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Sammanfattning 
För näringsidkare i dagens moderna samhälle är ensamrätten till varukännetecken av stor 

betydelse. För många näringsidkare ligger det stora investeringar bakom ens varukännetecken 

och dess renommé värderas högt. I takt med att varukännetecken har blivit en allt viktigare 

tillgång för varumärkesinnehavarna har även handel med varumärkesförfalskade och 

piratkopierade varor ökat. Denna ökning har lett till att behovet av att kunna skydda sitt 

varukännetecken från olovlig användning ökat och att varumärkesinnehavarna vill ha en mer 

utökad ensamrätt till sina varukännetecken.  

 

Tidigare har inte förfalskade varor som transiteras inom Europeiska unionen, med 

slutdestination i tredjeland, utgjort varumärkesanvändning och således inte heller ett intrång 

varumärkesinnehavarens ensamrätt. I praxis har det fastslagits att detsamma gäller när ingen 

slutdestination är angiven för varorna. Anledningen till att transitsituationer inte omfattats av 

varumärkesinnehavarens ensamrätt är att transit inte har ansetts utgöra 

varumärkesanvändning. För att förfalskade varor ska kunna utgöra varumärkesanvändning har 

det tidigare krävts att varorna ska importeras i en medlemsstat och där föras ut på marknaden. 

Att varorna tillfälligt lagras i ett tullager eller transiteras inom unionen har inte ansetts kunna 

likställas med import.   

 

I och med den nya varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet införs 

bestämmelser som stadgar att även varor som befinner sig i transit i en medlemsstat kan 

utgöra varumärkesanvändning. Men frågan är hur stor praktisk effekt de nya bestämmelserna 

kommer få eftersom det stadgas att varumärkesinnehavaren måste inneha ensamrätt till 

varukännetecknet även i slutdestinationslandet för att tullmyndigheterna i transitlandet ska 

kunna omhänderta varorna. Denna bestämning innebär att flertalet transitsituationer även efter 

lagändringen inte kommer utgöra ett intrång i en varumärkesinnehavares ensamrätt och 

således kommer varumärkesinnehavaren inte kunna tillgripa åtgärder. Även situationer när 

inget slutdestinationsland är angivet hamnar utanför bestämmelsernas tillämpningsområde 

och på så vis skapas det en möjlighet för deklaranter och varuinnehavare att kringgå de nya 

transitbestämmelserna. De nya bestämmelserna kommer således inte kunna tillämpas i särskilt 

många transitsituationer.  
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Förkortningslista 
EU Europeiska unionen  
 
FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
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TRIPs-avtalet Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights 
 
VmD  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 

december 2015  för tillnärmning av medlemsstaternas 
varumärkeslagstiftning 

 
VmF Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om 

gemenskapsvarumärken, i lydelsen enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om 
ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om 
gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 
2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om 
gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens 
förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till 
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
monster och modeller)  

 
VmL Varumärkeslag (2010:1877) 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Att förse sina varor med ett varukännetecken är ingen ny företeelse utan har länge gjorts för 

att kunna identifiera vem som har tillverkat en specifik vara. I dagens samhälle förknippas 

dock ett varukännetecken med betydligt fler egenskaper än som identifikator på tillverkare, 

såsom goodwillvärde och kvalité.1 Dessa egenskaper är något som konsumenter är beredda att 

betala ett högre pris för än om varukännetecknet inte hade haft någon renommé. Att en 

näringsidkares varukännetecken är väldigt ekonomiskt viktigt för varumärkesinnehavaren har 

lett till att det är oerhört centralt att kunna säkra ensamrätten till sina varukännetecken. För 

många företag är deras varukännetecken en självständig tillgång som för kända 

varukännetecken kan värderas till flera miljarder svenska kronor.2  

 

Parallellt med att varukännetecknets betydelse har utvecklats har även en marknad för 

varumärkesförfalskade varor vuxit fram, där varor försedda med kopierade varukännetecken 

saluförs till ett billigare pris. Handeln med piratkopierade och varumärkesförfalskade varor 

har under de senaste decennierna ökat kraftigt. Enligt Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) beräknades den internationella handeln med sådana 

varor öka från drygt 120 miljarder US-dollar år 2000 till 250 miljarder US-dollar år 2007.3 

Det är ett belopp högre än bruttonationalprodukterna för cirka 150 ekonomier. Enligt siffror 

från Europeiska kommissionen ökade antalet registrerade fall av varor som av de nationella 

tullmyndigheterna misstänktes utgöra intrång i immateriella rättigheter från 26 704 fall år 

2005 till 80 000 fall år 2015. Det är en ökning med nästan 200 %.4  

 

																																																								
1 Lindgren, Anders (red.), Skydda dina idéer: patent, varumärken, design, upphovsrätt och piratkopiering, 
1. uppl., Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, Uppsala, 2008 s. 111. 
2 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i 
Sverige, EU och internationellt, 10., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 378. 
3 OECD, Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products – november 2009 update, hämtad 
2016-12-16. 
4 European Commission, IPR Infringements: Facts and figures, hämtad 2016-12-17 samt meddelande från 
kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén (KOM(2011) 287 slutlig) av den 24.5.2011 om En inre marknad för immateriella 
rättigheter. Att genom att främja kreativitet och innovation skapa ekonomisk tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen och förstklassiga produkter och tjänster i Europa, s.19.  
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Handeln med varumärkesförfalskade kopior är negativ för varumärkesinnehavarna eftersom 

andra snyltar på den renommé som de byggt upp kring varukännetecknet. Denna handel leder 

till att varukännetecknet urvattnas som kan orsaka en ovilja hos konsumenterna att betala för 

den äkta varan om det finns många kopior på marknaden.5 Vidare kan urvattning leda till att 

renommé kring varukännetecknet skadas, om konsumenterna förknippar varukännetecknet 

med produkter av dålig kvalité. Dessutom kan handel med varumärkesförfalskade och 

piratkopierade kopior leda till stora problem och risker om det till exempel är medicin som 

har kopierats. Läkemedelsverket uttalade redan 2012 att piratkopierad medicin är ett hot mot 

hälsan i och med att sådan medicin kan innehålla fel substanser eller fel mängd av den 

verksamma substansen. 6  Handel med varumärkesförfalskade varor är dock inget nytt 

fenomen, utan sådan handel förekom redan under medeltiden då det utdömdes hårda straff för 

den som kopierade någon annans företagsemblem.7 

 

I nu gällande varumärkeslag8 (VmL) finns bestämmelser som stadgar att den som innehar en 

firma eller ett annat näringskännetecken har ensamrätt till det varukännetecknet.9 Ensamrätten 

innebär bland annat att ingen annan i näringsverksamhet får använda sig av ett med 

varumärkesinnehavarens varukännetecken identiskt tecken för att saluföra sina varor. 

Ensamrätten omfattar dock endast användning av varukännetecknet inom Sveriges 

territorium, således användning i näringsverksamhet här, inklusive att de förfalskade varorna 

ska ha importerats till Sverige.10 Med import menas att varorna måste ha förts in i Sverige där 

de sedan övergått till fri omsättning.11 Att varorna befinner sig i transit i Sverige anses inte 

utgöra import av varorna och såldes har det inte ansetts innebära ett intrång i 

varumärkesinnehavarens ensamrätt. Transit är ett begrepp som inte tidigare använts inom 

varumärkesrätten, utan har sitt ursprung i tullagstiftning.12 Med transit avses även omlastning, 

lagring, införsel i en frizon, tillfällig lagring, aktiv förädling och tillfällig införsel av varor i 

																																																								
5 Lindgren, s. 149. 
6 Piratkopierade läkemedel är ett hot mot hälsan, hämtad 2017-03-15. 
7 Lindgren, s. 148. 
8 SFS 2010:1877. 
9 1 kap. 6 § VmL. 
10 1 kap. 10 § VmL. 
11 SOU 2016:79 s. 233. 
12 Felskov-Lihme, Troels, Varemærkerettens anvendelse på varer i transit: EF-domstolens afgørelse i 
Montex Holding Ltd. mod Diesel S.p.A. (sag C-281/05), NIR. Nordiskt immateriellt rättsskydd., 
76(2007):4, 2007, s. 365-371. 



	

4	
	

ett land innan transport till slutdestination sker.13 En varumärkesinnehavares möjligheter att 

stoppa varumärkesförfalskade kopior som fraktas genom Europa har såldes varit mycket 

begränsade och det är endast när varorna importerats till ett land där ensamrätt föreligger som 

de har kunnat omhändertas av tullmyndigheten. Tidigare fanns en möjligheten att stoppa 

varumärkesförfalskningar i tullförordningens14 artikel 22 som stadgar att om en tullmyndighet 

i ett transitland har vetskap om att ett parti varor utgör ett varumärkesintrång i 

slutdestinationslandet får de vidarebefordra denna information till slutdestinationslandet där 

varorna sedan kan beslagtas. 

