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Förkortningar 
 

EES   Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EFPIA   The european federation of pharmaceutical Industries and Associations  

EPC   Europeiska patentkonventionen 

EU   Europeiska unionen 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol  

EUF/EU-fördraget Fördraget om Europeiska Unionen 

FEUF   Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt  

FoU   Forskning och utveckling 

 

 

 

Begreppsförklaring: 
 

Ompaketering  När en parallellimportör paketerar om en vara och åter fäster det 

ursprungliga varumärket på förpackningen. 

 

Utbyte  När en parallellimportör byter ut det ursprungliga varumärket till ett 

som varumärkesinnehavaren använder i importmedlemsstaten. Detta är 

fallet när varumärkesinnehavaren marknadsför samma vara under olika 

varumärken i olika medlemsstater. 

 

Tredje land  Land utanför EES-området. 
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1 Inledning  
 
Immaterialrätt är rättsskydd för olika slag av intellektuella prestationer och kännetecken så 

som uppfinningar, konstverk, litteratur och varumärken och utgör en del av 

förmögenhetsrätten. Grundtanken med immaterialrätten är att den som skapar något även ska 

få ett skydd för detta, den ger innehavaren av en skyddad produkt ensamrätt till att 

yrkesmässigt nyttja denna. Immaterialrätt är ett viktigt rättsområde i dagens kommersiella 

samhälle då rättigheterna representerar stora ekonomiska värden. Värdet av ett företag beror 

många gånger på de patent och varumärke1 som företaget innehar och ensamrätterna har stor 

betydelse för företagets möjligheter att kunna konkurrera på ett effektivt sätt på marknaden.2 

 

Med dagens globala marknader ställs stora krav på rättsordningen. Överväganden som ligger 

till grund för de immateriella rättsreglerna består utav ett balansförhållande mellan privata och 

allmänna intressen, skyddet behövs bl.a. för att skapa incitament för kreativitet och forskning 

men samtidigt får det inte vara allt för starkt eftersom det kan begränsa den fria rörligheten för 

varor som är en av Europeiska unionens (EU) grundläggande målsättningar.3  

 

Parallellimport av läkemedel är en lönsam verksamhet och innebär att ett företag importerar 

ett läkemedel för kommersiell vidareförsäljning från ett lågprisland till ett högprisland, 

parallellt och i konkurrens med det företag som tillverkat produkten. Läkemedelsbranschen är 

en marknad där parallellhandel är särskilt gynnsam eftersom det råder stora prisskillnader 

mellan medlemsstaterna på samma läkemedel vilket till viss del beror på orsaker utanför 

företagens kontroll såsom statliga regleringar rörande prissättning och nationella stödsystem.4   

 

Parallellimport av läkemedel är en omdebatterad fråga. Från läkemedelsindustrins håll menar 

man att EU-domstolen gått allt för långt i sin strävan att skapa en gemensam marknad och att 

parallellimportörerna snyltar på läkemedelsföretagens varumärke och produkter eftersom de 

inte bidrar till utvecklingen av nya läkemedel utan enbart utnyttjar redan befintliga vilka 

                                                
1 Som exempel kan nämnas Apple, som 2013 toppade listan av världens värdefullaste varumärke, där varumärket 

Apple uppskattades vara värt 98,3 miljarder dollar. Se Interbrand, Best global brands 2013, 
http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013.aspx (hämtad 2014-03-11). 

2 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 21-22 och Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 339. 
3 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 21. 
4 Konkurrensverket, Parallellimport: effekterna av Silhouette-domen, s. 9-10 och KOM (2003) 839, s. 5 fotnot 8. 
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läkemedelsföretagen utvecklat och investerat i. Konsumenter och medlemsstater välkomnar 

däremot den prisreducering som importen bidrar till.5 

 

Avvägningen mellan å ena sidan den ensamrätt som följer av de olika immateriella 

rättigheterna och å andra sidan EU:s målsättning om en inre marknad med fri rörlighet för 

varor har skapat omfattande praxis och haft stor betydelse för harmoniseringen av 

immaterialrättsområdet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera förhållandet mellan patent- och varumärkesrätt och 

principen om fri rörlighet vad avser läkemedelsföretagens möjligheter att begränsa 

parallellimport inom EU/EES med avsikt att dels bestämma gällande rätt och dels analysera 

den nuvarande regleringen mot bakgrund av läkemedelsbranschens särskilda förutsättningar. 

 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar att bevaras: 

- Under vilka förutsättningar kan ett läkemedelsföretag hindra parallellimport av 

patentskyddade läkemedel?  

- Under vilka förutsättningar kan ett läkemedelsföretag hindra parallellimport av 

varumärkesskyddade läkemedel?  

- I vilken mån bör läkemedelsbranschen speciella förutsättningar speglas i avvägningen 

mellan fri rörlighet och patent- och varumärkesrätten? 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen syftar till att redogöra för den EU-rättsliga regleringen kring parallellhandel av 

läkemedel, avgränsning har skett till att enbart omfatta parallellhandel inom EU/EES och 

således inte från tredje land. Handel med läkemedel förekommer i olika former och stadier, 

denna uppsats berör enbart parallellimport av originalläkemedel och således inte läkemedel 

som tillverkas efter det att patentet gått ut, så kallade generiska läkemedel som är kopior av 

originalläkemedlet.6   

                                                
5 Lidgard, Parallellhandel, s. 17-18. 
6 Läkemedelsverket. Vad är ett läkemedel? senast ändrad 2006-10-02, 

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Vad-ar-ett-lakemedel/ (hämtad 2014-03-
11). 
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Valet av läkemedelsbranschen motiveras av att marknaden är särskilt intressant ur 

parallellhandelsperspektiv då det råder stora prisskillnader mellan länderna. Branschen som 

sådan är även speciell jämfört med andra branscher där parallellimport förekommer, mycket 

av de regleringar som finns kring läkemedel i allmänhet, prissättning, paketering o dylikt är 

under statlig kontroll vilket gör att företagen inte kan agera fritt på marknaden på samma sätt 

som i andra branscher. De ovan nämnda har lett till omfattande praxis rörande relationen 

mellan immaterialrätt och den fria rörligheten.  

 

Ett läkemedel kan ha flera olika immaterialrättsliga skydd runt omkring sig, denna uppsats 

syftar dock enbart till att redogöra för innehavarens möjligheter att begränsa import av ett 

läkemedel som är skyddat av patent och/eller varumärke. Avgränsning har även skett till att 

inte utreda företagens möjligheter att begränsa import i det fall utvidgning av EU leder till att 

övergångsbestämmelser ska tillämpas under en viss tid.  

 

Artiklarna 101 och 102 FEUF som rör konkurrensbegränsning kommer inte att beröras och 

därmed inte företagens möjlighet att hindra import genom att exempelvis vägra leverera.  

  

1.3 Metod och material  

För att uppnå syfte med uppsatsen kommer den rättsvetenskapliga metoden att användas. 

Metoden inbegriper inte enbart rättskälleläran som används för att fastställa gällande rätt utan 

kan även innefatta inslag från andra vetenskaper för att analysera rätten. Begreppet 

”rättsvetenskaplig metod” behöver därför preciseras.7  

 

Den rättsvetenskapliga metoden, som den används för denna uppsats, innebär dels ett 

fastställande av gällande rätt utifrån vedertagen rättskällelära och dels ett användande av 

annat material så som vetenskapliga rapporter o dylikt för att analysera huruvida den 

nuvarande regleringen överensstämmer med läkemedelsbranschens särskilda förutsättningar. 

Eftersom det råder delade meningar om den nuvarande regleringen av parallellimport kan det 

vara av relevans att se regleringen ur andra synvinklar. 

 

Fastställande av gällande rätt på ett rättsområde sker genom att studera och analysera de 

traditionella rättskällorna. Inom EU-rätten innebär detta att bl.a. fördragstext, praxis och 

                                                
7 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 39. 
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doktrin kommer att analyseras. EU:s primära rättskälla är de olika fördragen och de allmänna 

rättsprinciperna men då EU:s fördragsartiklar många gånger är vaga och målinriktade leder 

det till tillämpningsproblem och EU-domstolens rättspraxis har därför stor betydelse för 

tolkning av fördragstexten.8 Eftersom uppsatsen syftar till att redogöra för den EU-rättsliga 

regleringen kring parallellimport och de möjligheter rättighetsinnehavaren har att hindra 

importen, har EU-rättslig praxis fått betydande utrymme i framställningen. Den EU-rättsliga 

praxisen kring parallellimport består utav en stor mängd rättsfall och därför har en 

begränsning av materialet skett. De rättsfall som används i denna uppsats har citerats och 

diskuterats flitigt inom doktrin och i EU-domstolens rättspraxis hänvisas de rättsfall som valts 

ut till denna uppsats som ”fast rättspraxis”9 och är således vägledande vid tolkningen av de i 

syftet ställda frågeställningarna. 

 

Då uppsatsen inte enbart syftar till att fastställa gällande rätt har annat material än enbart de 

traditionella rättskällorna används. Vetenskapliga avhandlingar, artiklar och böcker som 

behandlar ämnet parallellimport och läkemedelsbranschen har använts för att lyfta fram de 

speciella förutsättningar som råder inom läkemedelsindustrin rörande prissättning o dylikt. 

Detta för att kunna föra en mer nyanserad diskussion i analysen.  

 

Då fördragsartiklarna rörande fri rörlighet har ändrat numrering under årens gång men inte 

ändrats i sak har jag valt att använda den nuvarande regleringen även vid anförande av äldre 

rättsfall för att läsaren på ett bättre sätt ska följa med i redovisningen. Jag har även medvetet 

valt att inte använda ”ibid” i fotnoterna då jag anser att det blir tydligare för läsaren om källan 

anges. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 EU-rättslig metod, s. 40, 49.  
9 Se bl.a. mål C-348/04 Boehringer II, punkt 19-20 och mål 19/84 Pharmon BV vs Hoechst AG, punkt 20, 22, 

26. 
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1.4 Disposition 

 
Uppsatsen inleds med en redogörelse för vad som menas med parallellimport och vad som 

möjliggör att immaterialrättsligt skyddade varor kan cirkulera fritt inom EES. I kapitel 3 

redogörs för regleringen kring den fria rörligheten, artiklarna 34 och 36 FEUF. I kapitlet 

redogörs även för vilka harmoniseringsåtgärder som vidtagits på området för patent och 

varumärkesrätten. I kapitel 4, som är uppsatsens största kapitel, redogörs för EU-domstolens 

tolkning i rättspraxis av relationen mellan fri rörlighet och de immateriella rättigheterna. 

