europeiska Gemenskapernas Domstol 

fortsättningsvis att benämnas Domstolen. Alla hänvisningar till artiklar avser 

lagrum i Fördraget om upprättande av Europeiska Gemenskapen om inget 

annat anges. 

1.6 Disposition 

I kapitel två redogör jag inledningsvis för grunden för principen om varors fria 

rörlighet med utgångspunkt i den inre marknaden. I kapitel tre analyserar jag 

den fria rörligheten för immaterialrätter och förklarar den grundläggande 

princip som möjliggör för immaterialrättsligt skyddade varor att röra sig fritt på 

den gemensamma marknaden; principen om varumärkesrättslig konsumtion. I 

det sista och avslutande kapitlet går jag in på det centrala i uppsatsen; 

parallellimport av ompaketerade läkemedel. Konkurrensrättens inverkan på 

området analyseras även i ett eget avsnitt. Jag analyserar löpande den 

omfattande rättspraxis som utgör EG-rätten på detta område fram till och med 

de senaste avgörandena. Sist i uppsatsen har jag bifogat en bilaga med de mest 

centrala bestämmelserna för att underlätta läsningen.  

                                                
1 Mål C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer 
Handelsgesellschaft mbH [1998] ECR I-4799 
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2 Läkemedels fria rörlighet 

2.1 Den inre marknaden 

2.1.1 Den inre marknadens konstruktion  

EG:s huvudsakliga uppgifter är att skapa en gemensam marknad, en ekonomisk 

och monetär union och att genomföra den gemensamma politik eller 

verksamhet som anges i fördraget. Genom genomförandet av detta är det tänkt 

att en harmonisk och väl avvägd utveckling av näringslivet inom EU skall 

främjas på samma gång som en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt samt en 

höjning av levnadsstandarden uppnås.2 

 

För att dessa mål skall kunna realiseras, listas i artikel 3 ett antal åtgärder som 

måste vidtas. Ett urval av dessa är: 

— Avveckling av tullar, kvantitativa restriktioner och åtgärder med 

motsvarande verkan vid import och export mellan EU:s medlemsstater,3 

— upprättandet av en inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, 

tjänster samt kapital,4 

— säkerställande av att konkurrensen inte snedvrids på denna inre 

marknad5. 

 

 

1958 trädde EEG-fördraget, som ligger till grund för samarbetet inom EU, i 

kraft. I fördraget föreskrevs att en gemensam marknad skulle upprättas.6 

Samarbetet vad gäller den gemensamma marknaden ryms följaktligen inom 

                                                
2 Artikel 2 
3 Artikel 3 punkt a 
4 Artikel 3 punkt c 
5 Artikel 3 punkt g 
6 Artikel 2 
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EU:s första pelare, vilken inrymmer det tidigare samarbetet inom EG och det är 

framför allt inom de områden som innefattas i första pelaren som möjligheten 

att lagstifta om gemensamma regler finns. Den gemensamma marknaden 

definieras inte uttryckligen i fördraget men innefattar framför allt följande 

områden:7 

— Den inre marknaden 

— Den gemensamma jordbrukspolitiken 

— Den gemensamma transportpolitiken 

— Det ekonomiska och monetära samarbetet, EMU 

— Gemensamma regler mot snedvriden konkurrens 

Utanför den gemensamma marknaden men fortfarande inom den första pelaren 

återfinns en mängd områden8, varav folkhälsa är av betydelse för den här 

uppsatsen. 

 

Syftet med den inre marknaden är att säkerställa att varor, personer, tjänster 

och kapital skall kunna röra sig fritt över gränserna  inom unionen.9 Principen 

om varors fria rörlighet garanteras dels genom principen om ömsesidigt 

erkännande, dels genom en harmonisering av de nationella reglerna. 

Ömsesidigt erkännande innebär att de nationella reglerna betraktas som 

likvärdiga och således att en produkt tillverkad och eventuellt godkänd i en 

medlemsstat skall ges tillträde till marknaden i en annan medlemsstat. 

Harmoniseringen av nationella regler om t.ex. krav på varors beskaffenhet eller 

behörighet har tidvis gått trögt. Negativ harmonisering innebär kortfattat att 

Domstolen går in och eliminerar nationella bestämmelser som hindrar den fria 

rörligheten. Detta sker även då Domstolens tillämpar principen om ömsesidigt 

erkännande. Förverkligandet av fördraget och den gemensamma marknaden 

                                                
7 Mål 26/76 Metro v. Kommissionen [1977] ECR 1875 
8 Områden inom den första pelaren men utanför den gemensamma marknaden: 
Handel med tredje land; Skatter (enighetsbeslut); Statsstöd; Miljö; Arbetsmiljö; 
Regionalpolitik; Forskning; Folkhälsa; Bistånd; Konsumentskydd; Kultur; 
Unionsmedborgarskap; Sociala dimensionen; Industripolitik; Arbetsmarknadspolitik; 
Asyl/invandring 
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kräver ibland mer än att regler avskaffas. Nya gemensamma regler måste även 

skapas. Detta s.k. positiva harmoniseringsarbete har genom åren utvecklats. 

Till en början användes s.k. Eurostandards med detaljerat angivna krav på t.ex. 

utformningen av olika typer av varor. Detta system upplevdes ofta som mycket 

invecklat och stelbent i medlemsländerna och kom ofta att ligga steget efter 

utvecklingen. Numera används den s.k. nya metoden för harmonisering varvid 

direktiv med grundläggande säkerhetskrav antas och europeiska 

standardiseringsorgan utarbetar harmoniserade produktsstandarder.10 Detta 

system uppfattas som mycket smidigare och flexiblare och torde öka EU:s 

konkurrenskraft. 

 

Arbetet med att förverkliga den inre marknaden kom igång på allvar först 1985 

då Kommissionen, på initiativ av dess nytillträdde ordförande Jaques Delors, 

lade fram vitboken om genomförandet av den inre marknaden. Vitboken avsåg 

att, med dess 282 lagstiftningsförslag, avskaffa alla gränshinder mellan 

medlemsstaterna och detta innan utgången av 1992.  Lagstiftningsförslagen 

skulle undanröja tre typer av hinder för den fria rörligheten, närmare bestämt: 

fysiska, tekniska och fiskala hinder. De fysiska hindren bestod av tull- och 

poliskontroller vid gränserna, de tekniska hindren utgjordes av olikartade 

nationella produktregler eller standarder och de fiskala av 

punktskatter/mervärdesskatt på varor och tjänster. Mycket tack vare 

Enhetsaktens tillkomst11 kunde vitbokens program drivas igenom och 1993 

trädde den inre marknaden i kraft. 

2.1.2 Definition av varor 

Reglerna om fri rörlighet för varor omfattar varor med ursprung i 

medlemsstaterna och även varor importerade från tredje land vilka är i fri 

omsättning inom unionen.12 Domstolen har i fallet Kommissionen v. Italien13 

                                                                                                                            
9 Artikel 14 punkt  2 
10 Drouge, M. & Lysén, G.,  s. 183 
11 Att driva igenom detta väldiga projekt på så kort tid underlättades av Enhetsakten som trädde 
i kraft 1987 och medförde att fler beslut på detta område kunde fattas med kvalificerad 
majoritet istället för som tidigare med enhällighet. EGT nr L 169, 29.6.1987 
12 Artikel  23.2 
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definierat vad som skall anses utgöra varor. Som varor skall anses ”[p]rodukter 

som kan värderas i pengar och som därmed kan vara föremål för kommersiella 

transaktioner”. Senare praxis utvidgar definitionen då Domstolen slår fast att 

det inte krävs att varan kan attribueras ett ekonomiskt värde i sig, utan det 

räcker med att den kan vara föremål för kommersiella transaktioner.14 Vad som 

är av avgörande betydelse torde vara om produkten är omsättningsbar eller 

inte.15 Av detta att döma kvalificerar sig läkemedel utan svårigheter till att, 

enligt EG-rätten, vara en vara. 

 

2.2 Varors fria rörlighet 

2.2.1 Kvantitativa restriktioner; artikel 28 

Ett oumbärligt komplement till avskaffandet av de fysiska och fiskala hindren 

för skapandet av en fungerande inre marknad med rörelsefrihet för varor är ett 

undanröjande av kvantitativa import- och exportrestriktioner. 

 

Principen om varors fria rörlighet återfinns kristalliserad i artiklarna 28—30. 

Artikel 28 lyder: 

”Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande 

verkan skall vara förbjudna mellan medlemsstaterna” 

Vad som konstituerar en kvantitativ restriktion gavs av domstolen i Geddo-

fallet16 en bred definition. Enligt domslutet utgör nationella bestämmelser vilka 

leder till ett totalt eller partiellt hinder för import, export eller transitvaror, en 

kvantitativ importrestriktion. Exempel på sådana nationella åtgärder är 

totalförbud mot införsel17, importkvoter18 och krav på importlicenser, även i de 

fall erhållande av sådan licens endast är en formalitet19. 

                                                                                                                            
13 Mål 7/68 Kommissionen v. Italien [1968] ECR 423 
14 Mål 172/82 Syndicat National des Fabricants Raffineurs d’Huile de Graissage m.fl. v. 
Groupement d’intéret Économique “Inter-Huiles” m.fl. [1983] ECR 555 
15 Drouge, M. & Lysén, G.,  s. 186 
16 Mål 2/73 Geddo v. Ente Nazionale Risi [1973] ECR 865 
17 Se t.ex. mål R v. Henn and Darby [1979] ECR 3795 
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Importkvoter mellan medlemsstaterna avskaffades till stor del redan på 1950-

talet och betydelsen av förbudet mot kvantitativa importrestriktioner har p.g.a. 

detta inte varit stor för EG-rätten.20  

2.2.2 Åtgärder med motsvarande verkan; artikel 28 

Något som ofta blivit, och fortfarande blir, föremål för Domstolens bedömning 

och av stor betydelse för EG-rättens utveckling av artikel 28 ligger i orden 

”åtgärder med motsvarande verkan”. Det är oumbärligt för förståelsen av 

problematiken kring parallellhandeln med läkemedel att komma underfund 

med vad begreppet en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ 

restriktion implicerar. 

 

I direktiv 70/5021 gav Kommissionen sin syn på vad som kunde konstituera 

sådana handelshindrande åtgärder. Artikel 2 i direktivet listar en mängd 

exempel på diskriminerande nationella regler vilka kan ha motsvarande verkan 

som en ren kvantitativ importrestriktion. Direktivet var formellt giltigt endast 

under en övergångsperiod och kom aldrig att få någon direkt betydelse men 

anses fortfarande fungera som ett belysande exempel på vad som kan utgöra en 

åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion. Ett par 

illustrativa exempel ur nämnda artikel; 

—  Lägsta eller högsta pris för importerade produkter fastställs 

— Mindre förmånliga priser fastställs för importerade produkter 

— Värdet för importerade produkter minskas genom att kostnaderna för 

dessa ökas 

— Diskriminera mellan inhemska och importerade varor på olika sätt 

 

                                                                                                                            
18 Mål 13/68 Salgoil v. Italian Ministry for Foreign Trade [1968] ECR 453 
19 Mål 51-54/71 International Fruit v. Produktschaap voor Groenten en Fruit 
20 Drouge, M. & Lysén, G., s. 200 
21 Direktiv 70/50 [1970] 
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Den grundläggande definitionen av vad en åtgärd med motsvarande verkan 

som en kvantitativ restriktion är gav Domstolen i Dassonville-fallet22. 

Dassonville importerade skotsk whisky till Belgien från Frankrike och belgisk 

lag krävde intyg vid försäljning av varor med ursprungsbeteckning. Att få ett 

sådant intyg från brittiska myndigheter för whisky som köpts i Frankrike 

visade sig nästintill omöjliggöra parallellimport av skotsk whisky annat än från 

Storbritannien, och ansågs göra den belgiska bestämmelsen handelshindrande. 

Domstolen slog i fallet fast att; 

”Alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett 

hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handel inom 

gemenskapen skall anses som åtgärder med motsvarande verkan som 

kvantitativa restriktioner.”23 

Senare praxis har reviderat detta så till vida att kravet på ”handelsregler” 

övergetts och det numera endast talas om ”regler” vilket ytterligare vidgat 

begreppsbestämningens räckvidd24. Domstolen ger med denna extensiva 

tolkning en vid definition av begreppet som sedermera rymmer allt från 

tekniska handelshinder till nationella regler till skydd för immateriella 

rättigheter. Att de nationella immaterialrätterna omfattas är av intresse då det 

oftast endast är med dessa som medel parallellimport av läkemedel kan 

angripas idag. Definitionen innebär likaledes att artikel 28 kan vara tillämplig 

på den nationella regeln om dess inverkan på handeln är antingen direkt eller 

indirekt, faktisk eller potentiell. Definitionen återknyter i den senare delen till 

Domstolens tidigare praxis angående kvantitativa restriktioner som lades fram i 

Geddo-fallet.  

 

I Cassis de Dijon (redogörs för nedan) görs för första gången skillnad mellan direkt och 

indirekt diskriminerande regler. En kort förklaring av dessa regler är på sin plats: 

Direkt diskriminerande åtgärder kan utgöras av krav på ursprungsmärkning (Irländska 

souvenir-fallet), förbehållande av vissa kvalitetsbeteckningar (Tyska Sekt/Weinbrand-

                                                
22 Mål 8/74 Procureur du Roi v. Dassonville [1974] ECR 837 
23 Mål 8/74 Procureur du Roi v. Dassonville [1974] ECR 837, punkt 5 i domen 
24 Se t.ex. målen 190/73 Officer van Justitie v. van Haaster [1974] ECR 1123 och Eggers v. 
Freie Hansestadt Bremen [1978] ECR 1935 
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fallet), uppmuntran till köp av inhemska produkter (Buy Irish-fallet), krav på 

uppfyllande av krav i exportlandet (Tyska vermouth-fallet) och krav på onödig 

översättning25. 