 

I januari 2016 trädde ett nytt varumärkesdirektiv15 (VmD) i kraft som bland annat utökar 

ensamrätten för varumärkesinnehavare på så sätt att även varor i transit utgör 

varumärkesanvändning. Även en ny varumärkesförordning16 (VmF) har nyligen trätt i kraft 

som på samma sätt, som i VmD, utökar ensamrätten för EU-varumärken.17 Ändringarna i 

varumärkeslagen kommer träda i kraft först i början av januari 2019.18  

 

För att det ska vara ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt måste tredje man 

olovligen använda varumärkesinnehavarens varukännetecken på produkter eller 

förpackningar, bjuda ut varor försedda med varukännetecknet till försäljning, importera eller 

exportera varor försedda med varukännetecknet eller använda sig av varukännetecknet i 

reklam.19 Det varukännetecken som tredje man använder måste dels användas i närings-

verksamhet dels vara identiskt med eller i väsentliga drag inte kunna särskiljas från 

varumärkesinnehavarens varukännetecken.20  

 

																																																								
13 Skäl 22 i VmD. 
14  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1383/2003. 
15 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015  för tillnärmning av 
medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 
16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 
2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om 
upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). 
17 Artikel 9.4 VmF. 
18 SOU 2016:79 s. 184. 
19 1 kap. 10 § 2st. VmL. 
20 1 kap. 10 § 1 st. VmL.  
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Enligt de nya bestämmelserna kan även förfalskade varor som befinner sig i transit i en 

medlemsstat utgöra varumärkesanvändning och således ett intrång i varumärkesinnehavarens 

ensamrätt. Dock finns ett undantag som stadgar att om varumärkesinnehavaren inte enligt 

lagstiftning i destinationslandet kan hindra varan från att släppas ut på marknaden där kan den 

inte omhändertas när den transiteras i ett land där ensamrätt för varumärkesinnehavaren 

föreligger.21 Om en vara exempelvis transiteras i Sverige med slutdestination USA måste 

således varumärkesinnehavaren ha ensamrätt till varukännetecknet i såväl Sverige som USA 

för att den svenska tullen ska kunna vidta åtgärder för att stoppa de förfalskade varorna. Om 

ensamrätt till varukännetecknet inte föreligger i slutdestinationslandet USA måste tullen 

släppa vidare varorna trots att det är varumärkesförfalskningar. Således kommer 

möjligheterna att stoppa varumärkesförfalskade kopior fortfarande vara begränsade. Ändock 

uttalas det i förarbetena att det är en betydelsefull förändring av lagstiftningen.22 

1.2 Problemformulering 

• Hur kommer bestämmelserna om varor i transit i 10 § 2 st. 4 p. VmL att påverka 

varumärkesinnehavarens ensamrätt och vilken effekt kommer bestämmelserna få i 

realiteten?  

• Hur ska situationer där inget slutdestinationsland är angivet bedömas utifrån de nya 

transitbestämmelserna?  

• Hur förhåller sig praxis på området till de nya bestämmelserna om varor i transit?  

• Bör liknande regler införas för intrång i andra immateriella rättigheter än 

varukännetecken?  

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att besvara problemformuleringarna genom att klargöra och analysera 

det nya rättsläget angående varor i transit och varumärkesinnehavarens utökade ensamrätt. 

För att uppnå syftet fastställs gällande rätt för att kunna analysera hur transitreglerna kan 

komma att tillämpas och vad effekten i realiteten blir av lagändringen. Utgångspunkten för 

studiens analysdel är att belysa och utreda de problem som uppstår för varumärkesinnehavare 

och myndigheterna i transitländer i och med transitreglerna. Studien är riktad till en juridiskt 

kunnig läsarkrets.  

																																																								
21 Artikel 10.4 VmD. 
22 SOU 2016:79 s. 14. 
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1.4 Metod och material  

För att reda ut rättsläget har rättsdogmatisk metod använts, det vill säga en tolkning, 

systematisering och analys av rättskällor så som lagregler, förarbeten och praxis.23 I uppsatsen 

har även rättskällornas inbördes hierarkiska ställning beaktas. Eftersom varumärkesrätten i 

princip är harmoniserad inom EU har även EU-rättslig metod använts för att besvara 

problemformuleringarna. Vid tolkning av EU-rätten måste domstolar och myndigheter 

använda sig av direktivkonform tolkning vilket innebär att vid tillämpning av nationell rätt, i 

synnerhet när de aktuella bestämmelserna kommer från ett direktiv, se den nationella 

lagstiftningen i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte.24 Således ska den nationella 

varumärkeslagen ses i ljuset av varumärkesdirektivet, när det har trätt i kraft. Den nationella 

domstolens skyldighet begränsas dock av allmänna EU-rättsliga principer, särskilt principen 

om rättsäkerhet och icke-retroaktivitet.25 Dock begränsas inte de nationella domstolarnas 

skyldighet till den i fallet aktuella bestämmelsen utan domstolen är skyldig att tolka utifrån 

EU-rätten som en helhet.26 Tolkningen utgår främst från nationell rätt som stiftas på grund av 

ett direktiv men är inte begränsad till denna. Den nationella domstolen ska hantera den 

nationella rätten som en helhet för att avgöra om den strider mot direktivets ordalydelse och 

ändamål.27 Således har EU-rätten direkt effekt i Sverige, vilket innebär att den nationella 

rätten är underordnad EU-rätten vid en konflikt mellan dem.28 Därför har även, som nämnt, en 

EU-rättslig metod använts i studien, rättskällorna kommer främst tolkas enligt teologisk 

metod. Teologisk metod innebär att bestämmelser tolkas utifrån deras syfte och 

sammanhang.29  

 

																																																								
23 Kellgren, Jan & Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap – råd och reflektioner, 
Studentlitteratur, Linköping, 2007, s. 47 samt Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 
metodlära, 1 Uppl., Lund, Studentlitteratur, 2013, s. 21 ff.  
24 Mål 14/83, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, 
ECLI:EU:C:1984:153, p. 26. 
25 Mål 80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV, ECLI:EU:C:1987:431, p. 13. 
26 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstill- 
lämpning, 2 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 188-192. 
27 Mål C-397/01-C-403/01, Pfeiffer m.fl. mot Deutsches Rotes Kreuz, EU:C:2004:584 p. 115-116. 
28 Korling & Zamboni, s. 111.  
29 Hettne & Otken Eriksson, s. 36. 
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Inom EU delas rättskällorna upp i bindande och icke-bindande rättskällor. Till de bindande 

rättskällorna räknas de grundläggande fördragen30, EU:s allmänna rättsprinciper, praxis från 

EU-domstolen, nationella avtal samt bindande sekundärlagstiftning. I denna uppräkning 

utgörs primärrätten av de grundläggande fördragen, de internationella avtalen är 

underordnade primärrätten men överordnad bindande sekundärrätten, som endast är tillämplig 

om den är förenlig med de överordnade rättskällorna.31 Till de icke-bindande rättskällorna 

räknas icke-bindande sekundärrätt, förarbeten, förslag till förhandsavgörande från 

generaladvokaten samt EU-rättslig doktrin.32 Inom normhierarkin för sekundärrätten görs 

åtskillnad mellan lagstiftningsakter som är utfärdade av rådet och Europaparlamentet och 

tillämpningsföreskrifter som utfärdas av kommissionen.33 Både varumärkesdirektivet och 

varumärkesförordningen är utfärdade av Europaparlamentet och rådet och är således 

lagstiftningsakter.  

 

Angående rättspraxis är EU-domstolens uppgift att, utifrån teologisk metod, tolka de aktuella 

bestämmelserna mot bakgrund av deras ändamålsenliga verkan, det vill säga att EU-

domstolen ska göra en sådan tolkning som leder till att EU-rätten utvecklas.34  

 

Studier av nu gällande VmL och förarbeten till ändringar i varumärkeslagen som presenterats 

hösten 201635 har gjorts för att reda ut hur lagändringen kommer införlivas i svensk rätt. Den 

nationella lagstiftningen är underordnade EU-lagstiftningen därför har den nationella 

lagstiftningen studerats i ljuset av VmD. Även tullförordningen har studerats för att tydliggöra 

tullens rättigheter att omhänderta och kvarhålla varumärkesförfalskade varor. Det material 

från EU som har behandlats är således främst den bindande sekundärrätts lagstiftningsakter. I 

uppsatsen har även praxis från EU-domstolen studerats, eftersom det är i EU-domstolens 

tolkning av de tullrättsliga och immaterialrättsliga rättsakterna som det fastslagits av varor i 

transit inte utgör varumärkesanvändning. Den praxis som använts i studien är Class 

International-målet36, Montex Holding-målet37, de förenade målen Philips38 och Nokia39. Det 

																																																								
30 EU-fördraget, FEUF och protokollen till dessa samt rättighetsstadgan se EU-rättens källor och räckvidd, 
hämtad 2017-03-15. 
31 Hettne & Otken Eriksson, s. 40 samt EU-rättens källor och räckvidd, hämtad 2017-03-15. 
32 Hettne & Otken Eriksson, s. 40. 
33 Hettne & Otken Eriksson, s. 45 samt EU-rättens källor och räckvidd, hämtad 2017-03-15.  
34 Hettne & Otken Eriksson, s. 49 samt Korling & Zamboni, s. 122. 
35 SOU 2016:79.  
36 Mål C-405/03, Class International BV mot SmithKline Beecham m.fl., ECLI:EU:C:2005:616. 
37 Mål C-281/05, Montex Holding mot Diesel SpA, ECLI:EU:C:2006:709. 
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finns inte någon praxis från EU-domstolen gällande de nya transitbestämmelserna, därför har 

de nyss nämnda förhandsavgörandena även använts för att tolka hur rättsläget kan komma att 

förändras.  