Kapitlet är indelat i ett avsnitt rörande patent och ett rörande varumärke. I kapitel 5 redogörs 

kort för de särskilda förutsättningarna som råder på läkemedelsbranschen och uppsatsen 

avslutas med en sammanfattande analys. 
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2 Parallellimport av läkemedel  
 
2.1 Allmänt om parallellimport  

Parallellimport av läkemedel är inte någon ny företeelse utan har förekommit sedan en lång 

tid tillbaka. Det är en laglig verksamhet som bygger på EU:s målsättning om en inre marknad 

med fri rörlighet för varor. Parallellimportörernas affärsidé är att dra nytta av de prisskillnader 

på samma läkemedel som finns inom EU/EES och för läkemedel brukar en skillnad på ca 25 

% inbjuda till parallellimport.10 Parallellimport går till på så sätt att: 

 

Företag A säljer sitt immaterialrättsligt skyddade läkemedel i land X (där priset på läkemedel 

är högt) och även i land Y (där priset på läkemedel är lågt). Företag B köper upp läkemedlet i 

land Y och säljer sedan läkemedlet i land X, parallellt med Företag A:s distributionsnät.  

 

Importen sker i kommersiellt syfte för vidareförsäljning av företag och det handlar således 

inte om privatimport för eget bruk. Parallellimport sker oftast utan samtycke och jämsides 

med rättighetsinnehavarens etablerade distributionsnät, läkemedlet som importeras har 

följaktligen samma tillverkare men en annan distributör än originalläkemedlet.11  

 

Parallellimport tvingar de företag som tillverkar läkemedlet att sänka sina priser för att kunna 

konkurrera med parallellimportören, läkemedelsföretaget priskonkurrerar således med sina 

egna produkter. De produkter om utsätts för parallellimport är oftast läkemedel som anses 

utgöra ”säkra kort”, dvs. läkemedel som är framgångsrika på marknaden vilket innebär en 

större vinst för parallellimportörerna. Parallellimportören har även en större möjlighet än 

läkemedelsföretagen att sänka priset på sina varor eftersom de inte investerat i FoU för att ta 

fram och marknadsföra läkemedlet och har därför inga direkta tillverkningskostnader, utan 

enbart transaktions- och i vissa fall ompaketeringskostnader.12 

 

                                                
10 KOM (2003) 839, s. 5 och Konkurrensverket, Parallellimport: effekterna av Silhouette-domen, s. 28. 
11 Person, Parallellhandel med läkemedel, s. 12-13 och Konkurrensverket, Parallellimport: effekterna av 

Silhouette-domen, s. 9-10. 
12 Hunter, R.G, The pharmaceutical sector in the European union, s. 17 och RFV 2000:6, Parallellimporterade 

läkemedel, s. 5. 
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2.2 Konsumtion av immaterialrättsligt skyddade varor  

Det som möjliggör parallellhandel med immaterialrättsligt skyddade varor är den EU-rättsliga 

principen om konsumtion. Konsumtionsprincipen har utvecklats i skenet av den inre 

marknaden och innebär att ensamrätten till en immaterialrättsligt skyddad produkt 

konsumeras när produkten, med innehavarens samtycke, förs ut på marknaden inom EU/EES. 

Rättighetsinnehavaren kan i och med det inte hindra vidareförsäljning av exemplaret utan den 

får fritt säljas vidare i kommersiellt syfte och även exporteras till land utanför EES-området. 

Konsumtionen är regional vilket innebär att en rättighetsinnehavare inte kan hindra att 

varorna cirkulerar inom EES när varan med samtycke placerats inom området men 

konsumtionen gäller enbart inom EES och således kan innehavaren hindra att varor från tredje 

land importeras med stöd av den nationella lagstiftningen.13    

 

För en produkt skyddad av patent innebär principen att innehavaren fortfarande har ensamrätt 

att framställa produkten men förlorar rätten att bestämma över vidare hantering av det 

enskilda exemplaret som förts ut på marknaden.14 Precis som för patent, innebär principen för 

en varumärkesskyddad vara att innehavaren förlorar kontrollen att styra varornas vidare 

omsättning om varorna importeras i dess originalförpackning.15 Principen innebär dock inte 

att importören eller någon annan har en rätt att märka produkter efter ompaketering med 

varumärkesinnehavarens märke och därefter importera produkten och varumärkesinnehavaren 

får således hindra import av förändrade eller försämrade produkter. En central huvudregeln 

inom varumärkesrätten är att det enbart är varumärkesinnehavaren som får märka produkter 

med sitt varumärke, innehavaren har så kallad märkningsexklusivitet.16 Denna huvudregel har 

dock modifierats av EU-domstolen, se mer nedan under avsnitt 4.2. 

  

                                                
13 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 25-26. Se även mål C-355/96 Silhouette.  
14 Mål 15/74 Centrafarm vs Sterling Drug Inc. 
15 Artikel 7 (1) Varumärkesdirektivet, se även mål 16/74 Centrafarm vs Winthrop. 
16 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 441.  



 

12 
 

3 EU:s målsättning om en inre marknad 
 
3.1 Inledning  

Det primära målet vid skapandet av EU var ett upprättande av en inre marknad som skulle 

stärka handeln mellan medlemsstaterna och denna målsättning utgör idag grunden för EU:s 

politik. Den inre marknaden består utav medlemsstaternas samlade territorium och 

kännetecknas av fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.17 EU strävar efter att 

säkerställa att företag har likvärdiga möjligheter till att beträda marknaden genom att 

motverka handelshinder och verka för en harmoniserad lagstiftning.18 I Fördraget om 

Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF) återfinns mer utförliga bestämmelser om hur 

målsättningen ska uppnås och de för denna uppsats relevanta artiklarna 34 och 36. 

 

De immateriella rättigheterna är dock undantagna från fördragets bestämmelser enligt artikel 

345 FEUF. Av artikel 345 FEUF framgår att fördraget inte ska ingripa i medlemsstaternas 

rättsordningar som berör äganderätt och det undantas även av artikel 36 första meningen 

FEUF. Detta innebar till en början att de immateriella rättigheterna var upp till 

medlemsstaterna att bestämma över och föll således utanför EU-samarbetet, ett problem 

uppstod dock när rättigheterna kom i konflikt med den fria rörligheten och konkurrensrätten.19 

Följden av att rättigheterna är reglerad på nationell nivå och territoriellt begränsade, dvs. 

ensamrätten gäller i det land där skydd beviljats och det är den nationella lagstiftningen som 

bestämmer räckvidden av den, är att skyddet kan te sig olika i respektive medlemsstat och 

således inverka på den fria rörligheten för varor genom att ge innehavaren en rätt att hindra 

import av skyddade produkter.20  

 

Problemet fick sin första lösning i målet Consten & Grundig21 som berörde fördragets 

bestämmelser om konkurrensbegränsning. EU-domstolen menade att det följer av artikel 345 

FEUF att fördragets bestämmelser inte påverkar förekomsten av en ensamrätt och att det är 

upp till varje medlemsstat att bestämma hur rättigheten uppstår och vilka krav som ska ställas 

för att erhålla ensamrätten. Domstolen framhöll dock att en avgränsning mellan en rättighets 

existens och dess effekt vid utövande måste göras. Domstolen menade att trots att fördragets 
                                                
17 Se Ingress till EUF samt Artikel 3 (3) EUF. 
18 Bernitz, Europarättens grunder, s. 3.  
19 Lidgard, Parallellhandel, s. 59-60.  
20 Lidgard, Parallellhandel, s. 59.  
21 Förenade målen 56/64 och 58/64 Consten och Grundig vs Kommissionen.  
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bestämmelser inte påverkar förekomsten av en immaterialrätt så uteslöt det inte att själva 

utövandet kunde falla in under fördragets grundläggande bestämmelser om utövandet av 

ensamrätten stred mot EU:s målsättning om en inre marknad.22 

 

EU-domstolen bekräftade i Deutsche Grammophon23 att denna distinktion även gäller de 

situationer där en konflikt uppstår mellan immaterialrätten och den fria rörligheten, och 

domstolen hade således en rätt att ingripa i de fall där nationell lagstiftning stred mot den fria 

rörligheten. Domstolen uttalade att ”artikel 36 tillåter visserligen sådana förbud mot eller 

restriktioner för den fria rörligheten för varor som grundas på intresset att skydda industriell 

och kommersiell äganderätt, men artikeln medger endast undantag från principen om fri 

rörlighet för varor om dessa är motiverade för att skydda de rättigheter som utgör det 

särskilda föremålet för en sådan äganderätt”24. Domstolen menade att det avgörande var om 

undantaget eller restriktionen var till för att skydda ”det särskilda föremålet” för den specifika 

ensamrätten.25 Domstolen har i rättspraxis utvecklat vad som ska anses vara det särskilda 

föremålet för patent- och varumärkesrätt, se nedan i avsnitt 4. 

 

3.2 Artikel 34 FEUF – fri rörlighet för varor vid import 

 
Artikel 34 i FEUF syftar till att säkerställa den fria rörligheten för varor mellan 

medlemsstaterna.26 I artikeln stadgas att: 

 
Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan ska vara förbjudna 

mellan medlemsstaterna. 