Indirekta åtgärder kan vara förhanden då nationella regler formulerar krav som förvisso 

inte grundar sig på produktens ursprung men inte desto mindre slår mot importerade 

varor då kraven ledigare uppfylls av de inhemska. Åtgärder av den här typen kan delas 

upp i tre kategorier26; 

— Krav på en varas beskaffenhet, sammansättning, form, storlek, paketering, benämning 

m.m. (Rau-fallet, Vinäger-fallet, Reinheitsgebot-fallet) 

— Totalförbud mot tillverkning, försäljning och import av viss vara (Mjölkersättnings-

fallet, Gilli-fallet, Eyssen-fallet) 

— Regler om hur försäljning och hantering skall ske, t.ex. marknadsföring, 

utskänkningsregler, prisregleringar m.m. (Buet-fallet, GB-INNO-fallet, Tasca-fallet) 

 

Det är vidare av intresse hur Domstolen i Dassonville ser till åtgärdens verkan 

eller effekt och inte dess utformning eller avsikt när den bedömer huruvida 

åtgärden i fråga har förfördelat importerade varor i förhållande till inhemska. 

Definitionen efter Dassonville är som sagt mycket omfattande och egentligen 

skulle alla handelshindrande åtgärder angripas med artikel 28 enligt 

Dassonville, i synnerhet då Domstolen aldrig utformat definitionen av en sådan 

åtgärd som en de minimis-regel, vilket är fallet med bagatellundantagen vid 

artiklarna 81 och 82.27 

 

Ingenting  i Dassonville tydde heller på att det skulle krävas att handelshindret 

gör åtskillnad mellan importerade och inhemska varor. I efterhand har 

konstaterats28 att här sådde Domstolen det frö som senare skulle bära frukt i det 

                                                
25 Direktiv 79/112 föreskriver att varor inte får säljas vars märkning svårligen förstås av 
konsumenten, onödig översättning kan vara förhanden om den avsedde konsumenten kan antas 
förstå originalspråket, t.ex. om varan är avsedd för högre tjänstemän är kravet på översättning 
mindre försvarbar än om det rör sig om vanliga konsumenter. Kravet på översättning är något 
som får betydelse nedan vid analysen av ompaketeringsproblematiken vid parallellimport av 
läkemedel (kapitel 4)  
26 Drouge, M. & Lysén, G., s. 204 
27 Se t.ex. mål 16/83 Prantl [1984] ECR 1299 
28 Craig, P. & De Burca, G., s. 585 
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berömda Cassis de Dijon-fallet29 som behandlas nedan. I det senare fallet 

bekräftar domstolen sitt domslut i det förra och utvecklar det vidare. 

2.3 Undantag från artikel 28 

2.3.1 Två kategorier undantagsregler 

När en nationell bestämmelse, t.ex. till skydd för immateriella rättigheter, efter 

en individuell prövning anses direkt eller indirekt påverka handeln mellan 

medlemsstaterna, faller den inom tillämpningsområdet för artikel 28 (eventuellt 

29). Nu uppkommer två viktiga frågor; Vilka undantagsregler finns och vad 

krävs för att en nationell bestämmelse skall kvalificera sig för ett sådant 

undantag? 

 

Den första frågan kan inledningsvis besvaras med att det finns två kategorier 

undantagsregler, nämligen: 

— Undantag enligt artikel 30 

— Undantag enligt Cassis-doktrinen 

Dessa två kategorier av undantagsregler kommer att behandlas i det följande 

och utgör de enda rättfärdigandegrunder som kan åberopas av medlemsstaterna 

för att undkomma artikel 28:s verkan. 

Svaret på vad som krävs för att en nationell åtgärd skall kvalificera sig till 

någon av de undantagsregler som ryms i dessa två kategorier ges specifikt i den 

följande behandlingen. Gemensamt för undantagen i dels artikel 30, dels enligt 

Cassis-doktrinen är att de nationella åtgärderna skall påverka 

gemenskapshandeln och att sekundärrättsliga gemenskapsregler  saknas eller är 

otillräckliga. Dessa två kriterier skall vara uppfyllda för att undantagsreglerna 

ens skall komma på tal. Beträffande läkemedel är de industriella 

skyddsåtgärderna i form av patent och varumärken i grunden nationellt 

reglerade och de harmoniserade bestämmelserna från EG-rättsligt håll 

                                                
29 Mål 120/78 Rewe-Zentrale AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979] ECR 
649 
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otillräckliga. Vi kommer att se hur immaterialrätternas nationella grund och 

bristande harmonisering förvisso skapar de handelshindrande effekterna men 

också hur viktigt det är att dessa kriterier uppfylls för att problemen skall 

kunna angripas. 

2.3.2 Undantag enligt artikel 30 

Artikel 30 med följande lydelse ger möjligheter till undantag från förbuden i 

artikel 28; 

 

”Bestämmelserna i artiklarna 28 och 29 skall inte hindra sådana förbud 

mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas 

på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller 

intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, 

att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt 

värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt. Sådana 

förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig 

diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan 

medlemsstaterna.”30 

 

För att med framgång åberopa undantagen i artikel 30 i syfte att rättfärdiga en 

nationell regel som används så att handelshindrande verkan uppstår skall två 

rekvisit uppfyllas. Det första en medlemsstat har att bevisa är att det föreligger 

ett hot mot något av de skyddsintressen som listas i artikelns första mening. 

Denna lista av skyddsvärda intressen är uttömmande31 och detta krav på 

bevisning om huruvida åtgärden är erforderlig kallas nödvändighetsrekvisitet. 

Det andra, proportionalitetsrekvisitet, innebär att medlemsstaten är skyldig att 

bevisa att den nationella regeln i fråga inte utgör ett medel för godtycklig 

diskriminering eller innefattar ett förtäckt hinder för handeln mellan 

medlemsstaterna. Detta betyder att om det skulle varit möjligt att tillgodose de 

nämnda skyddsintressena genom alternativa, mindre handelshindrande 

                                                
30 Begreppet „förtäckt begränsning av handeln“ förklaras utförligt i avsnitt 4.3.2 
31 Mål 229/83 Leclerc v. Au Ble Vert [1985] ECR 1 
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metoder, är rekvisitet inte uppfyllt och den ifrågasatta regeln kan inte 

rättfärdigas och därmed vara ett tillåtet handelshinder. Framhävas bör att 

bevisbördan för rekvisitens uppfyllelse ligger hos den medlemsstat som 

åberopar undantagen i artikel 30.32 

 

De intressen som räknas upp som skyddsvärda i artikel 30 — allmän moral, 

allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och 

djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av 

konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och 

kommersiell äganderätt — är inte av ekonomisk art. En nationell regel kan 

m.a.o. inte rättfärdigas på ekonomiska grunder.33  I de följande avsnitten 

granskas de två rättfärdigandegrunder, vilka har betydelse för läkemedels fria 

rörlighet, skydd för människors liv och hälsa samt industriell och kommersiell 

äganderätt. 

2.3.2.1 Skydd för människors liv och hälsa 

Den flitigast åberopade grunden för att berättiga en nationell regel med 

undantag enligt artikel 30 är skydd för människors och djurs hälsa och liv samt 

bevarandet av växter. Domstolen har i sin tur i fallet De Peijper, föga 

överraskande, slagit fast att just skyddet för människors liv och hälsa rankas 

högst bland de skyddsvärda intressen som listas i artikeln.34 Medlemsstaterna 

har inför Domstolen träget hänvisat till undantaget för människors liv och hälsa 

för att motivera olika former av importförbud, inspektioner, tillståndskrav m.m. 

beträffande olika former av läkemedel. När denna undantagsgrund åberopas 

skall två frågor bevisas av den åberopande parten; att verklig fara föreligger 

(nödvändighetsrekvisitet) och att åtgärden som vidtas för att möta denna fara är 

adekvat (proportionalitetsrekvisitet). 

 

Domstolen har vad gäller människors liv och hälsa använt sig av en 

försiktighetsprincip vid bedömningen av om en verklig fara föreligger och har 

                                                
32 Mål 227/82 Leendert van Bennekom [1983] ECR 3883 
33 Mål 7/68 Kommissionen v. Italien [1968] ECR 423 
34 Mål 104/75 Officier van Justitie v. De Peijper [1976] ECR 613 



 - 21 - 

därmed varit relativt frikostig vid bedömningen av om nödvändighetsrekvisitet 

är uppfyllt. Ett belysande exempel är fallet R v. Royal Pharmaceutical Society 

of Great Britain35 där åtgärder vidtagits av den svarande parten i syfte att 

försöka hejda att brittiska apotek sålde billigare importerade läkemedel istället 

för de brittiska märkespreparat som skrivits ut av läkarna. Det rörde sig alltså 

om andra märken eller generiska läkemedel med samma aktiva substanser som 

de inhemska. Domstolen godkände åtgärden då den accepterade motiveringen 

som gavs, nämligen att placeboeffekten som de välkända märkena ansågs ge 

bidrog till att patienterna tillfrisknade snabbare. 

 

Om Domstolen kan anses varit frikostig i bedömningen av en regels eller 

åtgärds nödvändighet, kan motsatsen anföras vad gäller bedömningen av om en 

åtgärd verkligen är adekvat och proportionerlig. Åtgärder som företas under 

förespegling av att människors liv och hälsa skyddas och som går för långt är 

ingenting annat än genuin protektionism. Allt som oftast ligger ekonomiska 

intressen bakom sådan nationella regler.36 

2.3.2.2 Immaterialrätter 

Patent och varumärken, skydden som finns att tillgå för läkemedel, tillsammans 

med upphovsrätter är vad som huvudsakligen avses med undantaget i artikel 30 

för nationella åtgärder som skyddar ”industriell och kommersiell äganderätt”. 

Artikel 30 skall läsas ihop med artikel 295 som fastställer att fördraget inte i 

något hänseende skall ingripa i medlemsstaternas egendomsordningar (se 

bilaga). Hit hör i högsta grad de immateriella rättigheterna som kan tillskrivas 

enorma värden eftersom äganderätten till en immaterialrätt är del av den 

nationella egendomsordningen. 

 

Artiklarna 30 och 295 tillsammans undantar alltså immateriella rättigheter från 

förbudet mot handelshindrande i artikel 28. Immaterialrätternas grund får inte 

angripas enligt fördraget. Detta kan verka underligt då exempelvis ensamrätten 

                                                
35 Mål 266 & 267/87  R v. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain [1989] ECR 1295 
36 Drouge, M. & Lysén, G.  s. 210 ff. 
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ett patent ger att sälja den patenterade produkten inom ett visst område i de 

flesta rättsordningar också medför en legal rätt att hindra import av produkten 

till detta område. Genom att ge ut licenser till tillverkare i olika medlemsstater 

ser det ut som det skulle gå att dela upp marknaden i sektorer som grundar sig 

på patentet. Artiklarna 28–30 riktar sig till medlemsstaterna och är 

instrumenten för att få dem att inte hindra gemenskapshandeln. All möda som 

lagts ner för att uppnå fri rörlighet för varor skulle vara förgäves om privata 

aktörer, till vilka fördraget inte riktar sig, tilläts dela upp marknaden med 

effektiva handelsbarriärer genom att använda sig av immaterialrätter. EU är 

som visats på sätt och vis bunden av fördraget som kan ge ett resultat enligt 

ovan och i det följande beskrivs vad domstolen gör för att motverka att utfallet 

blir som beskrivits.  

2.3.3 Undantag enligt Cassis-doktrinen 

Domstolen slår i det välkända Cassis de Dijon-fallet inledningsvis fast att 

artikel 28 är tillämplig på nationella regler som inte diskriminerar importerade 

varor som sådana, utan genom att reglerna är annorlunda än de i exportlandet 

så utgör de ett faktiskt hinder för det fria varuflödet. Artikel 28 hade som ovan 

beskrivits givits en väldigt vid tolkning genom Dassonville på samma gång 

som undantagen i artikel 30 i hög grad inskränkts. Detta har gett Domstolen 

anledning att utöka undantagen från artikel 28 men har på samma gång visat 

sig vara ovillig att göra detta med hjälp av artikel 30. I stället har Domstolen 

utvecklat Cassis-doktrinen som självklart bygger på fallet som är förhanden. 

Nationella regler som hindrar gemenskapshandeln kan vara försvarliga i vissa 

fall och Domstolen poängterar detta i domen genom följande uttalande: 

Hinder för handeln inom gemenskapen som uppstår på grund av 

skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftningar om saluföringen av de 

ifrågavarande produkterna måste godtas i den mån dessa bestämmelser 

kan anses vara nödvändiga för att tillgodose tvingande hänsyn, i 
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synnerhet i fråga om effektiv skattekontroll, skydd för folkhälsan, god 

handelssed och konsumentskydd.37  

Enligt domslutet skall Cassis-doktrinen medföra att artikel 28 inte skall 

appliceras på; 

1. indirekt diskriminerande regler om saluföring av en produkt, 

2. som är nödvändiga för att tillgodose tvingande krav. 

De skyddsvärda krav som i första hand avsågs är de områden som nämns i 

domen, nämligen effektiv skattekontroll, skydd för folkhälsan, god handelssed 

och konsumentskydd. De nämnda kraven utgör inte en uttömmande uppräkning 

utan listan av skyddsvärda krav kan ändras vilket också har skett i praxis. 38 

Domstolen har igenom senare avgöranden exempelvis strukit skyddet för 

folkhälsan från Cassis-doktrinen39 och lagt till miljö- och 

arbetsmarknadsskydd40, kultur41 och statlig resursbesparing av socialpolitisk 

natur42. Att skyddet för folkhälsan ströks beror på att det redan omfattades av 

artikel 30. 

                                                
37 Mål 120/78 Rewe-Zentrale AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979] ECR 
649 punkt 8 andra stycket i domen 
38 Drouge, M. & Lysén, G.  s. 215 
39 Se t.ex. mål 215/87 Schumacher v. Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost [1989] ECR 617 
40 Se t.ex. mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (Returflaskefallet) [1988] ECR 4607 
41 Se t.ex. mål 95/84 Boriello [1986] ECR 2253 
42 Mål 238/82 Duphar [1984] ECR 523 
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3 Immaterialrätt och fri rörlighet 

3.1 Inledning 

Immateriella rättigheter är en allmän term som täcker såväl upphovsrättsliga 

som industriella ensamrätter. Föremålet för den här uppsatsen ingår i den 

senare gruppen och utgörs specifikt av varumärken, men även patent kommer 

att behandlas kort för förståelsen av grunderna i principen om 

immaterialrättslig konsumtion. 