 

I studien har även doktrin och vetenskapliga artiklar analyserats. Varumärkesrätt är ett 

område där det finns rikligt med doktrin, men eftersom denna uppsats behandlar en så pass ny 

lagändring finns det inte mycket skrivet angående de nya bestämmelserna. Doktrin har 

således använts för att förklara och förstå rättsläget och kritiken innan lagändringen, men 

fokus är på hur rättsläget kommer se ut efter lagändringen och därför har viss begränsning 

gjorts. Även internationella artiklar har använts. För att analysera och förstå VmL har Per 

Carlsons lagkommentarer används, dessa är ett bra komplement till lagtexten även om de 

utgör en källa med lägre dignitet än lagtexten och förarbeten. Även internetkällor har använts 

i uppsatsen när informationen inte har funnits att tillgå i doktrin.  

1.5 Avgränsningar  

Studien behandlar de affärsrättsliga aspekterna av lagändringen, de straff- och civilrättsliga 

aspekterna berörs såldes inte. I studien studeras främst regelverken för varumärkesförfalskade 

varor, det upphovsrättsliga intrång som piratkopierade varor kan utgöra berörs således endast 

i relation till varumärkesförfalskade varor. Studien är inriktad på registrerade 

varukännetecken, eftersom varumärkesdirektivet endast omfattar bestämmelser för 

registrerade varukännetecken. Studien är begränsad till att behandla varukännetecken för 

varor, följaktligen utesluts varukännetecken kopplade till tjänster.  

1.6 Disposition 

De inledande kapitlen är deskriptiva för att klargöra rättsläget och praxis, men i den senare 

delen av studien kommer en kritisk analys av de nya bestämmelserna genomföras. I kapitel 2 

behandlas varumärkesrätten och begreppen ensamrätt, användning och import. Syftet med 

kapitlet är att ge läsaren en överblick av den lagstiftning som är relevant för att förstå 

problemen med bestämmelserna för varor i transit. I kapitel 3 analyseras TRIPs-avtalet och 

tullförordningen för att definiera vad som är varumärkesförfalskning. Kapitlet är menat att ge 

																																																																																																																																																																													
38 Mål C-446/09, Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd m.fl., 
ECLI:EU:C:2011:796. 
39  Mål C-495/09, Nokia Corporation mot Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs, 
ECLI:EU:C:2011:796. 
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läsaren förståelse för vad som skiljer de olika typerna av intrång åt. I kapitel 4 behandlas 

gällande rätt för varor i transit så som tullförordningen och praxis. I kapitel 4 är avsett att ge 

läsaren är förståelse för hur lagstiftningen har sett ut tidigare samt hur EU-domstolen har 

bedömt rättsläget. I kapitel 5 behandlas de nya transitreglerna som finns i varumärkes-

förordningen och varumärkesdirektivet samt hur transitreglerna ska införas i nationell 

lagstiftning. Kapitlet är menat att ge läsaren information om hur de nya transitbestämmelserna 

är formulerad samt deras tillämpningsområde. I kapitel 6 återfinns analys av tidigare framlagd 

fakta. Syftet med denna del av uppsatsen är att besvara de i kapitel 1 presenterade problem-

formuleringarna. I kapitel 7 presenteras slutsatser utifrån tidigare framlagda fakta och analys. 
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2 Varumärkesrätt  

2.1 Inledning  

För att förstå reglerna och debatten kring varumärkesförfalskade kopior är varumärkes-

lagstiftningen och ensamrätten till varukännetecken av stor betydelse. En av de viktigaste 

tillgångarna för företag är dess varukännetecken, som i många fall kan vara värt flera 

miljarder kronor.40 För många varumärkesinnehavare har således deras varukännetecken ett 

kommersiellt värde frikopplat från själva produkten och det är viktigt att värdet kan 

skyddas.41 Det är viktigt för en varumärkesinnehavare att ingen annan kan använda varu-

kännetecknet för att saluföra förfalskade varor. Redan när EU bildades ansågs det av stor vikt 

att det skulle finnas en väl fungerande varumärkesrätt för att den inre marknaden skulle kunna 

existera.42 Dock är varumärkesrätten en immateriell rättighet som är territoriell, det vill säga 

en registrering i Sverige omfattar endast rättigheter knutna till varukännetecknet i Sverige. 

Men eftersom de nationella varumärkeslagstiftningarna inom EU bygger på ett direktiv43 har 

medlemsstaterna en harmoniserad varumärkeslagstiftning. Det är vanligt att en varumärkes-

innehavare registrerar sina varukännetecken i flera länder för på så vis få ett skydd som inte är 

begränsat till Sverige, alternativt registrerar varukännetecknet som ett EU-varumärke.44  

 

I 1 kap. 1 § VmL nämns används begreppet varukännetecken. Ett varukännetecken inkluderar 

varumärken men även andra kännetecken för varor och tjänster exempelvis namn och firma.45 

Således är varukännetecken ett vidare begrepp än varumärke och omfattar fler typer av 

kännetecken än bara traditionella varumärken. I varumärkesförordningen användes tidigare 

begreppet gemenskapsvarumärke men numera benämns det som EU-varumärke.46  

 

																																																								
40 Interbrands undersökning från 2016, hämtad 2016-12-05 samt Levin, s. 378. 
41 Prop. 2009/10:225 s. 68.  
42 Levin, s. 381. 
43Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar.  
44 Prop. 2009/10:225 s. 69. 
45 Prop. 2009/10:225 s. 397. 
46 Artikel 1 VmF samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 
2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av 
kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om 
gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter 
som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, monster och 
modeller). 
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Enligt 1 kap. 6-7 §§ VmL kan en varumärkesinnehavare förvärva ensamrätt i Sverige på två 

sätt, genom registrering av varukännetecknet eller genom inarbetning av varukännetecknet. 

För att ett varukännetecken ska kunna registreras krävs att det är ett tecken som kan återges 

grafiskt samt har särskiljningsförmåga.47 För EU-varumärke kan ensamrätten endast förvärvas 

genom registrering.48 Som nämnts är begreppet varukännetecken ett bredare begrepp än varu-

märke. Ett varukännetecken ska kunna tolkas vitt och omfatta allt från enstaka ord till 

meningar eller en kombination av dessa med en speciell färg eller mönster.49 Kravet är dock 

att tecknet ska ha särskiljningsförmåga, det vill säga att tecknet ska kunna särskilja 

innehavarens produkter från andra liknande produkter.50 För att avgöra om ett tecken har 

särskiljningsförmåga ska bedömningen göras utifrån uppfattningen hos en genomsnitts-

konsument som är normalt informerad och skäligen uppmärksam.51 I nu gällande VmL finns 

även ett krav på att varukännetecknet ska kunna återges grafiskt för att kunna registreras. 