 

Medlemsstaternas nationella lagstiftningar får således inte ställa upp hinder för import av 

varor, utan de ska kunna cirkulera fritt mellan medlemsstaterna. Då artikeln är vagt formulerat 

har EU-domstolen i praxis närmare definierat hur artikeln ska tolkas. Begreppet kvantitativa 

                                                
22 Förenade målen 56/64 och 58/64 Consten och Grundig vs Kommissionen samt Lidgard, Parallellhandel, s. 59-

60, 245-246.  
23 Mål 78/70 Deutsche Grammophon vs Metro. 
24 Mål 78/70 Deutsche Grammophon vs Metro, punkt 11. 
25 KOM (2003) 839, s. 9. Se vidare Quitzow, Fria varurörelser i den europeiska gemenskapen, s. 271 ff.  
26 För att artikeln ska vara tillämplig krävs att handeln mellan två eller fler medlemsstater direkt eller indirekt 

påverkas.  
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importrestriktioner inbegriper alla ”åtgärder som, alltefter omständigheterna, har karaktären 

av totalt eller partiellt förbud mot import, export eller transitering”.27 

 

Artikeln förbjuder inte enbart kvantitativa importrestriktioner utan också sådana åtgärder som 

har motsvarande verkan. EU-domstolen har definierat åtgärder med motsvarande verkan som 

”alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, 

faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen skall anses som åtgärder med 

motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner”.28 

 

3.3 Undantag 

Det finns få undantag från artikel 34 eftersom EU strävar efter en inre marknad med fri 

rörlighet. De undantag som finns, återfinns i artikel 36 FEUF. De uppräknade undantagen är i 

princip uttömmande och kan åberopas i de fall då medlemsstaterna ställer upp nationella 

regler som på något sätt behandlar importerade varor annorlunda i jämförelse med 

inhemska.29  

 

I artikel 36 FEUF stadgas att artikel 34 inte ska hindra förbud eller restriktioner som grundas 

på hänsyn till allmän moral, ordning eller säkerhet. Inte heller ska artikel 34 hindra intresset 

av att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter eller att skydda industriell 

och kommersiell äganderätt30. Medlemsstaterna har således enligt artikel 36 första meningen 

en rätt att ställa upp undantag från den fria rörligheten om dessa undantag grundar sig på 

intresset att skydda immateriella rättigheter. Denna rätt är dock inte absolut då det i andra 

meningen i artikel 36 föreskrivs att förbuden eller restriktionerna som medlemsstaterna ställer 

upp, får inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt 

begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. Artikel 36 som medger undantag från den 

fria rörligheten ska tolkas snävt och det är enbart de skyddsintressen som framgår av 

artikeltexten som kan åberopas, andra skyddshänsyn av exempelvis allmänna 

samhällsekonomiska skäl godtas inte.31  

 

                                                
27 Mål 2/73 Geddo vs Ente Nazionale Risi, punkt 7 samt Europeiska kommissionen, Fri rörlighet, s. 11-12. 
28 Mål 8/74 Dassonville, punkt 5. 
29 Bernitz, Europarättens grunder, s. 250.  
30 Immateriella rättigheter.  
31 Europeiska kommissionen, Fri rörlighet, s. 26 och Bernitz, Europarättens grunder, s. 250. 
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Domstolen har uttalat att artikel 36 inte har ”till syfte att förbehålla vissa frågor för 

medlemsstaternas exklusiva kompetens, utan tillåter endast undantag i de nationella 

lagstiftningarna från principen om fri rörlighet för varor i den utsträckning det är och förblir 

befogat för att uppnå de i artikeln angivna målen”32. Huruvida medlemsstaterna agerar inom 

gränserna för artikel 36 är upp till domstolen att avgöra.33  

 

Utöver artikel 36 har domstolen i rättspraxis utvecklat ytterligare ett undantag för 

medlemsstaterna att försvara vissa nationella åtgärder som har handelshindrande verkan. I 

Cassis de Dijon utvecklades begreppet ”tvingande hänsyn” som rör de fall där åtgärden som 

ger handelshindrande effekt är nödvändig pga. tvingande hänsyn, i dessa fall kan den 

nationella regleringen ändå vara tillåten, detta undantag lämnas dock därhän då det inte är 

relevant för den fortsatta framställningen.34 

 

3.4 Harmoniseringsåtgärder inom EU  

 
Inom EU-rätten ska, i det fall området är harmoniserat, medlemsstaternas lagstiftning tolkas 

mot bakgrund av harmoniseringsåtgärden och inte mot fördragets allmänna bestämmelser 

rörande fri rörlighet, därför är det av relevans att redogöra för de harmoniseringsåtgärder som 

vidtagits inom patent- och varumärkesrättens område.35   

 

3.4.1 Patenträtt  

Patenträtten har under de senaste årtiondena börjat nämna sig en harmonisering inom EU och 

stora framsteg har skett under de senaste åren, ännu saknas dock enhetlig lagstiftning relevant 

för denna uppsats. Inom en snar framtid kommer dock ett enhetlig europeiskt patentskydd att 

införas genom patentförordningen36 och översättningsförordningen37 som är en 

överenskommelse mellan 25 av EU:s medlemsstater. Utöver dessa två förordningar kommer 

även en europeisk patentdomstol med behörighet att avgöra vissa tvister rörande de 

europeiska patenten att inrättas. I patentförordningen föreskriv i punkt 12 i preambeln samt i 

                                                
32 Mål 72/83 Campus Oil Limited m.fl., punkt 32. 
33 Europeiska kommissionen, Fri rörlighet, s. 26. 
34 Mål 120/78 Cassis de Dijon samt Europeiska kommissionen, Fri rörlighet, s. 12.  
35 Europeiska kommissionen, Fri rörlighet, s. 9. 
36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för 

att skapa ett enhetligt patentskydd. 
37 Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt 

patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang. 
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artikel 6 att EU-rättslig praxis rörande konsumtion även ska gälla det europeiska patentet, 

således innebär det att handlingar som avser den patenterade produkten inte kommer att 

påverkas av förordningens bestämmelser. EU-förordningarna beräknas dock börja tillämpas 

tidigast 2015.38 

 

Inom EU finns för närvarande den Europeiska patentkonventionen (EPC). EPC har till syfte 

att effektivisera och förbilliga ansökningsförfarande för den som önskar erhålla skydd i flera 

länder, konventionen är således begränsad till prövningsfasen. De patent som meddelas har i 

princip samma verkan som ett nationellt patent och nationella bestämmelser om ensamrätten, 

om giltighet och dylikt ska tillämpas. Konventionen är dock inte direkt knuten till EU, trots 

sitt namn, utan även andra länder utanför EU kan ansluta sig.39 

 

3.4.2 Varumärkesrätt 

Varumärkesrätten har sedan länge varit harmoniserad inom EU genom varumärkesdirektivet40 

och varumärkesförordningen41. Då varumärkesrätten är harmoniserad ska de nationella 

bestämmelserna bedömas mot bakgrund av direktivet och inte fördragets allmänna 

bestämmelser om fri rörlighet.42 Den relevanta artikeln för denna uppsats är artikel 7 i 

varumärkesdirektivet och varumärkesinnehavarens möjligheter att begränsa import ska 

således tolkas mot bakgrund av artikeln. 

 

EU-domstolen har emellertid uttalat att ”artikel 7 i direktivet bör nämligen, precis som artikel 

36 i fördraget, anses vara avsedd att förena de grundläggande intressena att skydda både 

varumärkesrätten och den fria rörligheten för varor inom den gemensamma marknaden, på så 

sätt att dessa två bestämmelser, som har till syfte att uppnå samma resultat, skall tolkas på 

samma sätt”43. För att bedöma huruvida en varumärkesinnehavare kan förhindra import av 

skyddade produkter kan följaktligen stöd sökas i praxis utvecklad inom ramen för både artikel 

7 och artikel 36.44  

  
                                                
38 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 152, 165-166. 
39 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 23, 163. 
40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar, (tidigare benämnt direktiv 89/104/EEG). 
41 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, (tidigare 

40/94/EEG).  
42 Europeiska kommissionen, Fri rörlighet, s. 9. 
43 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 40. 
44 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 41. 
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Artikel 7 gäller dock inte i det fall då parallellimportören ompaketerat varan och därefter 

ersätter det ursprungliga varumärket med ett som varumärkesinnehavaren använder i 

importmedlemsstaten,45 i de fallen ska tillåtligheten av åtgärden tolkas mot bakgrund av 

artikel 34 och 36 i FEUF. Orsaken till uppdelningen är att artikel 7 i varumärkesdirektivet 

enbart omfattar varor som först ut på marknaden ”under varumärket” vilket innebär att i det 

fall då parallellimportören ersätter det ursprungliga varumärket med ett i 

importmedlemsstaten har varorna inte förts ut ”under varumärket” med samtycke av 

varumärkesinnehavare, vilket är ett krav för att artikeln ska vara tillämplig.46  

 

  

                                                
45 Så är exempelvis fallet i mål 3/78 American Home Products Corporation och mål C-379/97 Upjohn vs 

Paranova som redovisas nedan. 
46 Mål C-379/97 Upjohn vs Paranova, punkt 27-28. 
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4 EU-domstolens rättspraxis  
 
4.1 Patent  

4.1.1 Inledning  

EU-domstolen har genom ett antal rättsfall försökt göra en rimlig avgränsning mellan den 

ensamrätt som följer av patent och den grundläggande målsättningen om fri rörlighet för 

varor. Eftersom patent endast gäller i det land där skydd har sökts och dess räckvidd regleras 

av nationell lagstiftning innebar det till en början en möjlighet för företagen att avgränsa 

marknaden om företaget innehade patent på en och samma produkt i flera medlemsstater, 

företaget kunde därmed hindra produkterna att cirkulera mellan länder.47  

 

4.1.2 Centrafarm vs Sterling Drug 

 
Sterling Drug var ett av de första rättsfall där EU-domstolen hade att ta ställning till om och i 

vilken utsträckning en patenthavare med stöd av artikel 36 FEUF kunde hindra import av 

patenterade produkter.  