 

Vilka effekter och meriter parallellimport än må åsättas, så medför den att 

konflikten mellan skyddet för immaterialrätter och principen om varors fria 

rörlighet ställs på sin spets. Vi har sett hur artiklarna 28 och 30 står emot 

varandra och hindrar EU att med hjälp av fördraget ingripa mot en 

rättighetsinnehavare som utövar sin legala rätt att hindra import av exempelvis 

läkemedel, med hjälp av patent och/eller varumärkesrättsligt skydd. Konflikten 

mellan fria varurörelser och immaterialrätter grundar sig i de senares 

territoriella limitation. Genom att immaterialrätterna är territoriellt begränsade 

kan de, om rättigheten åberopas, fungera som effektiva handelshinder och 

försvåra förverkligandet av den inre marknaden, samtidigt som företagens 

konkurrensförutsättningar snedvrids.43 

 

Som tidigare nämnts är några av EU:s huvudsakliga uppgifter att skapa en 

gemensam marknad som bygger på en inre marknad med fri rörlighet för bl.a. 

varor och med en fungerande konkurrens. Den fortsatta realiseringen av dessa 

mål beror som vi sett till stor del av utformningen och harmoniseringen av 

immaterialrätten inom unionen. Det är, inför den fortsatta framställningen, av 

vikt att förstå varför det industriella rättsskyddet, här representerat av patent 

                                                
43 Bernitz, U., s. 13f 



 - 25 - 

och varumärken, verkar både för och mot realiseringen av EU:s mål med den 

gemensamma marknaden. 

 

De centrala syften som bär upp arbetet inom EU i fråga om harmoniseringen av 

immaterialrätten har naturligtvis färgats av det övergripande målet att skapa 

den gemensamma marknaden. Ett av dessa syften, behandlade i avsnitt 1.1, för 

immaterialrättens utveckling var att säkerställa att de nationella reglerna inte 

försvårar den fria rörligheten på den gemensamma marknaden. Ett annat att 

likartade konkurrensförutsättningar för marknadens aktörer tillskapas (level 

playing field).  

 

Med de EU-institutioner bakbundna av artiklarna 28 och 30 tillsammans med 

artikel 295 är det till stor del upp till domstolen att på grundval av fördraget 

och de ovan angivna syftena, teleologiskt argumentera sig fram när den skapar 

sin praxis på området.  

3.2 Immaterialrättslig konsumtion 

3.2.1 Doktrinen om konsumtionsprincipen 

Artikel 28 förbjuder kvantitativa importrestriktioner och alla åtgärder som har 

motsvarande verkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Genom 

undantagsregler i artikel 30 tillåts dock uttryckligen sådana hinder då de värnar 

om rättsskyddet för industriella ensamrätter. För att reglerna skall undantas får 

de dock inte utgöra medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en 

förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. 

 

Med immaterialrätternas territoriella bakgrund i åtanke faller sig en konflikt 

mellan intressena i artiklarna ovan förutsägbar. Nu har Domstolen slagit fast en 

princip för att få marknadsintegrationen ur denna rävsax. Principen om 

immaterialrättslig konsumtion har utvecklats i samband med tillämpningen av 

dessa två artiklar i syfte att hejda privata aktörer från att använda sig av sina 
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immateriella rättigheter för att dela upp marknaden och därmed hindra den fria 

rörligheten för varor. 

 

Konsumtionsprincipen påvisades för första gången av domstolen i fallet 

Deutsche Grammophon v. Metro44. Immaterialrättslig konsumtion kan 

inledningsvis beskrivas som att om en produkt, som har tillkommit genom 

begagnande av en immaterialrätt (patent) eller märkts med ett skyddat 

varumärke, därefter lovligen släppts ut på marknaden i ett land, har den till 

produkten knutna rättigheten till stor del konsumerats.45 Vad exakt det är som 

konsumerats  och hur återkommer jag till nedan.  

 

Principen existerade redan och finns fortfarande i de flesta rättssystem i någon 

form men domen i Deutsche Grammophon v. Metro var trots det en viktig 

nyhet. I enlighet med principen om varors fria rörlighet på den gemensamma 

marknaden utvidgade Domstolen konsumtionskonceptet till att omfatta hela det 

område som den gemensamma marknaden utgör.46 Denna EU-vida konsumtion 

är en regional konsumtionsregel, till skillnad från global och nationell sådan. 

Sverige tillämpade tidigare global konsumtion. EU-vid regional konsumtion 

innebär att en produkt som lovligen släppts ut på marknaden i en medlemsstat, 

i enlighet med principen om varors fria rörlighet, fritt kan cirkulera inom hela 

EU utan att hindras av den bakomliggande immaterialrätten. Utöver EU-

området tillkommer även EES-staterna Norge, Island och Lichtenstein.47 

Global konsumtion innebär att en vara som på motsvarande sätt satts på 

marknaden var som helst i världen sedan kan importeras fritt. Nationell 

konsumtion medför fri cirkulation endast på den nationella marknad varan på 

lagligt sätt satts i omsättning. 

 

                                                
44 Mål 78/70 Deutsche Grammophon v. Metro [1971] ECR 487 
45 Bernitz s. 16 
46 Craig, P. & De Burca, G. s. 1028f 
47 Bernitz s. 16 
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Innehavaren av immaterialrätten får alltså sin rätt att hindra import eller 

försäljning av sin skyddade produkt inskränkt. Denna urholkning av 

rättsskyddet försvaras med att utan regional konsumtion skulle 

rättighetsinnehavare effektivt kunna dela upp den gemensamma marknaden 

och hindra handeln mellan medlemsstaterna trots att så inte är nödvändigt för 

att skydda rättighetens väsentliga substans. Vad som utgör en immateriell 

rättighets skyddsvärda substans eller med ett annat uttryck dess särskilda 

skyddsföremål redogörs för i de följande avsnitten specifikt för patent 

respektive varumärken vid en genomgång av Domstolens praxis på området. 

Det särskilda skyddsföremålet är av central betydelse för bedömningen av till 

vilken grad konsumtion har inträtt och en immaterialrättsligt skyddad vara kan 

bli föremål för parallellimport. Domstolens terminologi för detta centrala 

begrepp är ”specific subject-matter”. 

 

3.2.2 Existens visavi utövande 

Domstolen använde sig för första gången av en skiljelinje mellan en 

immaterialrätts existens och dess utnyttjande i fallet Consten & Grundig48. 

Fallet rörde konkurrensfrågor och det visar på den nära samhörigheten mellan 

immaterial- och konkurrensrätt. Domstolen slog i fallet fast att existensen av en 

immateriell rättighet, i enlighet med fördragets artiklar 30 och 295, inte 

påverkas negativt av EG-rätten. Däremot kan utövandet, eller åberopandet, av 

en immaterialrätt mycket väl träffas av EG-rättsliga regleringar. Utövandet kan 

anses strida mot principen om varors fria rörlighet enligt artikel 28 m.fl. eller 

konkurrensreglerna i 81 och 82 t.ex. då en rättighetsinnehavare använder sig av 

sin ensamrätt för att hindra parallellimport. En immateriell rättighets existens, 

eller med ett annat ord, dess särskilda skyddsföremål, garanteras dock skydd av 

EG-rätten. En närmare analys av det särskilda föremålet beträffande patent och 

varumärken sker i följande avsnitt. 

                                                
48 Mål 56 & 58/64 Consten SARL & Grundig-Verkaufs GmbH v. Kommissionen [1966] ECR 
299 
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3.2.3 Konsumtion av patenträtt 

Rättsligt skydd för patent ges som incitament och belöning för 

uppfinningsrikedom med patenträttens främsta syfte att främja samhällets 

industriella utveckling. Ensamrätten till exploatering ges vanligtvis under en 

period av 20 år och är liksom övriga immaterialrätter territoriellt begränsad. 

Patent är alltså begränsade i tiden såväl som i rummet.49  Vad gäller tiden för 

läkemedel har 20 år ansetts vara en alltför kort period. Detta eftersom patent 

vanligen måste sökas tio år innan läkemedlet kommer ut på marknaden för att 

det skall vara skyddat under utvecklings- och testfasen. Som en remedi till 

dessa omständigheter ger förordning 1768/9250 möjlighet att få patentskyddet 

förlängt med upp till fem år. Genom denna förlängning i tiden kan den 

effektiva patenttiden för exploatering på marknaden uppgå till 15 år.51 

Begränsningen i rummet däremot följer av dess territoriella natur och om 

patenten blivit förstärkt vad gäller tiden har de försvagats i skyddshänseende 

vad gäller rummet genom principen om EU-vid konsumtion i förhållande till 

nationell sådan. 

 

Den inledande domen i fråga om fördragets tillämpning på patenträtten kom i 

målet Centrafarm v. Sterling Drug52.  Sterling Drug hade i fallet patent på ett 

visst läkemedel i bl.a. Holland och Storbritannien. Priserna i Holland var 

avsevärt högre än i Storbritannien och detta utnyttjade Centrafarm genom att 

köpa upp stora mängder i England och sälja på den holländska marknaden. 

Läkemedlet i fråga hade lagligen bringats i omsättning på den engelska 

marknaden av Sterling Drugs dotterbolag. Frågan var om Sterling Drug fick 

använda sig av de holländska reglerna som de facto gav möjlighet att hindra 

Centrafarms import till Holland. Domstolen tog fram distinktionen av existens 

och utövande från Consten & Grundig-fallet och tillämpade den på fallet. 

Domstolen uttalade i fallet att patentets särskilda skyddsföremål, eller dess 

existens, är att tillförsäkra innehavaren ensamrätten att tillverka och första 

                                                
49 Bernitz s. 103 
50 Rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om införande av tilläggsskydd för 
läkemedel 
51 Bernitz s. 137 
52 Mål 15/74 Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc. [1974] ECR 1147 
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gången föra ut en vara på marknaden. I detta ingår även rätten att vidta åtgärder 

mot intrång i denna rättighet. Det är alltså detta som bildar den belöning för 

visad uppfinningsrikedom som patentet är ägnat att skydda och som EG-rätten 

inte skall inkräkta på. När ett patenterat läkemedel på angivet sätt blivit satt på 

marknaden omfattas alltså det fortsatta utövandet av rättigheten av EG-rätten.53  

 

Föremålet för patenträtten är enligt Domstolen inte att ge patentinnehavare en 

rätt att dela upp marknaden efter nationsgränser eller för den delen i några som 

helst partitioner, för att på så sätt kunna vidmakthålla prisskillnader mellan 

medlemsländerna.54 Detta strider mot andan i fördraget i allmänhet och 

principen om varors fria rörlighet i synnerhet.  

 

Domstolen utvecklade i målet konsumtionsteorin vidare för att inrymma 

begränsningarna i användandet av patentet som slogs fast i målet.  

Patentinnehavaren kan inte hindra varor från att köpas upp av en utomstående, 

på en marknad där varan ursprungligen satts i omsättning med 

patentinnehavarens samtycke, vilka sedan importeras till ett annat land. 

Patentinnehavarens rätt har i detta hänseende konsumerats redan när varan 

inledningsvis fördes ut på marknaden. Genom att första gången föra ut varan 

på marknaden anses patentinnehavaren haft möjlighet att njuta frukterna av den 

monopolställning patentet berikar honom med. Att varan först sätts på 

marknaden av en licenstagare, helt skild från patentinnehavaren, spelar ingen 

roll. Principen om konsumtion aktiveras i och med att varan bringas i 

omsättning med patentinnehavarens samtycke, något ett frivilligt utgivande av 

licenser betyder.  

 

Patentinnehavaren har endast möjlighet att stoppa import inom gemenskapen 

av en vara han innehar patenträtten till i två lägen. I bägge fallen gör någon 

intrång på patentets skyddsvärda ändamål. Den ena situationen är när varorna 

                                                
53 Mål 15/74 Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc. [1974] ECR 1147 punkterna 9—15 i domen 
54 Bernitz s. 275 
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importeras från en medlemsstat där patent för varan inte kan erhållas och varan 

blivit tillverkad av tredje part utan patentinnehavarens samtycke. Båda dessa 

kriterier måste vara uppfyllda.55  Den andra situationen föreligger om två 

patentinnehavare innehar patent för samma produkt i två olika medlemsstater. 

Patentinnehavarna skall vara juridiskt och ekonomiskt helt oberoende av 

varandra i detta fall.56 I realiteten innebär egentligen ingendera av dessa 

situationer undantag från principen om immaterialrätters konsumtion då 

patentinnehavaren inte först satt produkten på marknaden och kunnat njuta 

fördel av sin monopolställning. Utnyttjandet av monopolställningen är inte det 

avgörande utan det är, som generaladvokaten Mancini uttryckte saken i 

Pharmon-fallet; patentinnehavarens eller licenstagarens samtycke som ”opens 

the door of the common market to patented products” 57.  

3.2.4 Konsumtion av varumärkesrätt 

I en ekonomi som Sveriges, och för den delen även övriga EU-medlemsstaters, 

är varumärken numera framförallt ett konkurrensmedel. Varumärkesinnehavare 

kan använda sitt varumärke för att genom reklam och annan inarbetning 

särskilja och rikta uppmärksamheten på sina varor bland konkurrenternas på 

marknaden. Ett varumärke kan användas för att tillskriva en vara vissa 

kvalitéer och t.o.m., enligt argumentationen i R v. Royal Pharmaceutical 

Society of Great Britain, öka ett läkemedels välgörande egenskaper genom 

placeboeffekten hos konsumenterna. Användningen av varumärken är i 

                                                
55 Mål 187/80 Merck v. Stephar [1981] ECR 2063. I målet hade Merck satt läkemedel på 
marknaden i Italien där vid tiden för fallet patent inte kunde erhållas. Stephar importerade 
läkemedlet till Holland där priserna var höga och Merck innehade av patent. Merck ansåg att 
importen borde kunna stoppas då inget patent kunde erhållas i Italien och därför 
monopolvinster inte kunde åtnjutas. Domstolen menade att om en patentinnehavare frivilligt 
för ut sin produkt på en marknad är det hans eget val att göra så och han tar en kalkylerad risk i 
syfte att kamma hem möjliga vinster på den marknaden men riskerar att inte lagligen kunna 
hindra import till, i detta fall, Holland.  
Skulle inte patentinnehavarens samtycke föreligga när produkten satts på marknaden utan 
patentskydd kan import hindras. Detta är fallet då tredje part för ut produkten på marknaden 
utan patentinnehavarens samtycke. Exempel på sådana situationer är då ett läkemedel enligt 
tvingande lagstiftning medför den ursprungliga försäljningen (målen 267-268/95, Merck & Co 
Ltd. v. Primecrown Ltd. [1996] ECR I-6285), eller där en tvångslicens ger upphov till att varan 
förs ut på marknaden för första gången (mål 19/84, Pharmon BV v. Hoechst AG [1985] ECR 
2281 där Domstolen slog fast riktigheten i de tidigare domarna). 
56 Mål 15/74 Centafarm BV v. Sterling Drug Inc. [1974] ECR 1147 punkt 11 i domen 
57  Craig, P. & De Burca, G, s. 1031 samt fotnot 53 in fine 
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marknadsekonomier nästan en premiss för att de distributionssystem som finns 

skall fungera då det i de flesta fall inte förekommer någon som helst 

direktkontakt mellan tillverkare och konsumenter.58 

 

Varumärken är till skillnad från patent inte begränsade i tiden. Visserligen 

måste skyddet oftast förnyas med jämna mellanrum och inarbetade varumärken 

upphör av sig själva när de inte längre är allmänt kända men detta torde inte 

bereda problem för de varumärken som läkemedel säljs under. Dessa 

varumärken utgör ofta enorma värden och vårdas ömt av sina innehavare. 