Kravet på grafisk återgivning kommer dock ändras till att varukännetecknet ska kunna återges 

tydligt i den uppdaterade versionen av VmL som träder i kraft i januari 2019.52 Detsamma 

gäller för EU-varumärken där kravet på grafisk återgivning i princip redan är avskaffat.53  

2.2 Ensamrätt 

Som nämns är varumärkesrätten territoriellt begränsad och således gäller detsamma för 

ensamrätten. Dock finns möjligheten att registrera varukännetecknet som ett EU-varumärke 

och ensamrätten omfattar därmed hela EU.54 Ett av syftet med varumärkesrätten är att ge 

varumärkesinnehavaren ensamrätt till sina varukännetecken i näringsverksamhet. Genom att 

förse sina varor med varukännetecknet kan varumärkesinnehavaren framhäva och särskilja 

sina varor från liknande produkter på marknaden.55  

 

Enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VmL samt 9.2 VmF innebär ensamrätten att tredje man i närings-

verksamhet inte får använda sig av ett näringskänntecken som är identiskt med 

																																																								
47 1 kap. 4 § VmL. 
48 Artikel 6 VmF. 
49 Prop. 1992/93:48 s. 71. 
50 Artikel 4 VmF samt 1 kap. 5 § VmL. 
51 Se exempelvis Mål C-218/01, Henkel mot Deutsches Patent- und Markenamts, ECLI:EU:C:2004:88, p. 
47.  
52 SOU 2016:79 s. 13-14.   
53 Artikel 4 VmF samt skäl 9 VmF. 
54 Artikel 9.1 VmF samt skäl 1 VmF. 
55 Prop. 2009/10:225 s. 68. 
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varumärkesinnehavarens för att saluföra sina produkter av samma varuslag. Denna 

bestämmelse benämns specialitetsgrundsatsen.56 Det finns inget krav på att det ska föreligga 

en förväxlingsrisk mellan kopian och varumärkesinnehavarens varukännetecken, men ofta när 

det rör sig om två identiska varukännetecken som används inom samma varuslag föreligger 

det en förväxlingsrisk.57 Specialitetsgrundsatsen finns för att klargöra att piratkopior och rena 

varumärkesförfalskningar är ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt.58 Ensamrätten 

omfattar även situationer där tredje man, utan att ta hänsyn till god affärssed, använder det 

registrerade varukännetecknet i anslutning till sina egna varor, för att till exempel visa på att 

sin vara är kompatibel med varumärkesinnehavarens vara. Dock utgör inte alltid denna typ av 

användning ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt.59 

 

Vidare stadgas i 1 kap. 10 § 1 st. 2 p. VmL och artikel 9.2 b VmF att ingen, utan tillstånd från 

varumärkesinnehavaren, får använda sig av ett liknande eller identiskt varukännetecken för att 

saluföra sina varor om det föreligger en förväxlingsrisk eller att användningen ger 

konsumenten uppfattningen att det finns ett samband mellan intrångsprodukten och 

varumärkesinnehavarens produkt. Vid bedömning av om förväxlingsbarhet föreligger, och 

således ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt, ska en sammanvägd 

helhetsbedömning av märkes- och varuslagslikheten göras. För att kännetecknen ska anses 

vara förväxlingsbara ska omsättningskretsen vid helhetsbedömningen uppfatta det som att det 

föreligger ett ekonomiskt samband mellan varukännetecknen. För att avgöra om märkeslikhet 

föreligger mellan varukännetecknen ska hänsyn tas till dels det synintryck som märket ger 

dels till de associationer som omsättningskretsen får med avseende på produktslaget. 

Angående varuslagslikheten ska bedömningen  göras utifrån den tekniska likheten, 

tillbehörsfunktionen, om produkterna saluförs på samma försäljningsställen samt om 

användningsområdet, ändamålet och prisnivån är liknande.60 Helhetsbedömningen ska utgå 

från de mest framträdande beståndsdelarna och det som är mest särskiljande med 

varukännetecknet. Utgångspunkten för bedömningen är att genomsnittskonsumenten 

																																																								
56 Carlson, Per, Varumärkeslag, 1 kap. 10 §, lagkommentar not. 48 hämtad 2016-12-06 via Karnov Group.  
57 Carlson, Per, Varumärkeslag, 1 kap. 10 §, lagkommentar not. 54 hämtad 2016-12-06 via Karnov Group. 
58 Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika, Grundläggande immaterialrätt, 3. uppl., Gleerups utbildning, 
Malmö, 2015, s. 151. 
59 NJA 2014 s. 580 p. 13 i domskälen. 
60 Carlson, Per, Varumärkeslag, 1 kap. 10 §, lagkommentar not. 48 hämtad 2016-12-06 via Karnov Group. 
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uppfattar ett varukännetecken som en helhet och inte lägger märket till detaljer som inte är 

framträdande.61  

 

Ensamrätten består enligt artikel 9.2 c VmF och 1 kap. 10 § 1 st. 3 p. VmL även av ett utökat 

skydd för varukännetecken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen i 

Sverige (eller EU om det är frågan om ett EU-varumärke). I fråga om sådana varu-

kännetecken stadgas att ingen annan än varumärkesinnehavaren får använda ett identiskt eller 

liknande varukännetecken om tredje man tack vare användningen drar otillbörlig fördel av 

eller utan skälig anledning skadar det registrerade varukänneteckens särskiljningsförmåga 

eller renommé. För dessa kända varukännetecken omfattar ensamrätten alla typer av varor, 

tjänster och verksamheter oberoende om det registrerade varukännetecknets produktområde.62 

Med formuleringen att varukännetecknet ska vara känt inom en betydande del av 

omsättningskretsen i Sverige menas dels att varukännetecknet ska vara väl ansett dels att det 

ska vara känt hos en betydande del av omsättningskretsen.63  I praxis har det fastslagits att det 

är tillräckligt att varukännetecknet är känt inom en väsentlig del av landet för att vara känt hos 

en betydande del av omsättningskretsen, om det endast är där produkten saluförs.64 I frågan 

om hur stor likhet som måste föreligga mellan varukännetecken har det i praxis fastslagits att 

det räcker med att likheten leder till att uppfattningen att det föreligger ett samband mellan de 

två varukännetecknen, samma kriterier gäller vid bedömning av två varukänneteckens 

förväxlingsrisk.65 Formuleringen att tredje man ska dra otillbörlig fördel av det registrerade 

varukännetecken ska bedömas utifrån hur varukännetecknet uppfattas av en normalt 

informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de aktuella 

varorna.66 Om varumärkesinnehavaren kan visa på att tredje mans användning av varu-

kännetecknet är otillbörlig kan tredje man hävda att det funnits skälig anledning för 

användningen. Begreppet skälig anledning kan omfatta såväl objektivt tvingande skäl som 

subjektiva intressen hos tredje man.67 Begreppet begränsar dock inte omfattningen av ensam-

																																																								
61 Se mål C-251/95, Sabel mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ECLI:EU:C:1997:528, p. 23. 
62 Se även prop. 2009/10:225 s. 70. 
63 Carlson, Per, Varumärkeslag, 1 kap. 10 §, lagkommentar not. 48 hämtad 2016-12-06 via Karnov Group 
64 Mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, ECLI:EU:C:1999:408, p. 31. 
65  Se exempelvis mål C-425/98, Marca Mode CV mot Adidas AG och Adidas Benelux BV, 
ECLI:EU:C:2000:339 och mål C-408/01, Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld 
Trading Ltd, ECLI:EU:C:2003:582.  
66 Mål C‑252/07, Intel Corporation Inc. Mot CPM United Kingdom Ltd, ECLI:EU:C:2008:655, p. 36. 
67 Mål C-65/12, Leidseplein Beheer BV och Hendrikus de Vries mot Red Bull GmbH och Red Bull 
Nederland BV, ECLI:EU:C:2014:49, p. 45. 
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rätten för varumärkesinnehavaren, utan bestämmelsen är ett hjälpmedel för att uppnå jämvikt 

mellan det utökade skyddet för kända varukännetecken och tredje mans intressen. Att åberopa 

skälig anledning som en grund för användningen ger inte tredje man några rättigheter knutna 

till det registrerade varukännetecknet utan leder endast till att varumärkesinnehavaren måste 

tolerera tredje mans användning av varukännetecknet.68   

 

I praxis har det fastslagits att ensamrätten syftar till att ge varumärkesinnehavaren rätt att 

skydda de intressen som är knutna till varukännetecknet, det vill säga ge ett skydd som 

säkerhetsställer att varukännetecknet fyller sin egentliga funktion. Dock kan ensamrätten 

endast utövas och åberopas när annan än varumärkesinnehavaren använder sig av ett 

varukännetecken som kan skada det registrerade varukänneteckens funktion.69  

2.3 Kravet på användning  

Den ensamrätt en varumärkesinnehavare åtnjuter är ett skydd mot tredje mans användning av 

varukännetecknet i näringsverksamhet. I 1 kap. 10 § 2 st. VmL och artikel 9.3 VmF räknas ett 

flertal situationer upp som kan utgöra användning.70 Sådan användning är bland annat att 

förse varor eller dess förpackningar med varukännetecknet, eftersom det kan ge konsumenten 

intrycket att det föreligger ett samband mellan tredje man och innehavaren eller att produkten 

är av samma varukännetecken som varumärkesinnehavarens.71  

 

Det är även användning om tredje man bjuder ut varor försedda med varukännetecknet till 

försäljning, för ut varor försedda med varukännetecknet på marknaden eller lagrar sådana 

varor för att vid ett senare tillfälle föra ut dem på marknaden eller utbjuda dem till 

försäljning.72  

 