 

Företaget Sterling Drug innehade patent på läkemedel i bl.a. Nederländerna och 

Storbritannien. Läkemedlet som skyddades av patent hade med samtycke förts ut på 

marknaden inom EU. Produkterna såldes till olika priser i Storbritannien och Nederländerna 

och Centrafarm utnyttjade detta och köpte upp läkemedlet i Storbritannien och importerade 

sedan det till Nederländerna. Patentlagstiftningen i Nederländerna gav patenthavaren rätt att 

hindra att de patentskyddade produkterna såldes av andra, även om dessa produkter tidigare 

med innehavarens samtycke saluförts i ett annat land.48   

 

EU-domstolen inledde med att konstaterade att det enligt artikel 36 första meningen FEUF är 

tillåtet för medlemsstaterna att ställa upp regler som begränsar den fria rörligheten inom EU 

om dessa grundas på intresset att skydda de immateriella rättigheterna. Domstolen framhöll 

dock att artikeln 36 FEUF enbart medger undantag i de nationella lagstiftningarna från den 

grundläggande principen om fri rörlighet i den mån som detta är motiverat för att skydda det 

särskilda föremålet för patent, vilket är ”att patenthavaren, som kompensation för sin 

                                                
47 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s.196. 
48 Mål 15/74 Centrafarm vs Sterling Drug Inc, punkt 2 samt Barnard, The substantive law of the EU, s. 8. 
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uppfinnarmöda, tillförsäkras ensamrätt att använda en uppfinning för att tillverka 

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

till tredje part, liksom rätten att motsätta sig efterbildning”.49  

 

En nationell lagstiftning som tillåter patenthavaren att även efter det att konsumtion inträffat 

hindra import av skyddade produkter skulle således gå utöver det väsentliga i den ensamrätt 

som följer av patent och utövandet skulle därmed utgöra en förtäck begränsning av 

marknaderna mellan medlemsstaterna enligt andra meningen i artikel 36.50 Domstolen 

framhöll även att den orsak att det föreligger prisskillnader mellan medlemsstaterna som beror 

på nationella åtgärder för priskontroll inte medför att patenthavaren kan motsätta sig import 

utan att dessa skillnader i stället ska regleras genom harmoniseringsåtgärder och inte genom 

att medlemsstaterna upprätthåller regler som begränsar den fria rörligheten.51 

 

Domstolen anförde dock att det kunde vara berättigat att hindra import vid fall där produkten 

kom från ett land där skyddslagstiftning saknas och produkten tillverkats av tredje part utan 

innehavarens samtycke.52  

 

4.1.3 Merck vs Stephar 

Förutsättningarna i målet var liknande de i Sterling Drug. Företaget Merck innehade två 

nederländska patent som skyddade ett visst läkemedel och dess tillverkningsmetod. Företaget 

hade enligt nederländsk lagstiftning en rätt att hindra andra mot att sälja den skyddade 

produkten i landet även om produkten redan hade saluförts i en annan medlemsstat med 

samtycke.53 

 

Merck sålde läkemedlet i Italien där det vid tidpunkten för marknadsföring inte var möjligt att 

patentera läkemedel pga. italiensk lagstiftning. Denna lagstiftning förklarades sedan 

grundlagsstridig och upphävdes men pga. nyhetskravet kunde Merck inte få patent i Italien. 

Företaget Stephar köpte upp läkemedlet i Italien och importerade det sedan till Nederländerna 

och sålde det där i konkurrens med Merck. EU-domstolen hade i Sterling Drug fastställt att 

hinder för den fria rörligheten kunde vara berättigat i de fall då produkten kom från ett land 

                                                
49 Mål 15/74 Centrafarm vs Sterling Drug Inc, punkt 6-9. 
50 Mål 15/74 Centrafarm vs Sterling Drug Inc, punkt 10, 12. 
51 Mål 15/74 Centrafarm vs Sterling Drug Inc, punkt 22-24. 
52 Mål 15/74 Centrafarm vs Sterling Drug Inc, punkt 11. 
53 Mål 187/80 Merck vs Stephar BV, punkt 2. 
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utan skyddslagstiftning och produkten tillverkats av tredje part. Den nationella domstolen 

ville ha klarhet i om fördragets bestämmelser om fri rörlighet kunde utgöra hinder för 

patenthavaren att utnyttja sin rätt enligt nationell lagstiftning att hindra import av en vara från 

ett land där skyddslagstiftning saknas, när patenthavaren själv satt produkten på marknaden.54  

 

Domstolen inledde med att påpeka att patenträttens västenliga innehåll är att ge innehavaren 

rätt att bestämma var och när produkten för första gången ska föras ut på marknaden och att 

uppfinnaren därmed ges möjlighet att få kompensation genom att denne förbehålls ensamrätt 

att nyttja uppfinningen. Domstolen framhöll dock att innehavaren inte kunde garanteras denna 

kompensation under alla förhållanden och om patenthavaren frivilligt väljer att marknadsföra 

sin produkt i ett land där skyddslagstiftning saknas ”måste han acceptera följderna av sitt val i 

fråga om produktens fria rörlighet på den gemensamma marknaden, vilket är en 

grundläggande princip i det rättsliga och ekonomiska sammanhang som patenthavaren måste 

beakta när han bestämmer hur han skall utnyttja sin ensamrätt”.55  

 

Situationen som hade antytts i Sterling Drug rörde de fall där skyddslagstiftning saknades och 

produkten hade tillverkats av tredje man utan samtycke. I målet hade Merck frivilligt placerat 

produkten i medlemsstaten och således hade ensamrätten konsumerats. Domstolen 

konstaterade därmed att Merck inte kunde hindra att varorna importerades av Stephar.56 

 

4.1.4 Pharmon vs Hoechst 

Företaget Hoechst innehade patent i Nederländerna och Storbritannien på en 

tillverkningsprocess för ett visst läkemedel. I Storbritannien hade det brittiska företaget 

DDSA erhållit en tvångslicens, förknippad med exportförbud, genom vilken företaget fick 

utnyttja uppfinningen för att tillverka läkemedlet. DDSA tillverkade och sålde sedan vidare 

läkemedlet till ett nederländskt läkemedelsföretag, Pharmon, som avsåg att sälja produkterna i 

Nederländerna. Hoechst väckte talan mot Pharmon och menade att ett intrång i Hoechst 

patenträttigheter skulle ske om Pharmon sålde produkterna på den nederländska marknaden.57 

 

                                                
54 Mål 187/80 Merck vs Stephar BV, punkt 2-3 samt Quitzow, Fria varurörelser i den europeiska gemenskapen, 

s. 277. 
55 Mål 187/80 Merck vs Stephar BV, punkt 9-11. 
56 Mål 187/80 Merck vs Stephar BV, punkt 6, 14 samt Barnard, The substantive law of the EU, s. 8. 
57 Mål 19/84 Pharmon BV vs Hoechst AG, punkt 3-4, 7-9. 
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Den nationella domstolens fråga gällde bland annat om artiklarna 34 och 36 i fördraget, 

hindrar tillämpningen av nationell lagstiftning som ger patenthavaren en rätt att motsätta sig 

import av en produkt som blivit tillverkad i ett annat land av innehavaren av en tvångslicens 

under ett parallellt patent som innehas av samma patenthavare och där patenthavaren även 

innehar patent i importlandet.58 

 

Inledningsvis konstaterade domstolen att en patenthavare varken direkt eller indirekt kan 

antas ha gett sitt samtycke till tredje parts verksamhet när en tvångslicens utfärdats. 

Domstolen framhöll att det måste vara möjligt för en patenthavare att motsätta sig import av 

varor som tillverkats i enlighet med en tvångslicens för att skydda innebörden av patenträttens 

särskilda föremål vilket är att ge uppfinnaren en ensamrätt att bestämma fritt under vilka 

villkor produkten ska säljas, denna rätt fråntas patenthavaren vid utfärdandet av en 

tvångslicens och måste därför kunna hindra import av varor tillverkade i enlighet med 

licensen.59   

 

Domstolen menade att eftersom samtycke saknades vid utfärdandet av tvångslicens kan inte 

konsumtion av rättigheten ha skett. Patenthavaren kan således motsätta sig import av 

produkter som tillverkats under en tvångslicens.60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Mål 19/84 Pharmon BV vs Hoechst AG, punkt 13-14. 
59 Mål 19/84 Pharmon BV vs Hoechst AG, punkt 25-27. 
60 Mål 19/84 Pharmon BV vs Hoechst AG, punkt 26-27. 
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4.2 Varumärke 

4.2.1 Inledning 

Möjligheten för en varumärkesinnehavaren att hindra import i de fall då importören använder 

den ursprungliga förpackningen utan ändring är i och med utarbetandet av 

konsumtionsprincipen borttagen.61 Principen har även kodifierats i artikel 7 (1) i 

varumärkesdirektivet där det föreskrivs att:  

 

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. 

 

Ett problem uppstår dock vid parallellimport av läkemedel eftersom importören ibland kan 

behöva paketera om varan som är försedd med varumärket för att kunna marknadsföra den i 

medlemsstaten. Ompaketeringen kan vara nödvändig pga. bestämmelser i importlandet som 

exempelvis innebär att enbart vissa förpackningsstorlekar är tillåtna vid försäljning av 

läkemedel.62 Vid ompaketering innebär det att parallellimportören måste märka om varorna 

med innehavarens skyddade varumärke, en rätt som uteslutande tillkommer 

varumärkesinnehavaren. På läkemedelsområdet innebar detta till en början ett problem 

eftersom varorna därmed inte kunde cirkulera fritt mellan medlemsstaterna i de fall 

innehavaren exempelvis använde olika förpackningar i olika medlemsstater.63  

 

EU-domstolen har genom ett stort antal rättsfall försökt lösa denna konflikt mellan 

varumärkesinnehavarens grundläggande intressen och den fria rörligheten för varor.  