 

Harmoniseringen av varumärkesrätten inom EU har hög prioritet och 1988 

antogs rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar, även känt som varumärkesdirektivet59. 

Direktivet omfattar bl.a. föreskrifter om vilka sorters varumärken som kan 

registreras, förutsättningarna för denna registrering samt omfånget av 

ensamrätten och licensieringen. Artikel 7 i direktivet är av betydelse för varors 

fria rörlighet och parallellimport då förutsättningarna för konsumtion av 

varumärkesrätten stipuleras i denna artikel; 

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. 

 

                                                
58 Bernitz s. 170 ff 
59 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar 
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Ytterligare sekundärlagstiftning på området återfinns i förordning 40/94 om 

gemenskapsvarumärken60. Förordningen reglerar i huvudsak den EG-rättsliga 

lagstiftningen beträffande erhållande av EG-varumärken från Europeiska 

Varumärkesbyrån i Alicante. 

 

I principen om varors fria rörlighets anda har Domstolen som sagt tillämpat en 

EU-vid konsumtionsregel för patent och det grundläggande rättsfallet med 

avseende på varumärken och deras förhållande till artiklarna i fördraget var 

Centrafarm v. Winthorpe61. Målet grundade sig på samma förutsättningar som 

målet i avsnittet om patent62 och Domstolen använde sig av samma teknik, 

d.v.s. särskiljande av existens och utövande, när den inledningsvis definierade 

ett varumärkes särskilda skyddsföremål genom följande utsaga; 

In relation to trade marks, the specific subject-matter of the industrial 

property is the guarantee that the owner of the trademark has the 

exclusive right to use that trademark, for the purpose of putting products 

protected by the trade mark into circulation for the first time, and this is 

therefore intended to protect him against competitors wishing to take 

advantage of the status and reputation of the trade mark by selling 

products illegally bearing that trade mark.63 

Domstolen använder sig från första början av ett varumärkes särskilda 

skyddsföremål som ett koncept för att reglera vad en innehavare av en 

varumärkesrättighet har att vänta sig av EG-rätten till skydd för sin rättighets 

existens respektive sanktioner beträffande sitt användande av varumärket i 

syfte att hindra det fria varuflödet inom unionen. En varumärkesinnehavare har 

att vänta sig skydd för sitt varumärkes existens enligt nationella regler men den 

vidare användningen av varumärkesrätten, vilken enligt nationella regler kan 

innebära en rätt att stoppa import till den nationella marknaden, regleras 

fortsättningsvis av EG-rätten. Detta formulerar domstolen på följande sätt; 

                                                
60 Rådets förordning 40/94/EG av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken 
61 Mål 16/74 Centrafarm BV v. Winthorpe BV [1974] ECR 1183 
62 Mål 15/74 Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc. [1974] ECR 1147 
63 Mål 16/74 Centrafarm BV v. Winthorpe BV [1974] ECR 1183, punkt 8 i domen 
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The question should therefore be answered to the effect that the exercise 

by the holder of a mark of the right given to him by the laws of a Member 

State to prohibit the marketing in that State of a product bearing the 

mark put on the market in another Member State by such holder or with 

his consent would be incompatible with the rules of the EEC Treaty 

relating to the free movement of goods in the Common Market.64 

På samma sätt som var fallet vid konsumtion av patenträtt, är det återigen 

varumärkesinnehavarens samtycke som konstituerar konsumtion av 

varumärkesrätten. I och med att varumärkesinnehavaren eller någon som har 

dennes tillstånd överlåtit en vara som är märkt med varumärket konsumeras 

rätten till det. Följden blir att varan sedan fritt kan överlåtas, under detta 

varumärke, utan att hindras av den bakomliggande immaterialrätten. 

Parallellimport kan därmed inte hindras under åberopande av nationella 

immaterialrättsliga bestämmelser som ger rättighetsinnehavaren en exklusiv 

rätt att saluföra varan inom det nationella territorium som varumärket omfattar.  

3.2.5 Sammanfattning 

Redan för snart 30 år sedan tog Domstolen principen om konsumtion av 

rättigheter avseende varumärken i bruk genom i Centrafarm-fallet. Undantag 

från principen om varors fria rörlighet tillåts endast om avvikelserna är 

berättigade för att skydda varumärkesrättens särskilda föremål. På det här 

stadiet i EG-rättens utveckling definierades detta föremål till att vara garantin 

för innehavarens ensamrätt att använda varumärket på sina produkter när de för 

första gången förs ut på marknaden. Varumärkets ändamål är enligt denna 

definition att skydda innehavaren mot konkurrenter som vill dra fördel av 

varumärkets status och anseende genom att saluföra produkter som olagligen är 

märkta med varumärket. I de fall en vara lagligen förts ut på marknaden i den 

medlemsstat från vilken den importerats, har innehavarens rätt att begränsa 

varans cirkulation konsumerats. 

 

                                                
64 Mål 16/74 Centrafarm BV v. Winthorpe BV [1974] ECR 1183, punkt 12 i domen 
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Det är alltså konsumtionsprincipen som öppnar en möjlighet för parallellhandel 

av läkemedel på hela den gemensamma marknaden. Att hela den gemensamma 

marknaden utsätts för parallellimport är av intresse eftersom prisskillnaderna 

på läkemedel inom olika delar av området är väsentliga men innanför  

nationsgränserna nästan obefintliga. Detta beror på att statliga prisregleringar 

pressar ner priserna i vissa medlemsstater medan en friare prissättning 

tillämpas i andra, ofta med en högre prisbild som följd. 
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4 Varumärken och parallellimport av 

läkemedel 

4.1 Inledning 

Ovan har beskrivits hur domstolen använt sig av ett varumärkes ”särskilda 

skyddsföremål” som ett koncept i sin argumentation med början i fallet 

Centrafarm v. Winthorpe. Principen att varumärkets särskilda ändamål är 

skyddsvärt var, enligt min mening, ett bra påfund som Domstolen tog till för att 

kunna lösa de problem som ovan beskrivits. Domstolen tolkade de omnämnda 

artiklarna utifrån ändamålet med fördraget, vilket bl.a. var att skapa den inre 

marknaden och kom fram till att fri rörlighet även skulle gälla för 

immaterialrättsligt skyddade varor.65 Vi kommer att se att varumärkets 

särskilda ändamål fortfarande används i Domstolens resonemang. Till en 

början definierades dock konceptet inte tillräckligt klart varför Domstolen, i 

efterföljande praxis, utvecklat och definierat det ytterligare. Det förekommer i 

doktrinen synpunkter som menar att Domstolen inledningsvis haft fel 

utgångspunkter i sin praxis genom att utgå från existens/utövande-doktrinen 

och doktrinen om gemensamt kommersiellt ursprung. Den senare har, av skäl 

som framgår nedan, blivit speciellt kritiserad.66 

 

I det följande kommer domstolens utveckling av det centrala begreppet 

särskilda föremålet fram till idag att belysas. Domstolen har under årens lopp 

försökt att jämka ihop definitionen av varumärkets särskilda föremål, att i 

varumärkesinnehavarens intresse bl.a. skydda varumärkets goodwill, med 

varumärkets grundläggande funktion som är att i konsumenternas intresse 

garantera en varas ursprung. 

                                                
65 Här avses artiklarna 28—30 samt 295 och fördragets ändamål som behandlades i avsnitt 
2.1.1 
66 För kommentarer beträffande existens/utövande-doktrinen se t.ex. Marceno, G & Banks, K, 
”Intellectual Property and the Community Rules on Free Movement: Discrimination 
Unearthed”, E.L Review 224 s. 227 [1990] och vad gäller gemensamt ursprung se Tritton, 
“Articles 30 and 36 and Intellectual Property: Is the Jurisprudence of the ECJ now of an Ideal 
Standard?”, [1994] 10 E.I.P.R. s. 422 
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4.2 Gemensamt ursprung 

4.2.1 Hag I, II och Ideal-Standard 

EG-domstolen har i ett par intressanta fall behandlat frågan om hur konflikten 

mellan två parallella varumärkesrättigheter skall lösas. Domstolen har fällt 

utslag i både fall då uppdelningen av varumärkena var frivillig och då detta inte 

var fallet.  

 

Hag I67, vilket var det första fallet blev mycket uppmärksammat och kritiserat. 

Domstolen visade en negativ inställning till varumärken och ansåg dem kunna 

vara konkurrenshindrande. Rätten till varumärket KAFFEE HAG i Luxemburg 

hade under andra världskriget konfiskerats från ett tyskt bolag. 30 år senare 

började det tyska företaget återigen att sälja sitt kaffe i Luxemburg under 

varumärket KAFFEE HAG varvid det belgiska bolag som vid den här tiden 

innehade varumärkesrätten i Luxemburg stämde för varumärkesintrång. 

Domstolen ansåg att det strider mot reglerna om varors fria rörlighet att hindra 

import av varor endast för att de har ett identiskt varumärke och menade vidare 

att varumärken kunde användas för att effektivt dela upp marknader, speciellt 

eftersom varumärken inte är tidsbegränsade. Att förbjuda en 

varumärkesinnehavare att hindra import i detta fall, utan att någon som helst 

koppling finns mellan företagen, med motiveringen att de har ett gemensamt 

ursprung har inget stöd i varumärkesrättsliga principer.68 Varumärkets 

grundläggande funktion, att garantera en varas ursprung, undergrävdes av 

Domstolen genom Hag I. 

 

Bakgrunden i fallet Hag II69 var densamma som i Hag I men i det mer än 15 år 

senare fallet var situationen den omvända. Det tyska företaget stämde denna 

gång in för att hindra import av kaffe som salufördes under varumärket HAG i 

Tyskland, rätten till detta hade det tyska bolaget. Tiden var nu mogen för 

Domstolen att ompröva principen om gemensamt ursprung med hänsyn till 

                                                
67 Mål 192/73 Van Zuylen Frères v. Hag AG [1974] ECR 731 
68 Pehrson, L., ”Common origin-principens uppgång och fall”, NIR 1995 s. 13 
69 Mål 10/89 SA CNL-Sucal NV v. HAG GF AG [1990] ECR I-3711 



 - 37 - 

senare praxis avseende immaterialrätt och fri rörlighet för varor. Domstolen 

erkänner i Hag II varumärkens betydelse som ett viktigt konkurrensmedel för 

företagen samt hur viktigt det är för konsumenterna att kunna lita på kvalitén 

hos produkterna och kunna skilja dem åt. Domstolen påpekar också att den 

grundläggande funktionen skall tas i beaktande när det avgörs vad som 

egentligen utgör varumärkets särskilda skyddsföremål. Detta innebär alltså att 

skulle inte det särskilda föremålet inbegripa en rätt att hindra import av ett 

förväxlingsbart varumärke, som satts på marknaden utan samtycke, skulle 

varumärkets grundläggande funktion vara i fara, då konsumenterna inte längre 

kan identifiera en produkts ursprung. Den avgörande faktorn för rätten att 

motsätta sig import i fallet var att samtycke saknades till första saluföringen. 

Domstolen ändrade härmed sin praxis från Hag I men domen var mycket 

kasuistisk och frågan var hur långt den sträckte sig. 

 

Osäkerheten huruvida Hag II innebar att principen om gemensamt ursprung 

även övergivits vid frivilliga uppdelningar av varumärken skulle några år 

senare skingras när Domstolen hade att döma fallet Ideal-Standard70. Till 

skillnad från Hag I och II var bakgrunden i det här målet en frivillig delning av 

ett varumärke. Rätten till ”Ideal Standard” i Frankrike såldes till en fristående 

koncern medan den i Tyskland behölls inom American Standard Group. När ett 

bolag ur den franska koncernen började sälja varor under varumärket i 

Tyskland stämdes de in av ett tyskt dotterbolag till American Standard Group 

för varumärkesintrång. Frågan i förhandsavgörandet var om det var förenligt 

med EG-rätten att det tyska bolaget hindrar det franska från att använda 

varumärket, m.a.o. stoppar importen, med hänvisning till förväxlingsrisken. 

Domstolen redogör för konsumtionsprincipen och konstaterar att den inte är 

tillämplig när varumärkesrätten överlåtits till ett företag utan någon ekonomisk 

koppling till säljaren.71 Det skulle äventyra varumärkets grundläggande 

funktion att garantera att alla varor märkta med ett visst märke härstammar från 

                                                
70 Mål 9/93 IHT Internationale Heiztechnik GmbH m.fl. v. Ideal-Standard GmbH m.fl. [1994] 
ECR I-2789 
71 Mål 9/93 IHT Internationale Heiztechnik GmbH m.fl. v. Ideal-Standard GmbH m.fl. [1994] 
ECR I-2789, punkt 60 i domen 
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samma företag om import i det förevarande fallet inte kunde hindras. Såsom i 

Hag II betonades vikten av varumärkesinnehavarens samtycke till den första 

saluföringen av varan liksom varumärkens betydelse för en sund konkurrens. 