																																																								
68 Mål C-65/12, Leidseplein Beheer BV och Hendrikus de Vries mot Red Bull GmbH och Red Bull 
Nederland BV, ECLI:EU:C:2014:49, p. 46 och 60. 
69  Se mål C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mot 
Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH, ECLI:EU:C:2010:163, p. 29, mål C-206/01, Arsenal Football Club 
plc mot Matthew Reed, ECLI:EU:C:2002:651, p. 51 samt mål 487/07, L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV 
m.fl., ECLI:EU:C:2009:378, p. 58. 
70  Denna uppräkning av situationer som utgör användning är inte uttömmande utan endast en 
exemplifiering av vad som kan utgöra användning se prop. 2009/10:225 s. 129. 
71 Artikel 9.3 a VmF samt 1 kap. 10 § 2 st. 1p. VmL.  
72 Artikel 9.3 b VmF samt 1 kap. 10 § 2 st. 2 p. VmL.  
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Ytterligare en situation som utgör användning är om tredje man använder 

varumärkesinnehavarens varukännetecken i affärshandlingar eller reklam.73 Enligt denna 

bestämmelse omfattas även muntlig och elektronisk användning av varukännetecknet.74 

Begreppen affärshandlingar och reklam omfattar även bruksanvisningar, prospekt, skyltar, 

prislistor och dylika handlingar.75 

 

En fjärde situation som utgör användning är när tredje man importerar eller exporterar varor 

försedda med varukännetecknet.76 Att en vara exporteras menas att den sänds till ett land som 

inte tillhör EU. Skickas en vara till ett annat EU-land är det fråga om utförsel av vara och inte 

export.77 För att en vara ska anses vara importerad krävs att varan har förts in i EU för att där 

släppas ut på marknaden. En vara som inte har till syfte att föras ut på marknaden i en 

medlemsstat är således inte importerad.78 Med import avses att en vara har sitt ursprung 

utanför EU. Rör det sig om en vara som kommer från ett annat EU-land är det införsel och 

varan omfattas av principen om fri rörlighet för varor.79 Anledningen att en vara som sänds 

mellan EU-länder inte anses importerad eller exporterad är för att det som en del av fri 

rörlighet för varor inte finns några tullar inom EU, utan EU har gemensam tullmur mot 

omvärlden.80 Syftet med bestämmelsen om att import av varor utgör varumärkesanvändning 

är att förbjuda att tredje man importerar varor till unionen utan tillstånd från 

varumärkesinnehavaren. Det finns inte något krav på att det ska vara importören själv som har 

försett varorna med varukännetecknet utan det räcker med att han har importerat dem till 

unionen för att vara ansvarig. Inte heller kan importören hävda att han inte hade kännedom 

om att varupartiet innehöll varumärkesförfalskningar eller att han genomförde importen åt 

någon annan.81  

2.4 Begränsning av ensamrätten 

Trots den ensamrätt till sina varukännetecken som en varumärkesinnehavare innehar finns det 

ett antal begränsningar av ensamrätten. En begränsning är det situationer där tredje man 

																																																								
73 Artikel 9.3 e VmF samt 1 kap. 10 § 2 st. 4 p VmL. 
74  Prop. 2009/10:225 s. 114 och s. 128-129. 
75  Prop. 1960:167 s. 22. 
76 Artikel 9.3 c VmF samt 1 kap. 10 § 2 st. 3 p. VmL. 
77 Tullverkets information angående import och export, hämtad 2016-12-07. 
78 Mål C-405/03, Class International BV mot SmithKline Beecham m.fl., ECLI:EU:C:2005:616 p. 34. 
79 Tullverkets information angående import och export, hämtad 2016-12-07. 
80  Artikel 28 FEUF. 
81 Se exempelvis Svea hovrätt mål nr T 2745-14. 
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använder delar av varukännetecknet som självständigt saknar särskiljningsförmåga.82 Vidare 

begränsas ensamrättens omfattning av att tredje man i näringsverksamhet får använda sitt 

namn eller sin adress, uppgifter om varans art, ursprung, kvalitet, kvantitet, användnings-

område eller tillverkningstidpunkt.83 Dock måste denna användning ske i enlighet med god 

affärssed, således föreligger en lojalitetsplikt mot varumärkesinnehavarens intressen.84 Rätten 

för tredje man att använda sig av sitt namn eller adress utan att det utgör varumärkesintrång 

gäller för såväl fysiska som juridiska personer.85 Användning av varukännetecknet för att 

ange varans användningsområde tar främst sikte på situationer när tredje mans produkt utgör 

en reservdel eller ett tillbehör till varumärkesinnehavarens vara. Sådan användning är dock 

otillåten om varumärkesinnehavarens varukännetecken används på ett sådant sätt att det 

framstår som att reservdelen eller tillbehöret kommer från varumärkesinnehavaren.86  

 
  

																																																								
82 Artikel 12.1 b VmF samt 1 kap. 11 § 1 st. VmL.  
83 Artikel 12.1 VmF samt 1 kap. 11 § 2 st. VmL.  
84 Artikel 12.2 VmF samt Carlson, Per, Varumärkeslag, 1 kap. 11 §, lagkommentar not. 70 hämtad 2016-
12-07 via Karnov Group. 
85 Mål C-17/06, Céline SARL mot Céline SA, ECLI:EU:C:2007:497, p. 30. 
86 Prop. 2009/10:225 s. 114. 
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3 Vad är varumärkesförfalskning? 

3.1 Varumärkesdirektivet och Varumärkesförordningen 

I varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen finns ingen definition av begreppet 

varumärkesförfalskning, utan det stadgas bara att syftet med direktivet och varumärkes-

förordningen är att bekämpa varumärkesförfalskning.87 Inte heller i tidigare direktiv eller 

förordningar finns någon definition av begreppet. Däremot återfinns termen varumärkes-

förfalskning i den svenska utredningen från 201688, dock utan definition, men med en 

hänvisning till TRIPs-avtalet samt tullförordningens definitioner.89 

3.2 TRIPs-avtalets definition  

TRIPs-avtalet är ett bindande avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter mellan 

WTO-länderna90. I avtalet finns bland annat bestämmelser rörande varukännetecken och 

ensamrättens omfattning.91 I TRIPs-avtalet finns två begrepp som har med varumärkes-

förfalskning att göra, dels counterfeit trademark goods (varumärkesförfalskade varor) dels 

pirated copyright goods (piratkopierade varor som skyddas av upphovsrätt).92  

 

Enligt TRIPs-avtalets definition är varor varumärkesförfalskade när en vara eller förpackning 

förses med ett varukännetecken som är identiskt med ett annat registrerat varukännetecken 

inom samma varuslag, eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det registrerade 

varukännetecknet, och där varumärkesinnehavarens rättigheter blir kränkta enligt lagstiftning 

i importlandet.93  

 

Definitionen av piratkopierade varor som skyddas av upphovsrätt enligt TRIPs-avtalet är 

varor som är kopior som tillverkats utan tillstånd från den rättighetsinnehavare som innehar 

ensamrätten, enligt upphovsrätt eller annan närstående rättighet, i tillverkningslandet.94  

																																																								
87 Skäl 15 VmF och skäl 21 VmD.  
88 SOU 2016:79. 
89 SOU 2016:79 s. 234. 
90 Världshandelsorganisationens medlemsländer. 
91 SOU 2016:79 s. 210. 
92 Artikel 51 not. 14 TRIPs-avtalet. 
93 Artikel 51 not. 14a TRIPs-avtalet. 
94 Artikel 51 not. 14b TRIPs-avtalet. 
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3.3 Tullförordningens definition  

I tullförordningen återfinns två begrepp som rör varumärkesförfalskning: förfalskade varor 

och piratkopierade varor.95  

 

I tullförordningen har begreppet förfalskade varor delats upp i underkategorier som samtliga 

utgör varumärkesförfalskningar. Den första kategorin utgörs av varor som utsatts för en 

åtgärd som innebär ett intrång i ett varukännetecken i den medlemsstat de påträffas och som 

utan tillstånd från varumärkesinnehavaren har påförts ett varukännetecken som är identiskt 

med ett registrerat varukännetecken för varor av samma varuslag eller som till betydande del 

inte kan särskiljas från ett sådant varukännetecken.96 En annan kategori är etiketter, em-

ballage, klistermärken, bruksanvisningar, broschyrer, garantihandlingar eller dylikt som 

utsatts för en åtgärd som innebär ett intrång i en varumärkesinnehavarens ensamrätt. Denna 

åtgärd kan vara att de försetts med en symbol, ett namn eller ett uttryck som är identiskt med 

eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från ett registrerat varukännetecken.97  

 

Definitionen av begreppet piratkopierade varor är enligt tullförordningen varor som utsatts för 

en åtgärd som innebär ett intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet eller formgivning 

i den medlemsstat där de påträffas. Varorna ska vara eller innehålla kopior som tillverkats 

utan tillstånd från rättighetsinnehavaren av upphovsrätten, närstående rättigheten eller 

formgivningen.98   

3.4 Analytisk sammanfattning  

TRIPs-avtalets och tullförordningens definitioner av varumärkesförfalskade varor och 

förfalskade varor samt piratkopierade varor som skyddas av upphovsrätt och piratkopierade 

varor stämmer väl överens.  