 

4.2.2 Hoffmann-La Roche vs Centrafarm 

 
Hoffmann-La Roche var ett av de första fall där EU-domstolen tog ställning till om och under 

vilka förutsättningar en parallellimportör får ompaketera en vara och åter fästa det 

ursprungliga varumärket på förpackningen utan att varumärkesinnehavaren kan hindra det.64 

 

                                                
61 Artikel 7 (1) samt Mål 16/74 Centrafarm vs Winthrop.  
62 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 53. 
63 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 441. 
64 Målet avgjordes i enlighet med artikel 36 FEUF då varumärkesdirektivet ännu inte antagits. 
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I målet hade läkemedelsföretaget Centrafarm köpt upp en produkt som bar Hoffmann-La 

Roche varumärke. Centrafarm importerade produkten efter att ha ompaketerat och försett den 

nya förpackningen med Hoffmann-La Roche varumärke samt en angivelse att 

ompaketeringen utförts av Centrafarm. Den berörda produkten, valium, hade paketerats om i 

större förpackningar om 1000 tabletter och Centrafarm hade även för avsikt att paketera om 

tabletterna i mindre förpackningar för försäljning till konsumenter. Hoffmann-La Roche 

invände mot ompaketeringen och menade att detta utgjorde ett intrång i företagets varumärke 

enligt tysk lagstiftning.65 Frågan som EU-domstolen hade att ta ställning till var om en 

innehavare av ett varumärke, som skyddas i båda medlemsstaterna, kunde motsätta sig ovan 

angivna tillvägagångssätt eller om det stred mot fördraget bestämmelser om fri rörlighet.66  

 

Domstolen inledde med att fastställa att artikel 36 första meningen FEUF innehåller ett 

undantag från den fria rörlighet för immaterialrätter men att artikeln endast tillåter undantag 

för att skydda det särskilda föremålet67 för dessa rättigheter. Det särskilda föremålet för 

varumärkesrätten är enligt domstolen att garantera innehavare en ensamrätt att märka 

produkter med varumärket när produkten för första gången förs ut på marknaden. EU-

domstolen menade även att hänsyn måste tas till varumärkets ursprungsgaranti för att kunna 

besvara frågan. Ursprungsgarantin är varumärkets grundläggande funktion och innebär att 

konsumenter ska vara försäkrade om att en vara som märkts med innehavarens varumärke 

inte utsatts för ingrepp av tredje man som kan ha påverkat varans ursprungliga kvalité. 

Domstolen konstaterade således att en ompaketering av varorna kunde äventyra 

ursprungsgarantin och varumärkesinnehavaren har därför, enligt artikel 36 första meningen 

FEUF, en rätt att hindra importören att märka om de nya förpackningarna med varumärket.68 

 

EU-domstolen menade emellertid att denna rätt måste prövas mot artikel 36 andra meningen, 

för att bedöma huruvida utövandet av rättigheten kunde utgöra en förtäckt begränsning av 

handeln mellan medlemsstaterna vilket i så fall skulle innebär att utövandet av rättigheten inte 

var förenligt med fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor. 69 

 

                                                
65 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche vs Centrafarm, punkt 1-3. 
66 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche vs Centrafarm, punkt 5. 
67 Det särskilda föremålet specificerades för första gången för varumärken i mål 16/74 Centrafarm vs Winthrop, 

se punkt 8. 
68 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche vs Centrafarm, punkt 6-8. 
69 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche vs Centrafarm, punkt 9. 
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Som exempel, på när en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna kunde 

uppstå, angav EU-domstolen att varumärkesinnehavare säljer samma produkt i flera 

medlemsstater men i olika förpackningar och samtidigt försöker hindrar importören att 

paketera om varan, även när ompaketeringen inte påverkar varans ursprungliga skick. 

Domstolen menade att varumärkets ursprungsidentitet och skick inte alltid äventyras vid 

ompaketering, exempelvis påverkas inte varan i de fall ompaketeringen enbart berör den yttre 

delen av förpackningen eller i de fall där en offentlig myndighet övervakar processen. Om 

varumärkesinnehavaren hindrar import, även när ursprungsgarantin garanteras, kan utövandet 

av rättigheten utgöra en förtäckt begränsning av handeln.70   

 

EU-domstolen menade att en varumärkesinnehavare har rätt enligt artikel 36 första meningen 

att använda sig av nationell lagstiftning för att hindra importören att ompaketera varan och 

därefter åter fästa varumärket på produkten, eftersom detta hör till det särskilda föremålet för 

varumärkesrätten men utövandet av denna rätt får inte utgöra en förtäckt begränsning av 

handeln. Domstolen ställde upp fyra förutsättningar för att bedöma huruvida detta var fallet: 

 

- om det fastställs att utnyttjandet av varumärkesrätten bidrar till en konstlad 

avskärmning av marknaderna,  

- om ompaketeringen inte påverkar varan, 

- om varumärkesinnehavare har underrättas i förväg om ompaketeringen, 

- och om det framgår på nya förpackningen vem som företagit ompaketering.71 

 

Om dessa förutsättningar var uppfyllda kunde varumärkesinnehavaren inte hindra importören 

från att ompaketera varan eftersom det då skulle anses som en förtäckt begränsning av 

marknaderna mellan medlemsstaterna och således strida mot fördragets bestämmelser. 

 

4.2.3 Bristol-Myers Squibb m.fl. 

 
I Bristol-Myers Squibb72 klargjorde och utvecklade domstolen de villkor som ställts upp i 

Hoffmann-La Roche.73 I målet hade en tvist uppkommit mellan ett antal företag och företaget 

Paranova som importerat läkemedlen som tillverkats av dessa företag, till Danmark. 74 

                                                
70 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche vs Centrafarm, punkt 9-10. 
71 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche vs Centrafarm, punkt 14. 
72 Målet avgjordes i enlighet med artikel 7 i varumärkesdirektivet. 
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Paranova hade paketerade om alla läkemedel i nya yttre förpackningar samt märkt om de nya 

förpackningarna med tillverkarnas varumärke, en uppgift om vem som tillverkat varorna samt 

att Paranova importerat och ompaketerat dessa. Ompaketeringen innebar bland annat en 

ändring av vissa läkemedels förpackningsstorlekar, nya bruksanvisningar avfattade på danska 

samt nya självhäftande etiketter på vissa tabletter och flaskor med information om vem som 

tillverkat och vem som importerat och paketerat om dessa. I en viss förpackning ersattes den 

ursprungliga sprayapparaten med en som inte kom från originaltillverkaren.75 

 

Domstolen inledde med att upprepa det som fastslagit i Hoffmann-La Roche, dvs. att 

varumärkesinnehavaren har en rätt att använda sig av nationell lagstiftning för att hindra 

vidare försäljning av produkterna i de fall där importören ompaketerat och därefter märkt de 

nya förpackningarna med varumärket, såvida inte villkoren som angivits i Hoffmann-La 

Roche är uppfyllda. Domstolen menade dock att dessa villkor behövde preciseras och la även 

till en extra förutsättning för att ompaketeringen skulle anses tillåtet.76  

 

Den första förutsättningen i Hoffmann-La Roche rörde de fall där varumärkesinnehavarens 

utnyttjande av sin rättighet mot bakgrund av dennes marknadsförningssystem bidrog till en 

konstlad avskärmning av marknaderna. I Bristol-Myers Squibb klargjorde domstolen vad 

som menades med en konstlad avskärmning och gav som exempel de fall där olika 

förpackningsstorlekar används för att marknadsföra identiska produkter och detta omöjliggör 

för importören att importera dessa från en medlemsstat till en annan pga. ”bestämmelser eller 

inhemsk praxis som innebär att enbart förpackningar av en viss storlek är tillåtna, 

bestämmelser på sjukförsäkringsområdet som gör att ersättningen för sjukvårdskostnader är 

beroende av förpackningsstorleken eller väl etablerad praxis avseende utskrivning av recept, 

som bland annat grundar sig på de storleksnormer som rekommenderas av 

yrkesorganisationer och sjukförsäkringsinstitutioner”77. I de fall kunde 

varumärkesinnehavaren inte motsätta sig att varorna paketeras om och åter märktes med 

varumärkesinnehavarens märke av parallellimportören eftersom ompaketeringen då ansåg 

vara objektivt nödvändig. Utan ompaketering skulle importören inte kunna importera 

                                                                                                                                                   
73 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 51. 
74 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 2.  
75 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 11-12, 15-17. 
76 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 49-51, 76. 
77 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 53. 
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produkterna till landet och en begränsning av marknaderna mellan medlemsstaterna skulle 

uppstå.78 

 

Domstolen underströk dock att det krävs att ompaketeringen är nödvändig för att importören 

ska kunna marknadsföra varorna i den andra medlemsstaten. Om mindre omfattande åtgärder 

möjliggör för importören att marknadsföra varorna i den andra medlemsstaten så som att på 

den ursprungliga förpackningen fästa nya etiketter eller i förpackningen lägga i en ny 

bruksanvisning på importmedlemsstatens språk, får inte ett utbyte av förpackning utföras. 

Domstolen framhöll även att det inte krävs att importören bevisar att varumärkesinnehavaren 

medveten bidragit till en konstlad avskärmning av marknaderna utan en objektiv bedömning 

skulle ske.79  

 

Den andra förutsättningen domstolen ställde upp i Hoffman-La Roche rörde varans 

beskaffenhet. Ompaketeringen får inte påverka varans ursprungliga beskaffenhet och ordet 

”vara” syftar på den produkt som förpackningen innehåller. En varumärkesinnehavare kan 

motsätta sig all ompaketering som innebär en risk för att varan påverkas och bedömningen om 

så är fallet avgörs efter vilken typ av vara det är och på vilket sätt varan paketerats om. För 

läkemedel menade domstolen att varans ursprungliga beskaffenhet inte kunde anses påverkad 

i de fall där ompaketeringen enbart innebar en ny yttre förpackning eller när en offentlig 

myndighet har kontroll över ompaketeringen. Bristol-Myers Squibb menade dock att även en 

sådan hantering kunde medföra en risk eftersom bl.a. ljuskänsliga varor kunde skadas av 

ljuset vid ompaketering, domstolen avfärdade dock argumentet och menade att varje 

hypotetisk risk inte är tillräcklig för att innehavaren ska kunna motsätta sig all ompaketering. 