 

I och med Ideal-Standard överges principen om gemensamt ursprung 

slutgiltigt av EG-rätten men Domstolens argumentation som här återgivits är 

fortfarande av betydelse. Den största skillnaden mellan principen om 

gemensamt ursprung och principen om konsumtion är att den senare förutsätter 

samtycke till första försäljning av varan. 

 

I doktrinen finns det olika uppfattningar om innebörden och konsekvenserna av 

Ideal-Standard. Pehrson72 anser att Domstolen endast fastställer den gällande 

konsumtionsprincipen och att någon förändring i denna inte uppstår eller avses. 

Däremot definieras konsumtionsprincipen utförligare genom att slå fast att 

varumärkesinnehavaren skall ha möjlighet att kontrollera kvalitén på varor som 

saluförs under hans varumärke eller ett förväxlingsbart sådant. Oliver73 

däremot, ser saken ur ett annat perspektiv. Han fruktar att en uppdelning av 

marknaden kan möjliggöras eftersom konsumtionsprincipen inte täcker fallet 

med frivillig uppdelning av varumärken. Liknande kritik mot Ideal-Standard 

har riktats av Lüder74 och Tritton75 som även de befarar att företag kommer 

kunna dela upp den gemensamma marknaden genom att klyva sina varumärken 

och sälja dem. Möjligheten att dela upp varumärken och därmed nationella 

marknader grundar sig som ovan visats de facto på de immateriella 

rättigheternas territoriella begränsningar och nationella grund. Jag har inte 

funnit att den här möjligheten kunnat användas i någon stor omfattning och det 

kan bero på att några ekonomiska band inte får förekomma. I efterhand kan 

sägas att kritikerna varit ute i oförrättat ärende. Skulle det existera 

                                                
72 Pehrson, L., ”Common origin-principens uppgång och fall”, NIR 1995 s. 19 ff. 
73 Oliver, P., s. 281 ff. 
74 Lüder, T., „Die Angst vor der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Abwägung zwischen 
nationalem Markenrecht und der Freiheit des Warenverkehrs“, EuZW, Heft 1/1995, s. 15 
75 Tritton, “Articles 30 and 36 and Intellectual Property: Is the Jurisprudence of the ECJ now of 
an Ideal Standard?”, [1994] 10 E.I.P.R. s. 422 
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avtalsrelationer mellan aktörerna med syfte att dela upp marknaden kan dessa 

avtal även angripas med konkurrensreglerna i artikel 81. Företrädesvis artikelns 

första stycke punkten c vilken som bekant förbjuder avtal mellan företag som 

innebär att marknader delas upp dem emellan.  

4.3 Ompaketering av läkemedel 

4.3.1 Introduktion till ompaketeringsproblematiken 

De mål vid Domstolen som den senaste tiden berört konflikten mellan 

läkemedels fria rörlighet och immaterialrätten är ompaketeringsfallen. Härmed 

avses de fall då varorna paketeras om för att passa importmarknaden och 

därefter varumärket åter anbringas eller ett nytt varumärke fästs på den nya 

förpackningen. I ompaketeringsfallen handlar det om originalprodukter, ”äkta 

varor”, som paketeras eller märks om av en tredje part, vanligtvis en 

parallellimportör. Ompaketering sker i regel för att läkemedlen överhuvudtaget 

skall kunna föras ut på marknaden i importlandet. Regler med avseende på 

förpackningarnas utformande, innehållskvantiteter och språk skiftar mellan de 

nationella marknaderna inom unionen.  

 

Varumärkesinnehavaren åtnjuter normalt sett enligt nationell immaterialrättslig 

lagstiftning ensamrätt att fästa sitt varumärke på en produkt. Den inre 

marknadens krav på fri rörlighet för varor har emellertid medfört att Domstolen 

i vissa fall modifierat denna ensamrätt. Under vissa omständigheter överförs 

numera till en parallellimportör, rätten att märka en produkt med 

varumärkesinnehavarens märke. Denna rättighet har tidigare ansetts exklusivt 

tillhöra varumärkesinnehavaren. Grunderna för rätten att ompaketera, eller 

rättare sagt när rätten att hindra import av ompaketerade varor inte får 

åberopas, lade Domstolen fast i bl.a. målet Hoffmann-La Roche. Efter 

Varumärkesdirektivets införande blev frågan åter aktuell och i bl.a. Bristol-

Myers Squibb behandlades saken i samband med direktivets artikel 7, vilken 

reglerar konsumtion av ett varumärkes rättigheter. Domstolen använder sin 

dom i Hoffmann-La Roche som utgångspunkt i Bristol-Myers Squibb varefter 
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avgörandet i det förra förtydligas. Bägge målen kommer därför att analyseras i 

det följande. (Avsnitt 4.3.2—4.3.3) 

4.3.2 Hoffmann-La Roche 

I målet Hoffmann-La Roche v. Centrafarm76 saluförde Hoffmann-La Roche ett 

lugnande läkemedel under varumärket Valium, vilket det innehade i både 

Storbritannien och Tyskland. Centrafarm var ännu en gång svarande och 

anledningen härför var att Centrafarm köpt upp Valium i Storbritannien och 

importerat det till Tyskland. Läkemedlet salufördes i olika kvantiteter på den 

brittiska respektive tyska marknaden varför Centrafarm paketerade om varorna 

för att passa den tyska marknaden och fäste åter varumärket Valium på den nya 

förpackningen. Hoffmann-La Roche stämde Centrafarm för varumärkesintrång 

med stöd av nationell tysk immaterialrätt. Domstolen hade i huvudsak att svara 

på om en varumärkesinnehavare under dessa omständigheter kunde hindra 

parallellimport med stöd av sitt tyska varumärke. 

 

Domstolen börjar med att upprepa sin definition från Centrafarm (avsnitt 3.2.5) 

dels angående vad ett varumärkes särskilda föremål består av, dels 

omfattningen av undantagen med stöd av artikel 30. 77  Domstolen går sedan 

vidare med att slå fast att det är nödvändigt att ta hänsyn till varumärkets 

grundläggande funktion för att kunna utröna varumärkets särskilda föremål. 

Den grundläggande funktionen skall anses vara att garantera den märkta varans 

ursprung. Konsumenten skall utan risk för förväxling kunna särskilja varan 

från andra varor med annat ursprung. Vidare skall ursprungsgarantin även 

försäkra konsumenten om att varan inte, utan varumärkesinnehavarens 

samtycke, utsatts för ingrepp av tredje man på sådant sätt att dess ursprungliga 

skick påverkats.  

 

                                                
76 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft 
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH [1978] ECR 1139 
77 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft 
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH [1978] ECR 1139, punkt 6 och 7 i domen 
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Med denna grundläggande funktion som utgångspunkt, tillerkänns 

varumärkesinnehavaren en rätt att hindra all användning av sitt varumärke som 

kan förvanska ursprungsgarantin. Ett varumärkes särskilda skyddsföremål 

omfattar alltså denna rätt. Därmed är det tillåtet att ge varumärkesinnehavaren 

rätt att hindra en parallellimportör att, efter ompaketering, fästa varumärket på 

den nya förpackningen. Detta följer av artikel 30 första meningen, som 

undantar åtgärder till skydd av en immateriell rättighets särskilda 

skyddsföremål från reglerna om fria varurörelser (se avsnitt 3.2.5). 

 

Domstolen går vidare med att slå fast att det måste prövas om 

varumärkesinnehavarens utövande av sin rätt innebär en dold 

handelsrestriktion enligt andra meningen i artikel 30 och därmed inte kan 

undantas i enlighet med dess första mening (se avsnitt 2.3.1). En förtäckt 

begränsning av handeln skulle kunna vara förhanden om rättighetshavaren 

saluför en identisk vara i olika förpackningar i olika medlemsstater och 

åberopar sin immateriella rättighet för att förhindra ompaketering. En otillåten 

begränsning skulle kunna uppstå då ompaketering förhindras även om 

ompaketeringen sker på sådant sätt att varken ursprungsidentiteten eller 

ursprungsskicket påverkas.78 Detta kan exempelvis vara fallet då endast den 

yttre av dubbla förpackningar berörs medan den inre förpackningen lämnas 

intakt vid ompaketeringen. Vad gäller just läkemedel torde dubbla 

förpackningar vara den vanligaste formen av emballage. 

 

Om varumärkesinnehavaren använder sig av olika förpackningar på olika 

marknader (Domstolens terminologi; hans saluföringssystem), och detta bidrar 

till en artificiell uppdelning av den gemensamma marknaden, innebär det 

faktum att han motsätter sig ompaketering en otillåten dold 

handelsrestriktion.79 

                                                
78 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft 
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH [1978] ECR 1139, punkt 9 i domen 
79 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft 
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH [1978] ECR 1139, punkt 10 i domen 
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Utgångspunkten är således att innehavaren av ett varumärke som skyddas i två 

medlemsstater prima facie äger rätt att hindra import av en vara som lagligen 

förts ut på marknaden i exportstaten och därefter, av tredje man, givits ny 

förpackning som försetts med det skyddade varumärket. Det skyddet ger 

honom artikel 30 första meningen. Domstolen slog vidare fast att ett sådant 

nekande likväl utgör en dold handelsrestriktion, såsom avses i artikelns andra 

mening, under följande förutsättningar: 

— Om det fastställs att varumärkesinnehavarens utnyttjande av 

varumärkesrätten mot bakgrund av hans saluföringssystem bidrar till en 

artificiell uppdelning av medlemsstaternas marknader. 

— Om det visas att ompaketeringen inte kan påverka varans ursprungliga 

skick. 

— Om varumärkesinnehavaren har underrättats i förväg om saluföringen 

av den ompaketerade varan. 

— Om det anges på den nya förpackningen vem som företagit 

ompaketeringen. 

 

De flesta referenter i doktrinen menade vid tiden efter domen att ordet 

”artificiell” innefattade någon sorts avsikt från varumärkesinnehavarens sida att 

dela upp marknaden.80 Domstolen tar inte upp denna fråga slutligen förrän i 

fallet Bristol-Myers Squibb (avsnitt 4.3.5). Förvirringen ökade när Tysklands 

högsta domstol, Bundesgerichtshof, tolkade in en sådan avsikt i 

förhandsavgörandet Hoffmann-La Roche och faktiskt inte tillät Centrafarm att 

paketera om Valium och åter fästa Roche-märket på den nya förpackningen.  

4.3.3 Konkurrensreglerna och ompaketeringsproblematiken 

I grunden har konkurrensreglerna och reglerna om varors fria rörlighet 

sammanfallande mål då de båda syftar till att frigöra handeln mellan 
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medlemsstaterna från hinder som ställs upp av såväl privata som statliga 

aktörer. Beträffande immateriella rättigheter samspelar reglerna angående 

konkurrens och fria varurörelser på så sätt att de tillhandahåller olika sätt att 

angripa utövandet av rättigheterna när detta bidrar till att marknaden delas upp. 

Immateriella rättigheter ger, som ovan diskuterats, en monopolliknande 

ställning som i sin tur kan medföra konkurrensbegränsande verkningar. EG:s 

konkurrensrätt utgår dock från en positiv syn på immaterialrätternas 

konkurrensfrämjande effekter och enbart existensen av en immaterialrätt ger 

inte upphov till en dominerande ställning. När en immaterialrättsinnehavare 

hindrar parallellimport genom att åberopa sin rättighet kan teoretiskt både 

reglerna om konkurrens och reglerna och varors fria rörlighet tillämpas. 81 

 

Under lång tid använde Domstolen inte artikel 82 på immaterialrätter och det är 

fortfarande väldigt få mål där artikel 82 används med avseende på 

immaterialrätter. Ett känt exempel är Magill-fallet där upphovsrätt 

behandlades. Som kan utläsas från den rättspraxis som behandlas i denna 

uppsats har Domstolen aldrig använt artikel 82 vad gäller parallellimport av 

ompaketerade varumärkesskyddade varor utan istället angripit problemet med 

principen om fri rörlighet. 

 

I det tidiga målet Hoffmann-La Roche hade dock den hänskjutande tyska 

domstolen bl.a. ställt en fråga angående artikel 82s eventuella tillämpbarhet. 

Landgericht Freiburg undrade om ett dominerande företag som saluför en 

produkt i olika förpackningar i olika medlemsstater och därefter hindrar import 

av den ompaketerade varan därigenom gör sig skyldig till missbruk av sin 

dominerande ställning om effekten av detta blev att prisskillnader 

                                                                                                                            
80 Se exempelvis van Empel, M., [1979] 16 C.M.L.Rev. 251 sidan 254 och Harris, B., [1979] 
E.L.Rev. 379 sidan 387 
81 Bernitz s. 275, se även avsnitt 3.2.3 om existens/utövande 
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upprätthölls.82 Domstolen tillämpade som bekant principen om fri rörlighet för 

varor och svarade inte direkt på denna fråga, däremot fastställdes följande; 

”Det är tillräckligt att konstatera, att om utövandet av en varumärkesrätt 

är lagligt enligt bestämmelserna i artikel 36 [numera 30] i fördraget är 

utövandet inte i strid med artikel 86 [numera 82] i fördraget bara för att 

den som utövar rätten är ett företag som har en dominerande ställning 

på marknaden, såvida inte varumärkesrätten har utnyttjats som ett medel 

för att missbruka denna ställning”83 

Eftersom Domstolen härigenom slår fast att ett utövande av varumärkesrätten 

som är berättigat enligt artikel 30, inte i sig utgör missbruk av dominerande 

ställning kan det antas att ett sådant utövande, som förvisso uppfyller kraven i 

artikel 30 om varors fria rörlighet, fortfarande kan strida mot artikel 82 om 

utövandet innebär ett missbruk. Ett berättigande enligt artikel 30 ger 

följaktligen ingen immunitet mot artikel 82:s verkan. Detta betyder att även om 

en nationell bestämmelse till skydd för den immateriella rättigheten anses vara 

i överensstämmelse med artikel 30 kan alltså ett åberopande av bestämmelsen 

utgöra ett missbruk av dominerande ställning. 

 

Ett annat faktum är att Domstolen använder sig av principen om varors fria 

rörlighet och inte konkurrensreglerna när den behandlar ompaketeringsfallen. 