 

Varumärkesförfalskade varor och förfalskade varor utgörs av varor försedda med ett 

varukännetecken som är identiskt med eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från ett 

registrerat varukännetecken. Denna definition stämmer även väl överens med vad som stadgas 

i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen som krav för att varor ska kunna 

																																																								
95 Artikel 2.5 och artikel 2.6 tullförordningen.  
96 Artikel 2.5 a tullförordningen.  
97 Artikel 2.5 c tullförordningen. 
98 Artikel 2.6 tullförordningen.  
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omhändertas av tullen.99 Även om själva definitionen av varumärkesförfalskning saknas i de 

senare rättsakterna är det denna typ av varor som bestämmelsen om varor i transit omfattar.  

 

Piratkopierade varor som skyddas av upphovsrätt och piratkopierade varor utgörs av varor 

som är kopior av en rättighetsinnehavares produkt som är skyddad av upphovsrätt. En 

skillnad är att piratkopierade varor omfattar varor som utsatts för en åtgärd som innebär ett 

intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet eller formgivning vilket inte piratkopierade 

varor som skyddas av upphovsrätt gör. En annan skillnad är att piratkopierade varor som 

skyddas av upphovsrätt ska utgöra ett intrång i en rättighetsinnehavares ensamrätt i 

tillverkningslandet medan piratkopierade varor ska utgöra ett intrång i en 

rättighetsinnehavares ensamrätt i den medlemsstat där de påträffas. Det intrång i en 

rättighetsinnehavarens ensamrätt som piratkopierade varor som skyddas av upphovsrätt och 

piratkopierade varor utgör stämmer inte överens med den beskrivning av varor som omfattas 

av bestämmelserna om varor i transit i varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet. 

Eftersom piratkopierade varor som skyddas av upphovsrätt och piratkopierade varor inte 

utgör intrång i varumärkesrätten utan i andra immateriella rättigheter. Denna kategori av varor 

kan inte omfattas av en varumärkesrättslig lagstiftning och således krävs ändring av annan 

immaterialrättslig reglering för att även denna kategori varor ska kunna beslagtas av tullen. 

Syftet med den nu genomförda lagändringen är att kunna ingripa mot alla typer av kopior, 

såldes borde även den tullrättsliga och övriga immaterialrättsliga lagstiftningen kompletteras 

med motsvarande bestämmelser. I många fall utgör dock kopior ett intrång i dels 

varumärkesrätten dels i en annan immateriell rättighet så som patent, mönsterrätt eller 

upphovsrätt och varorna kan då beslagtas med stöd av den varumärkesrättsliga lagändringen.  

  

																																																								
99 Se avsnitt 5.2. 
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4 Varor i transit 

4.1 Tullens möjligheter att ingripa  

Vid import och transitering av varumärkesförfalskade kopior är tullbestämmelserna av stor 

betydelse. Mellan EU-medlemsstater finns, som nämnts, inga tullar utan EU har en gemensam 

tullmur mot resten av världen.100 Således är den svenska tullagstiftningen harmoniserad med 

övriga medlemsstaters tullagstiftning och för de immateriella rättigheterna finns en 

förordning101  från 2013 som reglerar tullens möjligheter att ingripa mot misstänkta kopior. 

Denna förordning är ett komplement till den immaterialrättsliga lagstiftningen för bland annat 

varukännetecken. Förordningen gör det möjligt att förhindra att varumärkesförfalskade och 

piratkopierade varor släpps ut på den inre marknaden. Syftet med förordningen är att stärka 

den inre marknadens skydd för varumärkesinnehavare, uppmuntra kreativitet och innovation 

hos entreprenörer samt säkerställa att konsumenterna kan köpa säkra produkter av god 

kvalitet. Syfte bidrar i sin tur till en tillväxt av gränsöverskridande transaktioner mellan 

medlemsstaterna.102  

 

Tullförordningen ger medlemsländernas tullmyndigheter rätt att kvarhålla de varor som 

misstänkts utgöra varumärkesförfalskningar eller piratkopior. Dock finns det ett krav på att 

den som importerar varorna ska göra det i kommersiellt syfte.103 Kvarhållandet kan antingen 

ske på varumärkesinnehavarens begäran, om denne lämnar in en ansökan om kvarhållande, 

eller på initiativ av tullmyndigheten. Om kvarhållandet sker på initiativ av tullmyndigheten 

ska dels importören av varorna dels varumärkesinnehavaren meddelas om kvarhållandet. 

Varumärkesinnehavaren kan lämna in en ansökan om att varorna ska förstöras.104 Kvar-

hållandet av varorna utgör ett offentligrättsligt system vars syfte är att ge 

varumärkesinnehavaren utökade möjligheter att upprätthålla ensamrätten och det 

immaterialrättsliga skyddet knutet till varukännetecknet.105 Efter att ansökan har inkommit till 

tullmyndigheten fattas beslut om varorna utgör varumärkesförfalskningar. Om tull-

myndigheten anser att varorna utgör varumärkesförfalskningar eller piratkopior ska varorna 
																																																								
100 Artikel 28 FEUF. 
101 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1383/2003.  
102 Skäl 8 tullförordningen.  
103 Artikel 1.4, 17.1 och 18.1 tullförordningen.  
104 Skäl 15 i tullförordningen.  
105 Maunsbach & Wennersten, s. 245. 
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förstöras.106 Om importören inte motsätter sig beslutet om förstöring av varorna behöver inte 

en domstol pröva frågan om varorna utgör intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt utan 

varorna kan förstöras av tullen direkt.107 Förordningen innehåller dock inga kriterier för när 

det föreligger ett intrång i en varumärkesinnehavarens ensamrätt, utan denna bedömning ska 

göras utifrån varumärkeslagstiftningen.108   

4.2 Ensamrättens omfattning   

För att tullen ska kunna kvarhålla varor krävs det att de utgör ett intrång i en 

varumärkesinnehavares ensamrätt.109 För att det ska vara intrång i varumärkesinnehavarens 

ensamrätt krävs att något av användningskraven i 1 kap. 10 § 2 st. VmL är uppfyllt.110 När det 

gäller varor som hamnar hos tullen är det användningstypen import som är aktuell.111 Som 

nämnts krävs det att en vara är avsedd att föras ut på marknaden i medlemsstaten för att den 

ska anses vara importerad i näringsverksamhet.112 Om en varumärkesförfalskad vara inte är 

ämnad att föras ut på marknaden i EU anses den således inte vara importerad och 

bestämmelserna om kvarhållande i tullförordningen kan inte tillämpas.113 Om en varumärkes-

förfalskad vara kommer från Kina och är på väg till USA men transiteras i en EU-

medlemsstat är den inte att anse som importerad och således är inte tullförordningens 

bestämmelser tillämpliga. I sådana situationer stadgas det dock i tullförordningen att den 

tullmyndighet som upptäcker en försändelse med misstänkta varumärkesförfalskningar som är 

på väg till en stat som inte är medlem i EU får utbyta information med mottagarlandet om att 

denna försändelse är på väg. Kravet för att mottagarlandet ska kunna agera är att det 

föreligger ensamrätt för varumärkesinnehavaren även i det landet.114 Denna bestämmelse 

bygger på bestämmelsen i TRIPs-avtalet om att WTO-ländernas tullmyndigheter ska utbyta 

information om intrång i immateriella rättigheter för att kunna undanröja handel med 

varumärkesförfalskade varor.115  

																																																								
106 Artikel 23 tullförordningen. 
107 A.a.  
108  Skäl 10 tullförordningen samt 4 kap. 48 § Tullag (2016:253). 
109 Artikel 1 tullförordningen. 
110 Se avsnitt 2.2 och 2.3.  
111 1 kap. 10 § 2 st. 3 p VmL. 
112 Se avsnitt 2.3.  
113 Har vid flertalet tillfällen slagits fast i praxis se avsnitt 4.3.  
114 Artikel 22 tullförordningen.  
115 Artikel 69 TRIPs-avtalet. 
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4.3 Praxis 

4.3.1 Class International-målet 

I Class International-målet116 från 2005 begärde Nederländerna ett förhandsavgörande i en 

tvist mellan Class International BV (nedan kallat Class International) och Colgate-Palmolive 

Company, Unilever NV, SinithKline Beecham plc. samt Beecham Group plc (nedan kallat 

Beecham). Förhandsavgörandet gällde tolkning av artikel 5.1, 5.3 b och 5.3 c i då gällande 

varumärkesdirektivet117. I dåvarande artikel 5.1118 stadgas att varumärkesinnehavaren har 

ensamrätt till det registrerade varukännetecknet och denna ensamrätt gör att innehavaren kan 

förhindra att tredje man använder sig av ett identiskt varukännetecken eller förväxlingsbart 

varukännetecken. I dåvarande artikel 5.3 b-c119 stadgas att den användning som varumärkes-

innehavarens kan förbjuda är att tredje man utbjuder de varumärkesförfalskade varorna till 

försäljning, lagrar dem eller marknadsför dem. Vidare kan varumärkesinnehavaren även 

förbjuda tredje man att importera eller exportera varor försedda med varukännetecknet.  