Domstolen anförde emellertid att det kan finnas tillfällen då varans beskaffenhet indirekt kan 

påverkas, som exempel angav domstolen att förpackningen eller en ny bruksanvisning saknar 

relevant information eller upptar oriktig information om varans art, effekt eller dylikt, eller 

tillfällen då en tilläggsprodukt inte är anpassad till det användningssätt som innehavaren har 

avsett. Domstolen framhöll dock att det är upp till den nationella domstolen att i varje enskilt 

fall bedöma om detta är fallet.80 

 

                                                
78 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 52-53. 
79 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 55-57. 
80 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 58-60, 62-63, 65-66. 
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För det tredje måste parallellimportören underrätta varumärkesinnehavaren om 

ompaketeringen och innehavaren kan även kräva att få ett prov av den ompaketerade varan 

för att på så sätt kunna kontrollera att varans ursprungliga beskaffenhet direkt eller indirekt 

inte skadats och för att kunna kontrollera att ompaketeringen inte skadar varumärkets 

anseende. Domstolen anförde även att kravet ger varumärkesinnehavaren en bättre chans att 

skydda sig mot varumärkesförfalskningar.81 

 

För det fjärde måste det anges vem som paketerat om varan för att inte vilseleda 

konsumenten. Denna uppgift ska på ett tydligt sätt framgå på den yttre delen av 

förpackningen och ska kunna ”förstås av en person med normal syn och normal 

uppmärksamhet” 82. Om importören lagt till en tilläggsprodukt i förpackningen måste även 

denna märkas upp med information om dess ursprung. Däremot ansåg domstolen att det inte 

behövdes anges på förpackningen att ompaketeringen inte godkänts av 

varumärkesinnehavaren.83 

 

Den femte och nya förutsättningen, jämfört med Hoffmann-La Roche, var att den nya 

förpackningen inte fick utformas på ett sådant sätt att den kunde skada anseendet hos 

varumärkesinnehavare. Beträffande läkemedel var detta särskilt viktigt då allmänheten ställer 

höga krav på varans beskaffenhet och således kan en förpackning som inte uppfyller kraven 

eller ser billig ut skada varumärkesinnehavarens anseende. För att bedömda om utformningen 

kan skada anseendet ska hänsyn tas till varans art samt om den exempelvis är avsedd för 

sjukhusbruk eller för konsumenter eftersom utformningen på varan har större betydelse för 

försäljning till konsumenter.84 

 

4.2.4 Upjohn vs Paranova 

 
Efter de ovan nämnda målen kvarstod fortfarande vissa oklarheter i hur villkoret konstlad 

avskärmning av marknaderna skulle tolkas vid utbyte av varumärket. I Upjohn hade en tvist 

uppkommit mellan företaget Upjohn, tillhörande den internationella koncernen Upjohn, och 

parallellimportören Paranova rörande ompaketering och utbyte av varumärke.85 Domstolen 

                                                
81 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 78. 
82 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 71. 
83 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 70-73. 
84 Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 75-77. 
85 Mål C-379/97 Upjohn vs Paranova, punkt 2. 
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hade tidigare i ett mål86 rörande utbyte av varumärke fastslagit att varumärkets 

ursprungsgaranti skulle äventyras om det var tillåtet för andra än varumärkesinnehavaren att 

fästa märket på varan och detta gällde även om det rörde originalvaran. Innehavaren har 

således en rätt att hindra import enligt artikel 36 första meningen FEUF men att denna rätt 

måste prövas mot andra meningen i artikel 36. Domstolen hade i målet antytt att det 

avgörande vid bedömning av rekvisitet konstlad avskärmning, vid utbyte av varumärke, var 

huruvida varumärkesinnehavarens syfte med användandet av olika varumärken var att 

åstadkomma en avskärmning av marknaderna.87  

 

Upjohn-koncernen sålde inom EU ett och samma läkemedel under tre olika namn i olika 

former.88 I Danmark, Tyskland och Spanien använde företaget varumärket Dalacin, i 

Frankrike varumärket Dalacine och i övriga medlemsstater varumärket Dalacin C.89 

Paranova hade i Frankrike och Grekland köpt upp läkemedel för att sedan importera dessa till 

Danmark. Företaget hade efter ompaketering av produkterna även bytt ut de ursprungliga 

varumärkena Dalacine och Dalacin C mot det varumärke som produkterna såldes under i 

Danmark, dvs. Dalacin. 90  

 

EU-domstolen inledde med att redogöra för den praxis som redan utvecklats på området och 

upprepade det som fastställt i de ovan nämnda målet Hoffmann-La Roche och Bristol-Myers 

Squibb. Domstolen påpekade att det följer av fast rättspraxis att innehavaren av ett varumärke 

har en rätt enligt artikel 36 FEUF första meningen att hindra importören från att paketera om 

varan och sedan åter fästa det ursprungliga varumärket eller byta ut detta märke mot ett som 

används i importmedlemsstaten eftersom denna rättighet är knytet till det särskilda föremålet 

för varumärkesrätten och således utgör ett legitimt undantag från den fria rörlighet. Utövandet 

av denna rätt får dock inte utgöra en förtäckt begränsning av handeln mellan 

medlemsstaterna.91 

 

Upjohn menade att det fanns en skillnad mellan att åter fästa det ursprungliga varumärket på 

förpackningen och att byta ut detta mot ett märke som varumärkesinnehavaren aldrig 

                                                
86 Mål 3/78 American Home Products Corporation.  
87 Mål 3/78 American Home Products Corporation, punkt 14, 17, 23. 
88 Orsaken till användandet av olika namnen berodde på ett avtal om varumärket som slutits mellan koncernen 

och American Home Product Corporation, se punkt 6 i målet. 
89 Mål C-379/97 Upjohn vs Paranova, punkt 5. 
90 Mål C-379/97 Upjohn vs Paranova, punkt 7. 
91 Mål C-379/97 Upjohn vs Paranova, punkt 12, 17. 



 

29 
 

anbringat på produkten i fråga och därför skulle rekvisitet konstlad avskärmning tolkas på 

olika sätt i de två situationerna. Vid utbyte av varumärke skulle som det antytts i målet 

American Home Products Corporation92 fastställas att varumärkesinnehavaren syfte med 

användandet av olika varumärken var att avgränsa marknaderna. EU-domstolen avfärdade 

dock denna invändning och menade att det inte finns någon objektiv skillnad mellan de ovan 

angivna tillvägagångssätten som skulle motivera att rekvisitet konstlad avskärmning av 

marknaderna mellan medlemsstaterna skulle tolkas på ett annorlunda sätt. Domstolen menade 

att handeln mellan medlemsstaterna påverkades på samma sätt i det fall då 

varumärkesinnehavaren använder olika förpackningar eller olika varumärken för en och 

samma produkt samt att i båda fallen använder sig parallellimportören av ett varumärke som 

inte tillhör denne.93  

 

De båda situationerna skulle bedömas enligt samma principer vilket innebar att det krävs att 

utbyte av varumärke är objektivt nödvändigt för att varumärkesinnehavaren inte ska kunna 

hindra detta och varumärkesinnehavarens avsikt med användandet av olika varumärken ska 

således inte tas hänsyn till.94 Domstolen slog fast att ompaketering och utbyte av varumärke 

är objektivt nödvändig om importören inte kan få tillgång till marknaden utan att först utföra 

åtgärderna, så är exempelvis fallet som ovan nämnt i Bristol-Myers Squibb om författningar 

eller praxis i importlandet hindra importören att sälja läkemedlet i importmedlemsstaten. 

Domstolen förtydligade dock att villkoret ”objektivt nödvändigt” inte är uppfyllt om 

ompaketeringen och utbytet av varumärket enbart sker för att parallellimportören vill uppnå 

en kommersiell fördel.95    

 

4.2.5 Boehringer Ingelheim m.fl. vs Swingward & Dowelhurst (1) 

 
Trots att EU-domstolen försökt att på ett så tydligt sätt som möjligt redogöra för vad som 

menades med en konstlad avskärmning kvarstod vissa frågor. Den nationella domstolen ville 

bl.a. ha klarhet i hur ”objektivt nödvändigt” skulle tolkas och huruvida underrättelsen var ett 

absolut krav för att importören skulle få importera produkterna.  

 

                                                
92 Mål 3/78 American Home Products Corporation.  
93 Mål C-379/97 Upjohn vs Paranova, punkt 33, 37-38. 
94 Mål C-379/97 Upjohn vs Paranova, punkt 40, 42. 
95 Mål C-379/97 Upjohn vs Paranova, punkt 42-45. 
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I målet hade en tvist uppkommit mellan Boehringer m.fl. och parallellimportörerna 

Swingward och Dowelhurst.96 Swingward och Dowelhurst hade köpt upp ett parti av det 

varumärkesskyddade läkemedlet och därefter importerat det till Storbritannien efter att ha 

ändrat förpackningarna och de bifogade bipacksedlarna. Boehringer invände mot ändringarna 

och menade att dessa inte var nödvändiga för att läkemedlet skulle kunna säljas på marknaden 

i importmedlemsstaten utan att det skulle vara tillräckligt att fästa en etikett på 

förpackningarna. I målet hade framkommit att det i importmedlemsstaten fanns ett betydande 

motstånd på marknaden mot läkemedel där nya etiketter applicerats.97   

 

Domstolen inledde med att upprepa det som framkommit i de ovan nämnda målet Hoffmann-

La Roche, Bristol-Myers Squibb och Upjohn och fortsatte sedan att redogöra för huruvida 

motstånd från konsumenterna i importlandet kunde berättiga ompaketering.  

 

Domstolen konstaterade att i de fall mindre omfattande åtgärder möjliggör för 

parallellimportören att beträda marknaden, kan varumärkesinnehavare hindra import av 

ompaketerade produkter och att den omständigheten att det föreligger motstånd mot varor 

som anbringats nya etiketter, utgör inte alltid ett hinder för försäljning i medlemsstaten. 