Domstolen valde att lämna frågan öppen i Hoffmann-La Roche, att Domstolen 

inte uttalade sig utförligare berodde troligtvis på att den löste fallet genom att 

tillämpa principen om fri rörlighet och alltså inte behövde uttala sig om artikel 

82s eventuella tillämpbarhet. Frågan man kan ställa sig är dock varför 

Domstolen beslutade sig för att använda fri rörlighet istället för 

konkurrensreglerna från första början. Domstolen hade valet i Hoffmann-La 

Roche, då den blev tillfrågad om artikel 82s tillämpbarhet. 

 

                                                
82 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft 
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH [1978] ECR 1139, punkt 15 i domen 
83 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft 
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH [1978] ECR 1139, punkt 16 i domen 
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 Ett skäl till att Domstolen valde att använda fri rörlighet enligt artikel 28 och 

30 kan vara att den ansåg att immateriella rättigheter i så liten omfattning som 

möjligt skulle omfattas av EG-rätten, även om det sedermera har påbörjats 

harmoniseringsarbete med immaterialrätten.84 Varumärkens betydelse har 

också uppmärksammats i allt högre grad, något vi kommer se i t.ex. Bristol-

Myers Squibb nedan. Istället för att använda sig av artikel 82 som riktar sig till 

de enskilda innehavarna använde sig Domstolen av bestämmelserna om fri 

rörlighet vilka som bekant har medlemsstaterna som adressater. Därigenom 

angriper Domstolen de nationella reglerna som strider mot fördragets syfte som 

detta fall är att uppnå fri rörlighet för varor och undviker till viss del att lägga 

sig i det faktiska utövandet hos de enskilda. Ett annat skäl av mer praktisk 

natur skulle kunna tänkas vara att under artikel 82 skall relevant marknad, 

dominerande ställning, missbruk därav, och inverkan på handeln fastställas. 

Med reglerna om fri rörlighet räcker det som bekant med att visa att handeln 

begränsas och att detta inte är försvarligt. Även om Domstolen förlorar viktiga 

påtryckningsmedel från konkurrensrätten, som exempelvis böter, är det lättare 

att tillämpa reglerna om fri rörlighet. Den anledning som troligtvis vägde 

tyngst torde vara att Domstolen i så liten omfattning som möjligt ville ingripa i 

de nationella immaterialrätterna då de tillhör den nationella 

egendomsordningen som enligt artikel 295 inte skall påverkas av EG-rätten.  

Domstolen ingriper genom användandet av reglerna om fri rörlighet i mindre 

utsträckning i den nationella immaterialrätten än vad fallet är med 

konkurrensrätten och lämnar ändringar i varumärkesrätten till de nationella 

lagstiftarna. 

 

Även om konkurrensrätten hade kunnat användas är det naturligtvis lättare att i 

framtida fall av parallellimport av ompaketerade läkemedel utgå från principen 

om varors fria rörlighet då Domstolen numera har utvecklat den omfattande 

rättspraxis som kommer att beskrivas nedan med klara definitioner för de flesta 

kriterier. 

                                                
84 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar 
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4.3.4 Pfizer v. Eurim-Pharm 

Det andra målet i vilket Domstolen hade att behandla frågan om legaliteten i att 

använda sig av sitt varumärke för att hindra import av ompaketerade läkemedel 

var Pfizer v. Eurim-Pharm. Eurim-Pharm hade antagligen läst domen i det 

föregående fallet eftersom man undvikit att fysikt fästa tillverkaren Pfizers 

varumärke Vibramycin på de nya förpackningarna. Detta genom att förse den 

nya yttre förpackningen med ett genomskinligt fönster. Genom detta fönster 

kunde tydligt ”Pfizer” och ”Vibramycin” läsas på den inre 

originalförpackningen och av det nya ytterhöljet framgick klart att de 

ompaketerats och importerats av Eurim-Pharm och att de tillverkats av Pfizer. 

Frågan var huruvida varumärkesrätten kunde åberopas för att hindra en sådan 

import. Domstolen uttalade att ”no use of the trade mark in a manner liable to 

impair the guarantee of origin takes place” i detta fall. Domstolen nämnde inte 

de fyra förutsättningar som lagts fram I Hoffmann-La Roche och gav alltså 

inget svar på frågan om avsikt måste föreligga beträffande uppdelningen av 

marknaden. 

4.3.5 American Home Products Corporation 

Mellan Hoffmann-La Roche och Bristol-Myers Squibb avkunnade Domstolen i 

American Home Products Corporation (AHP)85 dom beträffande anbringandet 

av helt annat varumärke, till skillnad från att åter fästa samma varumärke efter 

ompaketering. 

 

AHP innehade i Storbritannien varumärket Serenid D för ett visst lugnande 

läkemedel. I Benelux-länderna var AHP innehavare av varumärket Seresta för 

ett läkemedel som hade samma behandlingsegenskaper som Serenid D, endast 

smärre skillnader som smaken förelåg.86 Parallellimportören Centrafarm köpte 

upp Serenid D i Storbritannien, paketerade om produkten i nya förpackningar 

som försågs med varumärket Seresta och sålde därefter läkemedlet i 

Nederländerna. Nationell holländsk rätt gav AHP rätt att motsätta sig detta 

                                                
85 Mål 3/78 Centrafarm BV v. American Home Products Corporation [1978] ECR 1823 
86 enligt Domstolen var de ”one and the same product”. 
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förfarande. Frågan som Domstolen fick av den holländska domstolen var om 

artiklarna 28 och 30 hindrade AHP från att använda sig av denna rätt. 

 

Domstolen rekapitulerade sitt utlåtande från Hoffmann-La Roche beträffande 

innebörden av varumärkesrättens särskilda ändamål och dess grundläggande 

funktion. Ursprungsgarantin enligt den grundläggande funktionen betyder att 

det endast är varumärkesinnehavaren som får ge en vara en identitet genom att 

förse den med sitt märke. Ursprungsgarantin skulle äventyras om det var 

möjligt för tredje man att fästa varumärket på en vara, även på en 

originalprodukt, första gången. Således innefattar ett varumärkes särskilda 

föremål en rätt att hindra anbringande av ett nytt varumärke. Att utan 

innehavarens tillstånd fästa hans varumärke på en vara ansågs alltså omfattas 

av artikel 30 första meningen.87 

 

Vidare behandlades följaktligen frågan om utövandet av denna rätt kunde 

utgöra en ”förtäckt begränsning av handeln” enligt artikel 30, andra meningen. 

Domstolen konstaterar att det kan vara tillåtet att använda olika varumärken för 

samma produkt i olika medlemsstater men, om avsikten med detta är att skapa 

en artificiell marknadsuppdelning är det inte tillåtet att hindra en 

parallellimportör från att fästa ett nytt varumärke på produkten. Enligt 

Domstolen är det den nationella domstolens uppgift att avgöra om 

varumärkesinnehavaren avsåg att skapa en artificiell marknadsuppdelning.88 

 

Domstolen slutsats att avsikt skall bevisas har varit föremål för debatt och 

reviderats i målet Upjohn89 (se nedan avsnitt 4.3.7) 

                                                
87 Mål 3/78 Centrafarm BV v. American Home Products Corporation [1978] ECR 1823, 
punkterna 13, 14 och 17 i domen 
88 Mål 3/78 Centrafarm BV v. American Home Products Corporation [1978] ECR 1823, 
punkterna 19—23 i domen 
89 Mål 379/97 Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova A/S [1999] ECR I-6927 
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4.3.6 Bristol-Myers Squibb 

Efter Varumärkesdirektivets tillkomst 1988 uppkom frågan om detta hade 

ändrat innehållet i den rättspraxis som hade utvecklats av Domstolen och som 

beskrivits ovan. I mitten av 90-talet blev så Domstolen återigen ställd inför 

frågan som behandlats i Hoffmann-La Roche, d.v.s. återmärkning av läkemedel 

efter ompaketering. I en rad fall, sju stycken, hade nationella domstolar i 

Danmark och Tyskland begärt förhandsbesked från Domstolen. Vissa mål 

förenades och det rörde sig i slutändan om tre konnexa mål.90 Begärandena om 

förhandsbesked var förvisso olika utformade, dels efterfrågades tolkningen av 

artikel 28 och 30, dels Varumärkesdirektivets artikel 7, men hade samma 

grundläggande frågeställning; under vilka förutsättningar kan en 

varumärkesinnehavare hindra en parallellimportör från att paketera om 

läkemedel märkta med innehavarens varumärke? 

 

Trots att målen till viss del skilde sig åt i fråga om bakgrundsfakta levererar 

Domstolen exakt samma argumentering och dom i alla målen, samma 

substantiella innebörd alltså. Jag väljer att i huvudsak endast redogöra för 

Bristol-Myers Squibb91 då det på ett utmärkt sätt presenterar Domstolens praxis 

och även är gängse referens i doktrinen.  

 

Paranova parallellimporterade läkemedelsprodukter från medlemsstater med 

låga priser till Danmark där Paranova kunde lägga sig under producenternas 

priser. Paranova paketerade om läkemedlen och gav dem nya yttre 

förpackningar där producentens namn och varumärke anbringades tillsammans 

med en upplysning om att Paranova hade företagit ompaketeringen. Ibland 

reviderades enbart förpackningens storlek, ibland fästes nya etiketter och 

                                                
90 Förenade målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. 
Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim A/S v. Paranova A/S; 
Bayer AG, Bayer Danmark A/S v. Paranova A/S [1996] I-3457 
Förenade målen C-71—73/94 Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf AG; Eurim-
Pharm v. Boehringer Ingelheim KG; Farmitalie Erba GmbH [1996] I-3603. 
Mål C-232/94 MPA Pharma GmbH v. Rhône-Poulenc Pharma GmbH [1996] I-3671 
91 Hänvisningar till avsnitt i domen avser förenade målen C-427, 429 & 436/93 
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bruksanvisningar på danska bifogades och det förekom att sprayflaskor byttes 

ut mot andra tillverkares. 

 

Domstolen utgår i domen från sin tidigare dom i Hoffmann-La Roche och 

utvecklar sin praxis genom de klargöranden som skildras nedan. Artikel 7(1) i 

Varumärkesdirektivet förskriver att regional varumärkesrättslig konsumtion 

skall råda på marknaden inom gemenskapen. Enligt Domstolens tidigare 

rättspraxis, som ovan beskrivits, kan i vissa fall en innehavares ensamrätt att 

märka en vara konsumeras. Tredje part kan då tillåtas ompaketera och åter 

fästa varumärket på varan. Domstolen konstaterar i domen att det inte finns 

något som tyder på att Varumärkesdirektivets artikel 7 avser att inskränka 

denna praxis.92 Av detta följer att förutom de i artikel 7(2) uppräknade fallen, 

strider det mot artikel 7(1) om innehavaren åberopar sin rättighet för att 

motsätta sig parallellimport. Detta torde då även vara fallet när ompaketeringen 

och ommärkningen skett utan hans tillstånd.  

 

Enligt Domstolen avser vidare både direktivets artikel 7 och Romfördragets 

artikel 30 att förena de grundläggande intressena att skydda varumärken och 

principen om varors fria rörlighet. Svaret på under vilka omständigheter en 

varumärkesinnehavare kan motsätta sig försäljning av ompaketerade varor 

enligt direktivets artikel 7(2) bör alltså sökas i Domstolens tidigare praxis 

angående artikel 30 i fördraget.93 

 

Varumärken möjliggör för producenter att konkurrera med produkternas 

kvalité genom att identifiera varorna. För att detta skall fungera krävs att 

varumärket garanterar att ett visst företag har kontroll över kvalitén hos alla 

varor med ett visst varumärke. Domstolen i sin tur beskriver varumärkets 

särskilda ändamål och grundläggande funktion på samma sätt som i Hoffmann-

                                                
92 Målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova [1996] I-3457, punkt 31 i 
domen 
93 Målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova [1996] I-3457, punkt 25 i 
domen 
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La Roche och tidigare praxis, liksom den grundläggande principen om 

konsumtion av rättigheter. Artikel 7(2) skall alltså, på samma sätt som artikel 

30, tolkas så att varumärkesinnehavaren har rätt att hindra en parallellimportör 

från att sälja ompaketerade varor på vilka varumärket åter har anbringats 

såvida inte de fyra förutsättningar som uppställts i Hoffmann-La Roche 

föreligger. Domstolen ger i Bristol-Myers Squibb en efterlängtad djupare 

tolkning av dessa fyra förutsättningar. Dessa återges i det nedanstående. 

 

1. Det skall fastställas att varumärkesinnehavarens utnyttjande av 

varumärkesrätten mot bakgrund av hans saluföringssystem bidrar till 

en artificiell uppdelning av medlemsstaternas marknader 

Domstolen förtydligade det första villkoret om en förtäckt begränsning av 

handeln i två avseenden. Först ger Domstolen ett konkret exempel på hur ett 

sådant saluföringssystem kan se ut som avses i villkoret. Exemplet som 

används är när en varumärkesinnehavare ”fört ut ett identiskt läkemedel på 

marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater och varan inte, i den 

beskaffenhet vari den har sålts av rättighetsinnehavaren i en medlemsstat, kan 

importeras och föras ut på marknaden i en annan medlemsstat av en 

parallellimportör.”94 

Vid bedömningen av om innehavaren förlorar sin rätt att hindra saluföring av 

ompaketerade varor är en fråga av synnerlig betydelse. Nämligen huruvida 

ompaketeringen är nödvändig för att parallellimportören skall kunna saluföra 

varan på importmarknaden. Ompaketering anses nödvändig då exempelvis 

bestämmelser eller inhemsk praxis innebär att enbart förpackningar av viss 

storlek är tillåtna eller när väl etablerad praxis avseende utskrivningen av 

recept hindrar ett faktiskt marknadstillträde.95 Ompaketering är däremot inte att 

anse som nödvändig om det är möjligt för importören att saluföra produkten på 

                                                
94 Målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova [1996] I-3457, punkt 52 i 
domen 
95 Målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova [1996] I-3457, punkt 53 i 
domen 
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importmarknaden genom att fästa nya etiketter på förpackningen eller tillfoga 

bruksanvisning eller informationsblad på importmedlemsstatens språk.96 

 

Den andra aspekten som Domstolen klargör är huruvida någon avsikt 

implicerades i användningen av uttrycket ”artificiell uppdelning”. Enligt 

Domstolen hade aldrig något sådant avsetts, utan användningen av ordet 

artificiell skulle innebära att innehavaren alltid har rätt att hindra saluföring av 

ompaketerade produkter när hans handlande avser att skydda varumärkets 

grundläggande funktion.97 Vad Domstolen menar här är att detta handlande kan 

medföra en naturlig uppdelning av marknaden som uppkommer när rättigheten 

skyddas, i motsats till den artificiella/konstlade som går för långt. Av detta att 

döma skall ett objektivt test företas när det avgörs om innehavarens agerande 

bidrar till en artificiell avskärmning av marknaderna och innehavarens avsikt 

med det hela lämnas utanför. Detta kommenteras ytterligare i avsnitt 4.3.7. 