 

Bakgrunden till förhandsavgörandet var en tvist i nederländsk domstol mellan Beecham och 

Class International. Tvisten gällde varor, från tredjeland, i Class Internationals ägo som var 

försedda med Beechams registrerade varukännetecken som hade belagts med kvarstad och 

förvarades i ett tullager i Rotterdam.120 Beecham hade ensamrätt till varukännetecknet 

Aquafresh som användes för tandvårdsprodukter och var registrerat dels som ett 

gemenskapsvarumärke dels som ett varukännetecken i Beneluxländerna. 121  Class Inter-

national köpte i februari 2002 in en container tandvårdsprodukter av märket Aquafresh av ett 

sydafrikanskt företag, som fördes in i EU via Rotterdam.122 Vid tidpunkten för införseln var 

ingen slutdestination för varorna känd.123 Beecham informerades om att containern kunde 

innehålla varumärkesförfalskade eller piratkopierade varor och begärde då att varorna skulle 

beläggas med kvarstad.124 En undersökning av varorna visade dock att det inte rörde sig om 

																																																								
116 Mål C-405/03, Class International BV mot SmithKline Beecham m.fl., ECLI:EU:C:2005:616. 
117 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 
varumärkeslagar. 
118 Nuvarande artikel 10.2 a-b VmD. 
119 Nuvarande artikel 10.3 b-c VmD. 
120 Mål C-405/03, Class International BV mot SmithKline Beecham m.fl., ECLI:EU:C:2005:616 p. 2. 
121 A.a., p. 13. 
122 A.a., p. 14. 
123 A.a., p. 21. 
124 A.a., p. 15. 
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varumärkesförfalskade eller piratkopierade varor utan originalvaror.125 I nationell domstol 

hävdade Class International att Beecham inte hade någon rätt att kräva att varorna skulle 

kvarhållas eftersom de aldrig importerades till Nederländerna utan befann sig i transit.126  

 

De tolkningsfrågor den nationella domstolen ville få besvarade var bland annat om en 

varumärkesinnehavare kan motsätta sig att varor, från tredjeland, försedda med det 

registrerade varukännetecknet förs in i en medlemsstat inom ramen för sådan transitering som 

skett. Vidare ville den nationella domstolen även få besvarat om användning i 

näringsverksamhet även omfattar förvaring, i en tullokal eller en lagerlokal inom 

medlemsstatens territorium, av originalvaror försedda med varukännetecknet och som 

tulltekniskt betecknas som icke-gemenskapsvaror. Domstolen ville även får besvarat om 

svaret hade blivit annorlunda om det vid införseln i Nederländerna var klarlagt vilken 

slutdestination varorna hade.127  

 
EU-domstolen började sin bedömning av tolkningsfrågorna med att konstatera att konsumtion 

av varumärkesinnehavarens rättigheter är begränsade till när varor släppts ut på den inre 

marknaden. Varumärkesinnehavaren hade således kunnat sälja sina varor utanför 

gemenskapen utan att dennes rättigheter konsumerades inom gemenskapen. EU-domstolen 

konstaterade att det även gäller när varorna utgör originalvaror.128 Vidare diskuterade EU-

domstolen tullförfarandet och att icke-gemenskapsvaror måste fått tullstatus som gemen-

skapsvaror för att kunna vara importerade och ha övergått till fri omsättning.129 Att importera 

de varor som finns i ett tullager är bara en av de möjligheter ägaren till varorna har och om 

ägaren inte väljer den åtgärden utgör inte att de lagrats eller transiterats import. Domstolen 

konstaterade att varor som lagras i en medlemsstat inte utgör varumärkesanvändning och 

således inte heller ett intrång i en varumärkesinnehavares ensamrätt.130  

 

Sammanfattningsvis kan en varumärkesinnehavare inte motsätta sig att varor försedda med 

hans varukännetecken förs in i EU med stöd av tullförfarande för extern transitering eller 

lagring i ett tullager. Denna slutsats gäller oberoende av om varorna av varumärkes-

																																																								
125 A.a., p. 16. 
126 A.a., p. 20. 
127 A.a., p. 22. 
128 A.a., p. 33. 
129 A.a., p. 36. 
130 A.a., p. 43-44. 
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innehavaren släppts ut på den inre marknaden eller ej. Varumärkesinnehavaren har inte heller 

rätt att kräva att slutdestinationslandet för varorna anges.131 Angående bevisbördan uttalade 

EU-domstolen att den som hävdar intrång i sitt varukännetecken ska bevisa sak-

omständigheterna.132 

4.3.2 Montex Holding-målet 

I Montex Holding-målet133 från 2006 begärde Tyskland ett förhandsavgörande i en tvist 

mellan Montex Holdings Ltd (nedan kallat Montex Holding) och Diesel SpA (nedan kallat 

Diesel). Den nationella domstolen begärde att få en tolkning av artikel 5.1 och 5.3 i då 

gällande varumärkesdirektivet134. I dåvarande artikel 5.1135 stadgas att varumärkesinnehavar-

en har ensamrätt till det registrerade varukännetecknet och denna ensamrätt innebär att 

innehavaren kan förhindra att tredje man använder sig av ett identiskt varukännetecken eller 

ett förväxlingsbart varukännetecken. I dåvarande artikel 5.3136 stadgas att den användning 

som varumärkesinnehavarens kan förbjuda är att tredje man anbringar varukännetecknet på en 

vara eller förpackning, utbjuder de varumärkesförfalskade varorna till försäljning, lagrar dem, 

marknadsför dem eller använder varukännetecknet i reklam eller marknadsföring. Vidare kan 

varumärkesinnehavaren även förbjuda tredje man att importera eller exportera varor försedda 

med varukännetecknet. 

 

Bakgrunden till tvisten mellan Montex Holding och Diesel var att Montex Holding genom 

Tyskland transiterade varor försedda med företaget Diesels registrerade varukännetecken.137 

Montex tillverkade jeans i Polen138, jeansen sändes till tillverkningslandet i delar som sedan 

syddes ihop och försågs med Diesel varukännetecken. Jeansen sändes sedan till Irland, där 

Diesel inte var ett registrerat varukännetecken, där de utbjöds till försäljning.139 Den tyska 

tullmyndigheten stoppade en sådan försändelse med jeans som transiterades i Tyskland med 

slutdestination Irland och tullmyndigheten beslutade om kvarstad eftersom varorna utgjorde 

																																																								
131 A.a., p. 50. 
132 A.a., p. 74. 
133 Mål C-281/05, Montex Holding mot Diesel SpA, ECLI:EU:C:2006:709. 
134 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 
varumärkeslagar. 
135 Nuvarande artikel 10.2 a-b VmD. 
136 Nuvarande artikel 10.3 a-e VmD. 
137 Mål C-281/05, Montex Holding mot Diesel SpA, ECLI:EU:C:2006:709. p. 2. 
138 Som inte var medlem i EU vid denna tidpunkt, se EUs medlemsländer, hämtad 2016-12-15. 
139 Mål C-281/05, Montex Holding mot Diesel SpA, ECLI:EU:C:2006:709 p. 10. 
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ett intrång i Diesels varukännetecken.140 Montex hävdade dock att varorna endast tran-

siterades genom Tyskland och således inte kunde utgöra varumärkesanvändning och intrång i 

ett varukännetecken registrerat i Tyskland.141 

 

Den första tolkningsfrågan som den nationella domstolen begärde få besvarad var om en 

varumärkesinnehavare har rätt att förhindra transitering av varor som utgör ett intrång i 

innehavarens ensamrätt. Om svaret på den frågan var jakande önskade den nationella 

domstolen även få besvarat om omständigheten att varukännetecknet inte var registrerat i 

slutdestinationslandet föranledde någon särskild bedömning. Den nationella domstolen 

begärde även att få besvarat om det ska göras skillnad på om slutdestinationslandet är en 

medlemsstat och varan härrör från en medlemsstat, en associerad stat eller från ett tredjeland. 