Domstolen menade dock att det i vissa fall kunde utgöra en omständighet som gör det 

objektivt nödvändigt att ompaketera varorna. I de fall då motståndet på marknaden i 

importmedlemsstaten är så starkt att det faktiskt omöjliggör för importören att sälja 

produkterna på marknaden kan det vara objektivt nödvändigt för parallellimportören att 

ompaketera produkterna och således utgör varumärkesinnehavarens utövande av sin rättighet 

en konstlad avskärmning av marknaden.98 

 

Den nationella domstolen ville även ha ett klargörande om varumärkesinnehavaren kunde 

hindra importören att importera varorna om importören underlåtit att underrätta innehavaren 

om ompaketeringen, om underrättelse var nödvändig i alla situationer, om importören själv 

var tvungen att underrätta varumärkesinnehavaren och vad konsekvensen blir av att 

underrättelsen inte sker.99 

 

                                                
96 Mål C-143/00 Boehringer I, punkt 2.     
97 Mål C-143/00 Boehringer I, punkt 6-8, 37. 
98 Mål C-143/00 Boehringer I, punkt 50-54. 
99 Mål C-143/00 Boehringer I, punkt 55. 
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Domstolen framhöll att importören under alla omständigheter måste meddela innehavare om 

ompaketeringen, sker inte detta kan innehavaren av varumärket motsätta sig försäljning av 

den ompaketerade varan. Vidare menade domstolen att underrättelsen måste komma från 

importören och att det inte är tillräckligt att varumärkesinnehavaren blir informerad av 

myndigheten som beviljat importen.100 

 

Den nationella domstolen hade även ställt frågan om hur lång tid i förväg som 

parallellimportören måste underrätta varumärkesinnehavaren. Domstolen menade att det är 

upp till den nationella domstolen i varje enskilt fall att bedöma huruvida underrättelse kommit 

varumärkesinnehavaren tillhanda inom rimlig tid. Med beaktandet av de uppgifter som 

framkommit i målet, där varumärkesinnehavaren underrättats av importören och samtidigt fått 

ett prov av den ompaketerade produkt menade domstolen att en period på två arbetsveckor 

kunde anses vara rimlig.101 

 

4.2.6 Boehringer Ingelheim m.fl. vs Swingward & Dowelhurst (2) 

 
Rättsfallet rörde samma tvist som målet ovan. Den nationella domstolen hade efter att ha 

inhämtat förhandsavgörande av EU-domstolen tillämpat tolkningsreglerna. Domen 

överklagades och domstolen valde att vilandeförklara målet då vissa frågeställningar 

fortfarande ansågs oklara och beslutade att inhämta ytterligare ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen.102 

 

Den nationella domstolen ansåg att det fortfarande var oklart i hur begreppet ”ompaketering” 

skulle tolkas i relation till anbringandet av en ny etikett och om kravet på underrättelse i 

förväg även inkluderar fall då parallellimportören enbart försett den ursprungliga 

förpackningen med en ny etikett. 

 

Domstolen klargjorde att i begreppet ompaketering inkluderas även anbringade av en ny 

etikett och att alla villkor måste vara uppfyllda även vid de tillfällen då ompaketeringen 

enbart innebär att en ny etikett fäst på originalförpackningen. Domstolen framhöll att ”den 

ändring som en ny förpackning eller en ny etikett för ett läkemedel som är försett med ett 

                                                
100 Mål C-143/00 Boehringer I, punkt 63-64. 
101 Mål C-143/00 Boehringer I, punkt 67. 
102 Mål C-348/04 Boehringer II, punkt 11-13. 
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varumärke utgör är av sådan art att den medför en verklig risk för den ursprungsgaranti som 

varumärket är avsett att säkerställa” 103. Parallellimportören får således endast vidta ändringar 

om dessa är nödvändiga och varumärkesinnehavarens intressen skyddas.104 

 

Importören måste under alla omständigheter iaktta kravet på underrättelse. Om importören 

inte underrättar varumärkesinnehavaren i förväg begår denne intrång i 

varumärkesinnehavarens rätt varje gång läkemedlet importeras och det ankommer på den 

nationella domstolen att vidta lämpliga sanktionsåtgärder.105 

 

EU-domstolen förtydligade även vad som kunde anses skada varumärkets anseende och 

menade att det inte enbart begränsades till de fall där förpackningen eller etiketten är 

bristfällig, av dåligt kvalité eller ger ett slarvigt uttryck, utan även inkludera de fall där 

förpackningen utformats på ett sådant sätt att den inverkar på varumärkes värde i 

omsättningskretsen.106 

 

I målet klargjorde domstolen att det är upp till parallellimportören att bevisa att villkoren för 

ompaketering är uppfyllda. Importören ska således visa att det är objektivt nödvändigt att 

ompaketera varorna samt att de andra förutsättningarna är uppfyllda. Om importören kan visa 

att alla villkor är uppfyllda kan således inte varumärkesinnehavaren förhindra import av 

produkterna. Beträffande villkoret att varans beskaffenhet inte påverkas av ompaketeringen 

och att utformningen inte påverkar anseendet, framhöll domstolen att det är tillräckligt att 

importören gör det rimligt att så är fallet och att det sedan är upp till varumärkesinnehavaren 

att styrka att så inte är fallet.107 

 

  

 

  

                                                
103 Mål C-348/04 Boehringer II, punkt 30. 
104 Mål C-348/04 Boehringer II, punkt 27-30. 
105 Mål C-348/04 Boehringer II, punkt 55-56, 59. 
106 Mål C-348/04 Boehringer II, punkt 41-44. 
107 Mål C-348/04 Boehringer II, punkt 52-54. 
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5 Läkemedelsbranschens särskilda förutsättningar 
 
5.1 Inledning  

Som ovan redovisats i den rättsdogmatiska delen av uppsatsen kan konstateras att den fria 

rörligheten för varor inom EU anses som ett angelägnare intresse att skydda och 

parallellhandlarna har ganska stora förutsättningar att handskas med läkemedelsföretagens 

produkter och varumärken. För att förstå läkemedelsföretagens strävan att begränsa 

parallellimport av egna läkemedel måste den nuvarande regleringen ses mot bakgrund av de 

speciella förutsättningar som råder på läkemedelsmarknaden, nedan följer en kort redogörelse. 

 

5.2 Investering i FoU 

Inom läkemedelsindustrin läggs stora investeringar på att ta fram nya läkemedel. Enligt en 

studie gjord 2012 kostar det i snitt 1 172 miljoner euro i FoU att ta fram en ny substans. 

Läkemedel som är framgångsrika är få och det är oftast långt mellan upptäckterna, många 

försök att ta fram nya läkemedel misslyckas redan på utvecklingsstadiet. I genomsnitt är det 

endast en till två av 10 000 tusen testade substanser som når marknaden och de substanser 

som når marknaden gör det först efter en lång process av olika kliniska tester och 

godkännanden av myndigheter. Vanligtvis tar det mellan tolv till tretton år efter det att 

företaget upptäckt substansen och fått den godkänd av myndigheterna, innan den når 

marknaden och även om ett läkemedel når marknaden finns det inga garantier på att den 

kommer att generera vinst för företaget eller täcka upp de kostnader som företaget lagt ut på 

FoU.108 

  

5.3 Immaterialrätternas funktion  

5.3.1 Patent  

Patent utgör ryggraden i den forskningsbaserade delen av näringslivet och bidrar till 

innovation och utveckling eftersom det ger skaparen av nya produkter och processer, vilka 

kan vara förenade med avsevärda kostnader och stora ansträngningar, en ensamrätt och 

därmed också en möjlighet att få tillbaka det satsade kapitalet. Immaterialrätten ger således 

                                                
108 EFPIA, The pharmaceutical industry in figures 2013, s. 6.   
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företaget ett sorts investeringsskydd. Patent är emellertid en tidsbegränsad ensamrätt och 

skyddstiden uppgår till 20 år med möjlighet för tilläggsskydd109 för läkemedel.110  

 

Patentsystemet fungerar inte enbart som ett investeringsskydd för läkemedelsföretagen utan 

bidrar även till spridning av kunskap. I och med att företagen får en ensamrätt att utnyttja den 

patenterade produkten måste de också offentliggöra en korrekt och fullständig beskrivning av 

uppfinningen, vilket gör att andra ges en möjlighet att föra utvecklingen vidare och bidra till 

att nya läkemedel når marknaden.111  

 

5.3.2 Varumärke  

Varumärkets funktion är att ge konsumenten information om att ett visst företag tillverkat 

produkten, en ursprungsgaranti, vilket ger kunden en försäkran om att varor med samma 

märke är tillverkade under kontroll av företaget i fråga, märket kan även ge en indikation om 

varans kvalité och andra egenskaper hos företaget. Det är av yttersta vikt i dagens samhälle 

för företag att sticka ut i mängden av massproducerade varor och ett starkt varumärke 

fungerar som ett individualiseringsmedel. Konsumenterna kan genom varumärket orientera 

sig på marknaden och knyter ofta olika föreställningar till ett välkänt varumärke.112  

 

Bakom ett starkt varumärke ligger stora summor investerade i marknadsföring av varumärket. 

Företagen spenderar miljonbelopp för att marknadsföra sina produkter för att kunder ska 

associera ett visst varumärke med en viss produkt, kvalité och företag. Desto bättre ett företag 

marknadsför sig, desto större chans har företaget att överleva på marknaden.113   

 

5.4 Fri handel – ofri prissättning114 

Den största drivkraften bakom parallellhandel är som nämnt de stora prisskillnader på samma 

läkemedel som finns inom EU. Prisskillnaderna på läkemedel inom EU beror på en mängd 

olika orsaker, en stark bidragande orsak till prisdifferensen inom läkemedelsmarknaden är 

dock det faktum att hälso- och sjukvården är nationella angelägenheter och det är upp till EU-

                                                
109 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för 

läkemedel. 
110 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 227 och Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 149. 
111 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 8, 10, 149. 
112 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 337. 
113 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 409-411 och Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 338. 
114 Rubrik lånad av RFV 2000:6, s. 13. 
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länderna att själva reglera området. De nationella regleringarna bidrar till olikheter i prisnivå 

då varje medlemsstat har olika nationella sjukvårdssystem med olika prisregleringar och 

skillnader i försäkringssystem. Prisregleringarna för att kontrollera prisnivån på ett visst 

läkemedel har bl.a. sin grund i olika sociala målsättningar vilka skiljer sig åt mellan de olika 

medlemsstaterna och detta gör att företagen inte alltid har kontroll över prissättningen.115  

 

Andra orsaker är olika marknads- och försäljningsstrategier som ett företag använder för att 

sälja sin produkt eller att läkemedlet är skyddat av patent i ett land men inte i ett annat vilket 

leder till ökat konkurrens på den marknaden där läkemedlet inte är skyddat och det i sin tur 

leder till att priset på det konkurrensutsatta läkemedlet sänks i den medlemsstaten.116  

 

  

                                                
115 KOM (2003) 839, s. 5 fotnot 8, Person, Parallellhandel med läkemedel, s. 7, 13, 28 och Förenade målen C-

427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 46. 
116 KOM (2003) 839, s. 5 fotnot 8 och Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, 

punkt 46. 
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6 Sammanfattning och analys  
 

Den slutsats man kan dra av de ovan redovisade rättsfallen rörande både patent och 

varumärke och relationen till den fria rörligheten är att EU-domstolen anser att den fria 

rörligheten är ett angelägnare intresse att skydda och undantag från denna får endast ske för 

att skydda det särskilda föremålet för den specifika immaterialrätten i fråga. 