  

2. Det skall visas att ompaketeringen inte kan påverka varans 

ursprungliga skick. 

För att skydda varumärkets grundläggande funktion ges 

varumärkesinnehavaren en rätt att motsätta sig ompaketering som medför en 

risk att varans ursprungliga skick påverkas. Domstolen betonar att det är 

innehållet i förpackningen, d.v.s. varan, som åsyftas. Byts endast den yttre av 

två förpackningar ut eller sker ompaketeringen under kontroll av statlig 

myndighet är således ett förvägrande inte befogat. Vilka åtgärder som är 

tillåtna varierar naturligtvis beroende på vilken typ av varor det gäller och på 

vilket sätt ompaketeringen utförs. På parallellimportören överförs alltså, under 

förutsättning att dessa krav iakttas, en rätt som annars tillhör 

                                                
96 Målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova [1996] I-3457, punkt 55 i 
domen 
97 Målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova [1996] I-3457, punkt 57 i 
domen 
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varumärkesinnehavaren, eftersom varumärkets grundläggande funktion 

fortfarande är skyddad.98 

 

3. Varumärkesinnehavaren skall  i förväg underrättas om saluföringen av 

den ompaketerade varan 

Parallellimportören skall förvarna varumärkesinnehavaren om att han avser att 

föra ut den ompaketerade varan på marknaden och, vid anfordran, 

tillhandahålla honom ett provexemplar. I och med detta ges 

varumärkesinnehavaren en möjlighet att undersöka om varans ursprungliga 

skick påverkats av ompaketeringen och att förpackningens utseende är 

godtagbart (se nedan punkt 5).99 

 

4. På den nya förpackningen skall det anges vem som företagit 

ompaketeringen 

Inte bara vem som paketerat om varan skall anges på den nya förpackningen, 

även den ursprunglige tillverkaren. Angivelsen skall vara så tydlig att en 

person med normal syn och normal uppmärksamhet kan förstå den. I de fall 

extra artiklar bifogas skall dessas ursprung anges på ett sådant sätt att det inte 

kan ges ett intryck av att varumärkeshavaren är ansvarig för dessa.100 

 

5. Förpackningens utseende 

Ytterligare ett krav ställs i domen upp för den importör som paketerar om 

varor; Förpackningens utseende måste vara sådant att det inte riskerar skada 

varumärkets eller dess innehavares anseende. Förpackningen får exempelvis 

inte vara defekt eller av undermålig kvalité. Vid bedömningen av om 

utformningen av förpackningen håller måttet eller riskerar skada varumärkets 

                                                
98 Målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova [1996] I-3457, punkterna 
58—61 och 67—69 i domen 
99 Målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova [1996] I-3457, punkt 78 i 
domen 
100 Målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova [1996] I-3457, punkterna 
70—74 i domen 
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rykte skall hänsyn tas till varans art och den avsedda marknaden. Vad gäller 

läkemedel varierar kraven beroende på om det skall säljas till sjukhus eller till 

konsumenter.101 Är läkemedlet avsett för sjukhusbruk har förpackningens 

utformning inte någon större betydelse. För konsumenter är utformningen 

avsedd att inge ett visst förtroende för varans kvalité. Omständigheten att 

läkemedel skrivs ut på recept av läkare torde i sig göra receptbelagda 

läkemedel mer betrodda. Jag kommer att gå in mer på konsumenternas tycke 

och smak i fråga om läkemedelsförpackningar i avsnitt 4.4.1 i samband med 

nödvändighetskriteriet för ompaketering. 

 

4.3.7 Upjohn 

I det jämförelsevis nya avgörandet Upjohn102 ställdes Domstolen inför en 

liknande situation som var fallet i AHP. Det handlar således om att ett helt nytt 

varumärke fästs på en ompaketerad produkt. 

 

Ett identiskt läkemedel såldes av Pharmacia & Upjohn under varumärket 

Dalacin i Tyskland, Spanien och Danmark, under varumärket Dalacine i 

Frankrike och under varumärket Dalacine C i resten av EU. Någon avsikt att 

dela upp marknaden genom att använda sig av olika varumärken förelåg inte.103 

Paranova köpte upp läkemedlet i Frankrike och Grekland, paketerade om och 

märkte det med varumärket Dalacin innan det importerades till Danmark. I 

målet Upjohn var frågan sålunda om en parallellimportör kunde fästa det 

varumärke som innehavaren använde på importmarknaden, trots att detta 

märke skilde sig från det märke under vilket varorna förts ut i 

exportmedlemsstaten. 

 

                                                
101 Målen C-427, 429 & 436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova [1996] I-3457, punkt i 76  
domen 
102 Mål 379/97 Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova A/S [1999] ECR I-6927 
103 Ett ”C” var tvunget att läggas till varumärket Dalacin i de flesta länder på grund av en 
konflikt med annan rättighetsinnehavare, i Frankrike användes Dalacine för uttalets skull och i 
Danmark var det inte tillåtet att använda sig av tillägget ”C” då det ansågs föreligga en risk för 
association med vitamin C. 



 - 54 - 

Domstolen både fastställer och utvecklar sin praxis från AHP och Bristol-

Myers Squibb ytterligare genom att först slå fast att rätten till ommärkning, i 

likhet med rätten till ompaketering, inte är beroende av någon avsikt hos 

varumärkesinnehavaren att dela upp marknaden. Domstolen konstaterar i det 

avseendet: 

”…att det mellan att åter anbringa ett varumärke efter ompaketering och 

att byta ut det ursprungliga varumärket mot ett annat inte finns någon 

objektiv skillnad som skulle motivera att villkoret mot konstlad 

avskärmning tillämpas på annat sätt i det ena respektive det andra 

fallet.” 

Domstolen grundar sitt resonemang på att både bruket att använda olika 

förpackningar och bruket att använda olika varumärken för samma produkt 

skadar handeln på den gemensamma marknaden på samma sätt. Vidare 

använder sig parallellimportören i båda fallen av ett varumärke som inte tillhör 

honom när han märker den ompaketerade varan.104 

 

Genom att Domstolen likställer bruket att åter anbringa ett varumärke med 

bruket att byta ut det ursprungliga kan följaktligen villkoret rörande artificiell 

uppdelning, såsom det definierades i Bristol-Myers Squibb användas på båda 

situationerna.105 Domen i Upjohn innebär att kravet på att avsikt skall bevisas 

definitivt skrotas. Härmed slipper de nationella domstolarna bedöma om dolus 

är bevisad, något som är mycket svårt att bevisa, det räcker alltså med att 

undersöka om det faktiskt sker en artificiell uppdelning av marknaderna. Detta 

ökar förutsebarheten för parallellimportörer när de skall fatta beslut om 

ommärkning och för varumärkesinnehavare när de beslutar om de skall hindra 

parallellimport av ommärkta varor.  

 

                                                
104 Mål 379/97 Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova A/S [1999] ECR I-6927 punkterna 37—
38 i domen 
105 Mål 379/97 Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova A/S [1999] ECR I-6927punkterna 40—41 
i domen 
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Kravet på objektiv nödvändighet som ställdes upp i Bristol-Myers Squibb 

utvecklades även i målet. Domstolen slog fast att kravet på nödvändighet är 

uppfyllt om parallellimportörens faktiska tillträde till marknaden i importstaten 

hindras om varumärket inte byts ut. Så är fallet om nationella lagar, regler eller 

praxis hindrar att varan säljs på det sätt som den är märkt eller förpackad i 

exportmedlemsstaten. Däremot uppfylls inte kravet om parallellimportören vill 

paketera om varan endast för att kunna öka sin försäljning.106 

4.4 Senaste rättspraxis 

4.4.1 Boehringer Ingelheim samt Merck, Stephar & Dohme 

Trots att Upjohn ansågs vara ett fastställande och förtydligande av Domstolens 

praxis beträffande fri rörlighet för ompaketerade varor fanns det aspekter kvar 

att klarlägga. Detta har tagit sig uttryck i ytterligare begäranden om 

förhandsbesked angående gemenskapsrättens tolkning på detta område. Efter 

den ingående beskrivningen av gemenskapsrätten avseende ompaketering av 

läkemedel som givits ovan kvarstår alltså vissa aspekter att förtydliga. Några 

av dessa behandlas närmare av Domstolen i de senaste domarna på området. 

Efter en tids tystnad meddelades så sent som den 23 april 2002 avgöranden i 

två likartade ompaketeringsfall. 

 

I det ena målet, Boehringer Ingelheim107, ställde den hänskjutande brittiska 

domstolen åtta frågor som kan delas upp i tre huvudfrågor. För det första 

efterfrågas ett klargörande av begreppet varumärkes särskilda föremål såsom 

det tillämpas i Domstolens rättspraxis. Det särskilda föremålet måste som 

bekant utrönas för att kunna bestämma under vilka omständigheter innehavaren 

kan åberopa sin varumärkesrätt för att hindra en parallellimportör från att 

saluföra ompaketerade varor. För det andra ställs den kanske viktigaste frågan; 

                                                
106 Mål 379/97 Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova A/S [1999] ECR I-6927 punkterna 43—
44 i domen 
107 Mål C-143/00 Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group 
Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, 
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under vilka omständigheter det anses som nödvändigt för en parallellimportör 

att paketera om läkemedel?108  Frågan som ställs är om ompaketering kan anses 

nödvändig då en betydande andel av konsumenterna inte köper läkemedel i 

utländska förpackningar. I den tredje huvudfrågan söks ett förtydligande av 

kravet att parallellimportören i förväg skall underrätta varumärkesinnehavaren 

om försäljning av den ompaketerade varan. 

 

I det andra målet, Merck, Sharp & Dohme109, efterfrågas enbart en tolkning av 

nödvändighetskriteriet. Den hänskjutande domstolen anger i förfrågan att de 

österrikiska konsumenterna inte är vana vid att erbjudas läkemedel som av 

förpackningen att döma har förts ut på marknaden i ett annat land med ett annat 

språk. Det anses därför vara troligt att ett stort antal konsumenter skulle känna 

misstänksamhet mot sådana varor även om etiketter utformade för den 

österrikiska marknaden klistrades på förpackningen. Frågan i målet Merck, 

Sharp & Dohme sammanfaller med den andra huvudfrågan i Boehringer 

Ingelheim och då domstolen i detta avseende levererar identiska formuleringar 

väljer jag att analysera endast Boehringer Ingelheim i det följande. 

1. Varumärkets särskilda föremål 

Den första frågan gäller huruvida en varumärkesinnehavare kan motsätta sig 

ompaketering, även om det inte föreligger något hot mot varumärkets särskilda 

föremål eller dess grundläggande funktion men om det inte är nödvändigt för 

att parallellimportören skall få faktiskt tillträde till marknaden. 

 

Domstolen upprepar sin tidigare rättspraxis, speciellt Hoffmann-La Roche, och 

framhäver att varumärkesinnehavaren prima facie har en rätt att hindra en 

parallellimportör från att fästa varumärket på ompaketerade varor. Detta med 

hänsyn till risken för ursprungsgarantin som utgör märkets grundläggande 

funktion. Det är, enligt Domstolen, själva ompaketeringen som påverkar det 

                                                                                                                            

SmithKline & French Laboratories Ltd och Eli Lilly and Co. v. Swingward Ltd och 
Dowelhurst Ltd [2002] 
108 Nödvändighet som ett kriterium har använts i Bristol-Myers Squibb och Upjohn 
109 Mål C-443/99 Merck, Stephar & Dohme v. Paranova Pharmazeutika GmbH [2002]  
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särkskilda föremålet och riskerar ursprungsgarantin. Av den orsaken är det i 

sammanhanget inte nödvändigt att bedöma om någon faktisk skada 

uppkommer. Domstolen går vidare och konstaterar att varumärkeshavarens 

åberopande av denna rätt inte är tillåten om hans agerande medför en artificiell 

uppdelning av marknaderna eller på annat sätt medför en förtäckt begränsning 

av handeln.  Domstolen rättspraxis på denna punkt bekräftas följaktligen och 

en varumärkesinnehavare som utövar sin rätt för att hindra en parallellimportör 

från en nödvändig ompaketering bidrar till en sådan artificiell uppdelning. 

Detta ger ergo upphov till frågan om hur ”nödvändig” skall tolkas. 

2. Objektiv nödvändighet 

Domstolen lade i Upjohn fast att man skall beakta alla omständigheter som 

råder vid tidpunkten för saluföring i importmedlemsstaten och som gör det 

objektivt nödvändigt att ompaketera läkemedlet för att det skall kunna 

saluföras av parallellimportören. I målen hade kärandena vid den nationella 

domstolen hävdat att ompaketering inte var nödvändig i det förevarande fallen, 

det skulle vara tillräckligt att fästa nya etiketter på förpackningarna för att leva 

upp till regler och bestämmelser på importmarknaden. Parallellimportörerna å 

andra sidan hävdade att det bara är när ompaketeringen utförs enkom av det 

skälet att parallellimportören vill skaffa sig en oskälig kommersiell fördel som 

ompaketering är att anse som onödig. De båda parterna, inklusive ett par 

regeringar som yttrar sig, tolkar alltså Upjohn olika. 

 

 

Domstolens tolkning av begreppet objektiv nödvändighet lyder: 

Varumärkesinnehavaren kan således motsätta sig att parallellimportören 

utför ompaketering genom att byta ut förpackningen, dock på villkor att 

det läkemedel på vilket nya etiketter har anbringats faktiskt kan säljas på 

marknaden i fråga. 

Den omständigheten att det föreligger motstånd mot läkemedel på vilka 

nya etiketter har anbringats utgör inte alltid ett sådant hinder mot att 

läkemedlen faktiskt skall kunna säljas på marknaden som gör det 
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nödvändigt, i den mening som avses i domstolens rättspraxis, att 

ompaketera dessa genom att byta ut förpackningarna. 

På en marknad eller på en stor del av en marknad kan det emellertid 

föreligga ett så starkt motstånd hos en betydande andel av 

konsumenterna mot läkemedel på vilka nya etiketter har anbringats att 

det skall anses att dessa faktiskt inte kan säljas på marknaden. Under 

dessa omständigheter kan ompaketeringen av läkemedlen inte anses 

utföras enbart i syfte att skaffa sig en kommersiell fördel, utan syftar till 

att åstadkomma att läkemedlen faktiskt kan säljas på marknaden. 

Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma huruvida så är 

fallet.110 

Ompaketering är således objektivt nödvändig i fall då det är en förutsättning 

för att parallellimportören skall få faktiskt tillträde till marknaden eller delar av 

den. Vidare skall mindre ingripande åtgärder inte kunna ge honom detta 

faktiska tillträde. De hinder för tillträde som berättigar till ompaketering är 

följaktligen, förutom lagar och regler, även sådana faktiska omständigheter 

som konsumentmotstånd. 

3. Underrättelse 

En av förutsättningarna för ompaketering som infördes i Hoffmann-La 

Roche111 var att parallellimportören på förhand måste underrätta 

varumärkesinnehavaren om att det läkemedel som paketerats om kommer att 

bjudas ut till försäljning. Detta krav har ställts upp för att skydda varumärkets 

särskilda föremål och innehavarens intressen. För att varumärkesinnehavaren 

skall kunna kontrollera att ompaketeringen inte direkt eller indirekt skadar 

varans ursprungliga beskaffenhet skall parallellimportören på begäran 

tillhandahålla ett provexemplar. Vidare möjliggör detta krav för innehavaren 

att kontrollera att utformningen inte skadar varumärkets anseende och gör det 

dessutom lättare att skydda sig mot varumärkesförfalskning.112 

 

                                                
110 Mål C-143/00 Boehringer Ingelheim [2002]  punkterna 50—53 i domen 
111 Punkt 12 i domen 
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Domstolen förtydligar kravet ytterligare genom att konstatera att underrättelse 

är ett absolut krav som, om det negligeras, ger innehavaren rätt att hindra 

saluföringen av det ompaketerade läkemedlet. Detta kan verka vara en mycket 

hård reglering, att det går att hindra varors fria rörlighet p.g.a. en miss i 

proceduren. Men detta kan motiveras med att, som även framgår av domen, det 

i praktiken knappast uppstår några problem för parallellimportören att uppfylla 

kravet och syftet med kravet är att skydda varumärkesinnehavarens berättigade 

intressen.  Skulle varumärkeshavaren ha något att invända mot ompaketeringen 

skall hans respons komma inom rimlig tid efter han mottagit underrättelsen.113 

Exakt hur lång tid i förväg underrättelsen skall ske lämnar Domstolen öppet för 

de nationella domstolarna att bedöma utifrån samtliga relevanta 

omständigheter. Domstolen poängterar att varumärkesinnehavarens intresse av 

rimlig tid för att kunna vidta åtgärder skall vägas mot parallellimportörernas 

intresse av att så snabbt som möjligt för ut varan på marknaden. I det specifika 

fallet ”förefaller en period på två arbetsveckor vara rimlig” enligt 

Domstolen.114 Det skall här påpekas att en varumärkesinnehavare vitsordat 28 

och parallellimportörerna två dagar så Domstolen valde den gyllene 

medelvägen. Vidare konstaterar Domstolen att parallellimportören själv skall 

underrätta varumärkesinnehavaren om den planerade åtgärden, det räcker inte 

att, som parallellimportörerna hävdat, innehavaren blir varse om 

ompaketeringen från annat håll, exempelvis från den myndighet som beviljar 

tillståndet för parallellimporten.115  

                                                                                                                            
112 Definitioner enligt Bristol-Myers Squibb punkt 78 
113 Mål C-143/00 Boehringer Ingelheim [2002]punkterna 61—63 i domen 
114 Mål C-143/00 Boehringer Ingelheim [2002] punkt 67 i domen 
115 Mål C-143/00 Boehringer Ingelheim [2002] punkt 64 i domen 
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5 Sammanfattning och slutsatser 

5.1 Sammanfattning 

Immateriella rättigheter kommer lätt i konflikt med Fördragets syfte att uppnå 

fri rörlighet. Enligt artikel 295 skall Fördraget inte ingripa i medlemsstaternas 

egendomsordningar, där äganderätten till immaterialrätterna ingår, och enligt 

artikel 30 är det uttryckligen tillåtet att skydda dessa till den fria rörlighetens 

förfång. 

 

För att kunna tillämpa principen om fri rörlighet på immaterialrätter som 

används för att dela upp marknaden gick vägen via Domstolen och dess praxis. 

Domstolen skapade doktrinen om immaterialrätters konsumtion, skiljde 

existens från utövande och inringade en immaterialrätts särskilda föremål. 

Beträffande varumärken har Domstolen definierat det särskilda föremålet som 

garantin för innehavarens ensamrätt att använda varumärket på sina produkter 

när de för första gången förs ut på marknaden. Principen om varumärkesrättslig 

konsumtion gör det möjligt att parallellimportera varumärkesskyddade varor. 

Beträffande varor har detta visserligen inte varit problemfritt. Läkemedel säljs 

ofta i olika förpackningar och ibland under olika varumärken något som 

förorsakat många rättsprocesser när varumärkesinnehavarna genom att åberopa 

sin varumärkesrätt hindrat parallellimportörer från att paketera och märka om. 

 

I dessa fall har domstolen tillämpat reglerna om fri rörlighet, definitionen av 

det särskilda föremålet och skillnaden mellan existens och utövande. 

Domstolen har definierat det särskilda föremålet utifrån varumärkets 

grundläggande funktion som är att garantera varans ursprung. 

Ursprungsgarantin skall göra det möjligt för konsumenterna att, utan risk för 

förväxling, kunna särskilja varan från andra varor med annat ursprung. Ett 

intrång i ursprungsgarantin innebär följaktligen att det enligt varumärkets 
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särskilda föremål existerar en rätt att hindra parallellimport av de ompaketerade 

varorna. Utövande av denna rätt kan dock innebära en förtäckt begränsning av 

handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i förbudet i artikel 

28.  Detta är fallet om varumärkeshavarens hindrande av importen leder till en 

artificiell uppdelning av marknaderna och om ompaketeringen inte påverkar 

varans ursprungliga skick. 

 

En parallellimportör får paketera om läkemedlet om han i förväg underrättar 

varumärkesinnehavaren om saluföringen, på den nya förpackningen anger den 

ursprungliga producenten och vem som paketerat om varan. Vidare får 

utformningen av förpackningen inte vara sådan att varumärkets anseende 

riskerar att skadas och ompaketeringen skall vara objektivt nödvändig för att få 

faktiskt tillträde till marknaden i importmedlemsstaten eller stora delar därutav. 

5.2 Slutsatser 

Av domarna i målen Boehringer Ingelheim och Merck, Stephar & Dohme 

följer att det kan anses som objektivt nödvändigt för en parallellimportör att 

paketera om varor för att övervinna konsumenters motstånd mot 

förpackningens utseende. Domstolen menar alltså att konsumentmotståndet 

utgör ett sådant faktiskt hinder som åsyftas i det tidigare målet  Upjohn. Genom 

sin dom går Domstolen väldigt långt i begränsningen av en grundläggande 

immateriell rättighet. Rätten att fästa varumärket på en produkt, som vanligtvis 

exklusivt tillkommer innehavaren, kan i utökad omfattning föras över på 

parallellimportörer för att främja den fria rörligheten. Inskränkningar i 

grundläggande rättigheter skall enligt proportionalitetsprincipen inte vara större 

än vad som är absolut nödvändigt för att nå syftet, i det här fallet fri rörlighet 

för varor på den gemensamma marknaden. Domstolen går balansgång mellan 

motstridiga intressen för att uppnå fördragets syfte med fria varurörelser.  På 

den ena sidan finns parallellimportörens intresse av att utnyttja den fria 

rörligheten för varor och på den andra varumärkesinnehavarens intresse av att 

hans immateriella tillgångs värde inte urholkas. Det skulle inte vara 

proportionerligt att tillgodose det ena intresset mer än det andra. Från 
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rättsfallen ovan framgår det dock att principen om fri rörlighet för varor, och 

speciellt utförbarheten av parallellimport, är så pass viktiga att endast ett 

begränsat utövande av varumärkesrätten är tillåtet. Detta begränsade utövande 

kan utläsas ur rättspraxis och det är skyddet av varumärkets särskilda föremål 

bedömt utifrån dess grundläggande funktion som avses. Genom att utgå från de 

förutsättningar som givits i rättspraxis torde det numera inte vara alltför 

komplicerat att avgöra om ett visst handlande är tillåtet eller ej.  

 

De flesta fallen i fråga om varors fria rörlighet handlar om läkemedel och detta 

har sin grund i att läkemedelsmarknaden är särpräglad i flera avseenden. 

Marknaden för läkemedel är nationsöverskridande där de immateriella 

rättigheterna står i centrum och skyddar enorma värden på samma gång som 

läkemedel räddar liv. I båda dessa avseenden är läkemedelsmarknaden naturligt 

av intresse för de nationella beslutsfattarna. Nationella regleringar styr sedan 

länge de flesta marknader strikt. Ett samhälle antas vilja kunna erbjuda sina 

medlemmar så bra vård som möjligt till så låg kostnad som det går. För att 

kunna ge sådan vård är kvaliteten hos läkemedel av yttersta betydelse och en 

felaktig ompaketering kan få återverkningar på folkhälsan. Med anledning av 

detta är det naturligt att strikta kvalitetskrav ställs upp på ompaketeringen, inte 

bara för att skydda varumärkesinnehavarens intressen. 

 

Priserna på läkemedelprodukter styrs ofta även de av nationella regleringar och 

priserna ligger därför inte där de borde i det normala spelet mellan utbud och 

efterfrågan. Generaladvokat Jacobs menar i sitt förslag till avgörande i målet 

Boehringer Ingelheim att det kan vara den begränsade effekten av normala 

marknadskrafter på en så hårt reglerad marknad som ligger till grund för 

Domstolens uppenbara motvilja att begränsa varumärkesinnehavarens rätt att 

hindra ompaketering i alltför stor utsträckning. Olika priser på de nationella 

marknaderna beror inte nödvändigtvis på att uppdelade marknader utnyttjas av 

immaterialrättsinnehavare. Företeelsen kan ofta förklaras av de nationella 

regleringarna.  
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Det kan tyckas att parallellimportörerna har en guldsits då prisskillnaderna, 

avhängigt nationella regleringar, oftast kvarstår trots deras parallellhandel. Det 

är till viss del rätt men parallellimportörerna påverkas även de av att 

marknaden är strängt reglerad. Strikta kvalitetskrav skall uppfyllas och, till 

skillnad från parallellimportörer på andra områden, kan de inte alltid sänka sina 

priser för att övervinna exempelvis konsumenternas ovilja att köpa deras 

importerade varor.  

 

Jag anser att domstolens praxis på området nu är väl utvecklad och många av 

de aspekter som kunnat tolkas olika av parterna nu är förklarade. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Domstolen försökt hitta den rätta balansen 

mellan behovet av att skydda de immateriella rättigheterna och önskan att hålla 

den gemensamma marknaden öppen för handel. Det kan noteras att i de tidiga 

rättsfallen var Domstolens främsta syfte att främja den fria rörligheten men att 

detta har skiftat och varumärken tillskrivs nu större betydelse. Kraven 

beträffande omsorgsfullhet som ställs på parallellimportörerna för att de skall 

få paketera om har blivit striktare på samma gång som nya marknader har 

öppnats upp.  

 

Parallellimportörerna har numera rätt att omsorgsfullt paketera om så länge det 

är objektivt nödvändigt för att få faktiskt tillträde till marknaden. 

Varumärkesinnehavaren har rätt att åberopa sin immaterialrätt för att stoppa 

försäljning av varor som lidit skada under paketeringen eller skadar 

varumärket. Därigenom tillgodoses varumärkesinnehavarens intresse av att 

varumärkets anseende inte skadas, konsumenternas intresse av varumärket som 

ursprungsgaranti och ökat utbud, parallellimportörernas intresse av att kunna 

utnyttja den fria rörligheten och samhällets intresse av kvalitetskontroll och 

ökat utbud som förhoppningsvis i längden även leder till lägre kostnader för 

sjukvården.  Om varumärkesinnehavare fritt kunde använda sina immateriella 

rättigheter för att hindra parallellimport skulle detta vara oproportionerligt och 

meningen med den inre marknaden skulle gå förlorad. Skulle det å andra sidan 

inte vara tillåtet att motsätta sig sådana handlingar som inkräktar på 
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varumärkets särskilda föremål skulle varumärket förlora sin grundläggande 

funktion som ursprungsgaranti. Domstolens nuvarande rättspraxis balanserar 

enligt min uppfattning väl de motstridiga intressen som finns hos 

varumärkesinnehavare, parallellimportörer, konsumenter, samhället och inte 

minst Fördragets syfte att skapa och upprätthålla en fungerande inre marknad 

med fri rörlighet för varor. 
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Bilaga 
Artikel 28 

 
Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan skall vara förbjudna 
mellan medlemsstaterna. 
 

Artikel 30 
 
Bestämmelserna i artiklarna 28 och 29 skall inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner 
för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning 
eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara 
växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att 
skydda industriell och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte 
utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna. 
 

Artikel 82 
 
Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den gemensamma marknaden 
eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan 
medlemsstater, oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet. 
 
Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 
 
a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra 
oskäliga affärsvillkor, 
 
b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, 
 
c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa 
får en konkurrensnackdel, 
 
d) ställa 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. 
 

Artikel 295 
 
Detta fördrag skall inte i något hänseende ingripa i medlemsstaternas egendomsordning. 
 

Varumärkesdirektivet 89/104 
Artikel 7 

 

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. 
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