 

Det kan konstateras att domstolen har genom att utveckla ”det särskilda föremålet” 

rättfärdigat ett ingripande i medlemsstaternas nationella lagstiftningar i de fall 

immaterialrätterna kommer i konflikt med den fria rörligheten. Medlemsstaterna får enligt 

artikel 36 ställa upp regler som begränsar den fria rörligheten om dessa är till för att skydda 

de immateriella rättigheterna men dessa restriktioner får dock inte utgöra en förtäckt 

begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.  

 

Av de ovan redovisade rättsfallen rörande patent kan slutsatsen dras att EU-domstolen 

nästintill omöjliggjort för en patenthavare att begränsa import av läkemedel efter det att denne 

satt produkten på marknaden. Enda möjligheten för företaget att hindra importen är om det 

skulle visa sig att konsumtionsprincipen inte är uppfylld.  

 

Patenthavaren kan i de fallen använda sig av den nationella lagstiftningen med framgång 

eftersom den anses vara förenlig med den fria rörligheten. Enligt domstolen är det särskilda 

föremålet för patenträtten ”att patenthavaren, som kompensation för sin uppfinnarmöda, 

tillförsäkras ensamrätt att använda en uppfinning för att tillverka industriprodukter och bringa 

dem i omsättning, antingen direkt eller genom att upplåta licens till tredje part, liksom rätten 

att motsätta sig efterbildning”.117 Eftersom produkten inte satts på marknaden med samtycke i 

de fall då en tvångslicens utfärdas anses patenthavarens rätt inte utsläckt. Lagstiftningen får 

således förekomma för att den anses skydda det särskilda föremålet för patenträtten och är 

således en godtagbar orsak till att begränsa handeln mellan medlemsstaterna.  

 

Utöver de tillfällen då produkterna tillverkats i enlighet med en tvångslicens och rättigheterna 

därmed inte anses konsumerade för att samtycke saknas, har EU-domstolen utsläckt 

                                                
117  Mål 15/74 Centrafarm vs Sterling Drug Inc, punkt 9. 
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patenthavarens möjligheter att begränsa importen. Om patenthavaren väljer att sätta 

produkten på marknaden måste han stå sitt kast.  

 

I Merck menade EU-domstolen att om patenthavaren frivilligt väljer att sätta sin skyddade 

produkt i ett land där dennes ensamrätt inte kan garanteras så får patenthavaren stå sitt kast. 

Ensamrätten har konsumerats genom att patenthavaren med samtycke placerade produkten i 

landet. EU-domstolen hade i Sterling Drug uttalat att medlemsstaterna får ställa upp hinder 

mot den fria rörligheten om det är berättigat för att skydda det särskilda föremålet för patent. 

Vilket enligt domstolen bland annat är att patenthavaren som kompensation för sin 

uppfinnarmöda tillförsäkras ensamrätt att använda uppfinningen. I Italien hade Merck ingen 

möjlighet till att patentera produkterna, vilket innebar att Merck inte hade tillförsäkrats vad 

som ansågs som det särskilda föremålet för patent, dvs en ensamrätt att tillverka produkten 

och således få kompensation för sin uppfinnarmöda. Eftersom Merck inte kunde patentera sin 

produkt innebar det att produkten troligtvis utsattes för konkurrens från liknande läkemedel 

med innebörden att priset också sjunker. Att EU-domstolen sedan fastställer att den nationella 

domstolen inte får ställa upp regeln som faktiskt är till för att skydda det särskilda föremålet 

för patent ter sig underligt.  

 

När det kommer till ett läkemedelsföretags möjligheter att hindra parallellimport av 

varumärkesskyddade varor kan slutsatsen dras att om en vara importeras av 

parallellimportören i dess originalförpackning utan förändring, kan varumärkesinnehavaren 

inte hindra importen eftersom ensamrätten då anses konsumerad och därmed får varan fritt 

säljas vidare utan hinder.  

 

Vid import av läkemedel kan importören dock vara tvungen att ompaketera varan och åter 

fästa varumärket på den för att kunna marknadsföra varan inom landet. Denna rätt är dock 

förbehållen varumärkesinnehavare och således begår importören intrång i 

varumärkesinnehavarens rätt då denne märker varan med varumärket.  

 

EU-domstolen har slagit fast att en varumärkesinnehavare har en rätt att hindra importören att 

ompaketera varan och därefter åter fästa varumärket på produkten eftersom detta anses 

tillhöra det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Domstolen har slagit fast att det 

särskilda föremålet för varumärkesrätten är att garantera innehavaren av ett varumärke en 

ensamrätt att märka produkterna med märket. Domstolen menar också att i det särskilda 
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föremålet ingår den så kallade ursprungsgarantin. Ursprungsgarantin är varumärkets 

grundläggande funktion och innebär att konsumenter ska vara försäkrade om att varan inte 

utsatts för ingrepp av tredje man som kan ha påverkat varans kvalité.  

 

Domstolen menar således att en varumärkesinnehavare har en rätt att hindra importören att 

ompaketera varan och därefter åter fästa varumärket på produkten eftersom detta hör till det 

särskilda föremålet men domstolen menar dock att utövandet av denna rätt inte får utgöra en 

förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. En förtäckt begränsning av handeln 

mellan medlemsstaterna föreligger om det fastställs att varumärkesinnehavarens utnyttjande 

av sin rättighet, mot bakgrund av dennes marknadsföringssystem, bidrar till en konstlad 

avskärmning av marknaderna. 

 

Domstolen har genom de ovan redovisade rättsfallen försökt att redogöra för vad som menas 

med en konstlad avskärmning och efter många om och men finns det en viss klarhet i vad 

domstolen faktiskt menar. En konstlad avskärmning föreligger om det är objektivt nödvändigt 

för importören att ompaketera varan för att få tillgång till marknaden och 

varumärkesinnehavarens intressen samtidigt tillvaratas, dvs. om ompaketeringen inte påverkar 

varans ursprungliga kvalité, om varumärkesinnehavaren underrättas innan försäljningen, om 

det framgår på den nya förpackningen vem som tillverkat samt vem som ompaketerat varan 

och om det fastställs att ompaketeringen inte skadar anseendet hos varumärkesinnehavaren. 

 

Det kan konstateras genom redovisningen av rättsfallen ovan att EU-domstolens praxis 

utvecklats till fördel för varumärkesinnehavare genom att strängare krav för när 

ompaketeringen ska få ske har införts. Varumärkesinnehavarens skyddsintressen har stärkt 

genom att bl.a. domstolen erkänt att förpackningen inte får utformas så att anseendet skadas 

och att detta även gäller i fall då en ny etikett enbart fästs på originalförpackningen.  

 

Underrättelsekravet är också en viktig förutsättning för att varumärkesinnehavaren faktiskt 

ska kunna tillvarata sin rätt genom att kunna invända mot ompaketeringen när denna utförts 

på ett sätt som inte är i enlighet med vad som bör. Underrättelsen har även en funktion för 

varumärkesinnehavaren genom att denne då kan kontrollera vilka varor som faktiskt 

cirkulerar i EES och därmed ingripa i de fall varumärket plagierats av en som inte har 

tillstånd. 
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Samtidigt har parallellimportören fått ganska stora svängrum att handskas med 

varumärkesinnehavarens varumärke. Alla rekvisit är relativt lätta att uppfylla, det enda 

rekvisitet som kan ställa till med problem för parallellimportören är ”objektivt nödvändigt”. 

Fast å andra sidan skulle inte parallellimportören få tillgång till marknaden, skulle rekvisitet 

vara uppfyllt och därmed möjliggöra för importören att importera de varumärkesskyddade 

produkterna. 

 

EU-domstolen har även i de senare målen börjat ta hänsyn till ”värdet” som varumärket har i 

omsättningskretsen. Domstolen pekar på varumärkets viktiga funktion just på 

läkemedelsbranschen och menar att även värdet som varumärket har i omsättningskretsen 

måste skyddas. 

 

EU-domstolen behandlar dock parallellhandeln med läkemedel precis som vilken annan 

marknad som helst. Det tas inte hänsyn till att prisskillnaderna som gör att parallellhandeln 

fortsätter faktiskt är utanför läkemedelsföretagens kontroll i många fall. I Sterling Drug 

menade domstolen att den orsak att det föreligger prisskillnader mellan medlemsstaterna som 

beror på nationella åtgärder för priskontroll inte medför att patenthavaren kan motsätta sig 

import utan att dessa skillnader i stället skulle regleras genom harmoniseringsåtgärder. 

Problemet kvarstår fortfarande eftersom hälso- och sjukvården är nationella angelägenheter 

och en harmonisering på immaterialrättsområdet löser inte problemet fullt ut. EU:s 

målsättning om att skapa en inre marknad har inte lyckats på läkemedelsområdet. Detta bör 

också tas i beaktande när gränsen mellan fri rörlighet och skydd för immateriella rättigheter 

dras. Även om fördragets bestämmelser inriktar sig på medlemsstaternas lagstiftningar bör det 

beaktas vilka konsekvenser det får för företagen i fråga.  Patenthavaren har inte samma rätt 

som andra patenthavare inom andra områden, då denne inte alltid kan bestämma under vilket 

pris läkemedlet ska säljas. Det särskilda föremålet för patent äventyras i och med att denne 

inte får bestämma under vilka förutsättningar denne ska sätta produkten på marknaden. En 

tanke som uppstår är att en inskränkning i kommersiell vidareförsäljning av 

läkemedelsprodukter för att tillvarata patenthavarens intressen i vissa fall kan tänkas vara 

lämplig, utformningen av denna bestämmelse så att både parallellimportör och patenthavare 

får sina intressen tillgodosedda kan dock vara svår.  
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