Den nationella domstolen begärde även att få besvarat om det var av betydelse om varan i 

tillverkningslandet inte utgjorde ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt.142 
 

EU-domstolen började med att konstatera att en varumärkesinnehavare endast kan stoppa 

varor, försedda med innehavarens varukännetecken, som transiteras genom en medlemsstat, 

på väg till en medlemsstat där varukännetecknet inte är registrerat, endast om tredje man 

handhar varorna under transiteringen på ett sådant sätt att de släpps ut på marknaden i 

transiteringsmedlemsstaten.143 EU-domstolen ansåg inte att risken att varorna förs ut på 

marknaden innan de nått slutdestinationslandet är en tillräcklig anledning för att omhänderta 

varorna i transiteringslandet. 144  Det skulle innebära att all extern transitering av varor 

försedda med varukännetecken skulle anses vara varumärkesanvändning i närings-

verksamhet.145 Angående bevisbördan konstaterade EU-domstolen att det åligger varumärkes-

innehavaren att bevisa att varorna har förts ut på marknaden i transiteringslandet.146 Sedan 

fastslog EU-domstolen att varor från tredje land inte utgör gemenskapsvaror och att en 

associerad stat inte kan likställas med en medlemsstat och att varorna från en sådan stat inte 

utgör gemenskapsvaror. 147  Angående omständigheten om varorna utgjorde varumärkes-

																																																								
140A.a., p. 11. 
141A.a., p. 12. 
142A.a., p. 14. 
143A.a., p. 23. 
144A.a., p. 24. 
145A.a., p. 25. 
146A.a., p. 26. 
147A.a., p. 30. 
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användning i tillverkningslandetslandet eller ej fastslog EU-domstolen att det saknar 

betydelse om varorna är lagligt eller olagligt tillverkade.148 

4.3.3 Philips och Nokia-målen 

I de förenade målen Philips149 och Nokia150 från 2011 begärde Belgien och Förenade 

kungariket ett förhandsavgörande avseende tolkning av bestämmelserna i den då gällande 

förordningen (EG) nr 3295/94151 som innehöll bestämmelser om åtgärder för att förhindra 

övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt 

arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor samt den numera upphävda 

förordningen (EG) nr 1383/2003 152  som innehöll bestämmelser om tullmyndigheternas 

ingripande mot varor som misstänktes utgöra intrång i vissa immateriella rättigheter.153 

 

Philips-målet gällde en tvist mellan Koninklijke Philips Electronics NV (nedan kallat Philips) 

och Lucheng Meijing Industrial Company Ltd (nedan kallat tillverkaren), Far East Sourcing 

Ltd (nedan kallat transportören), Röhlig Hong Kong Ltd samt Röhlig Belgium NV (nedan 

kallat avsändaren). Bakgrunden till tvisten var att den belgiska tullmyndigheten vid en 

inspektion av en last från Kina upptäckte att den innehöll elektriska rakapparater som liknade 

de i Belgien skyddade rakapparater av varumärket Philips.154 Varorna misstänktes utgöra både 

intrång i Philips formskydd och upphovsrätt.155 Tullmyndigheten beslutade efter ansökan från 

Philips om kvarstad för varorna.156 Transportören hävdade dock att tullmyndigheten inte 

																																																								
148 A.a., p. 34. 
149 Mål C-446/09, Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd m.fl., 
ECLI:EU:C:2011:796. 
150 Mål C-495/09, Nokia Corporation mot Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs, 
ECLI:EU:C:2011:796. 
151 Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994, om åtgärder för att förhindra övergång till 
fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade 
och pirattillverkade varor. 
152 Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor 
som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot 
varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter. 
153 Mål C-446/09, Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd m.fl. 
samt Mål C-495/09, Nokia Corporation mot Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs, 
ECLI:EU:C:2011:796 p. 1. 
154 Mål C-446/09, Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd m.fl. 
samt Mål C-495/09, Nokia Corporation mot Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs, 
ECLI:EU:C:2011:796 p. 32. 
155 A.a., p. 2. 
156 A.a., p. 33-35. 
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kunde kvarhålla varorna eftersom det inte förelåg några bevis som tydde på att varorna var 

menade att föras ut på den inre marknaden.157  

 

De tolkningsfrågor som den nationella domstolen i Philips-målet ville få besvarade var om 

medlemsstaten ska beakta om varorna tillfälligt förvaras eller transiteras genom landet vid 

bedömning om ett eventuellt intrång. Samt om det påverkar bedömningen om varorna är 

tillverkade i medlemsstaten vid en intrångsbedömning.158 

 

Nokia-målet gällde en tvist mellan Nokia Corporation (nedan kallat Nokia) och Her Majesty’s 

Commissioners of Revenue and Customs (nedan kallat Commissioners). Bakgrunden till 

tvisten var en last med mobiltelefoner försedda med Nokias registrerade gemenskaps-

varumärke som transiterades i England. Mobiltelefonernas ursprungsland var Kina och 

slutdestinationslandet Colombia.159 Nokia lämnade in en ansökan om kvarhållande av varorna 

men Commissioners ansåg att det inte förelåg någon bevisning som tydde på att varorna var 

menade att föras ut på den inre marknaden och således förelåg ingen grund för kvarstad.160 

Nokia lyckades inte identifiera vem avsändaren eller motagren av lasten var, men de väckte 

talan mot Commissioners beslut att inte kvarhålla varorna.161  

 

De tolkningsfrågor som den nationella domstolen i Nokia-målet ville få besvarade var om 

varor från tredjeland försedda med ett gemenskapsvarumärke som transiteras i en 

medlemsstat men har både ursprung och slutdestination i ett tredjeland utgör varumärkes-

förfalskade varor som avses i artikel 2.1 a i då gällande tullförordning162.163 Artikel 2.1 a 

motsvaras i nuvarande tullförordning av artikel 2.5 och begreppet varumärkesförfalskade 

varor har samma betydelse som begreppet förfalskade varor som används i nu gällande 

tullförordning.  

 
																																																								
157 A.a., p. 39. 
158 A.a., p. 40. 
159 A.a., p. 41. 
160 A.a., p. 42-43. 
161 A.a., p. 45. 
162 Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor 
som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot 
varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter. 
163 Mål C-446/09, Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd m.fl. 
samt Mål C-495/09, Nokia Corporation mot Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs, 
ECLI:EU:C:2011:796 p. 47. 
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EU-domstolen började med att förena målen och sammanfatta tolkningsfrågorna till huruvida 

varor med både ursprung och slutdestination i tredjeland, eller i okänd stat, kan utgöra 

varumärkesanvändning och således ett intrång i en innehavarens ensamrätt i 

transiteringslandet trots att varorna endast transiteras eller tillfälligt lagras inom unionen, utan 

att föras ut på den inre marknaden.164  

 

Begreppen varumärkesförfalskade och piratkopierade varor ansåg EU-domstolen avser 

intrång i ett varukännetecken, upphovsrätt eller närstående rättighet eller mönsterrätt som är 

skyddad inom unionen genom antingen unionslagstiftning eller nationell lagstiftning i 

medlemsstaten där tullingripandet sker.165 Angående produkterna i de två nationella målen 

uttalade EU-domstolen att var obestritt att rakapparaterna om de hade förts ut på marknaden i 

Belgien hade utgjort piratkopierade varor. Det var även obestritt att mobiltelefonerna om de 

hade förts ut på den inre marknaden hade utgjort varumärkesförfalskade varor. Inte i något av 

dessa två fall hade varorna förts ut på den inre marknaden, utan frågan var huruvida varorna 

kunde utgöra användning och således vara ett intrång i rättighetsinnehavarens ensamrätt 

endast på grund av att de lagrats inom tullområdet eller varit föremål för transitering i en 

medlemsstat.166 Nokia och Philips åberopade att förelåg en risk för att varorna skulle hamna 

hos konsumenter inom unionen samt att det förelåg risker för hälsa och säkerhet med 

imitationer och kopior, därför bör varorna kunna kvarhållas oavsett om de är menade att föras 

ut på medlemsstatens marknad eller ej.167 EU-domstolen hänvisade dock till tidigare praxis168 

på området och fastslog att varor som är föremål för extern transitering eller tillfälligt lagras i 

ett tullager inte kan utgöra varumärkesanvändning och således inte heller ett intrång i någon 

immateriell rättighet.169 Dock kan varor i tullager utgöra intrång i en immateriell rättighet i 

medlemsstaten om de under lagringstiden genom kommersiellt agerande utbjuds eller 

marknadsförs till konsumenter inom unionen.170  

 

																																																								
164 A.a., p. 49. 
165 A.a., p. 50. 
166 A.a., p. 51. 
167 A.a., p. 52. 
168 Class International-målet och Montex Holding-målet.  
169 Mål C-446/09, Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd m.fl. 
samt Mål C-495/09, Nokia Corporation mot Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs, 
ECLI:EU:C:2011:796 p. 56. 
170 A.a., p. 57. 
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Vidare fastslog domstolen att varor som är imitationer eller kopior inte nödvändigtvis utgör 

ett intrång i en immateriell rättighet i ursprungslandet eller slutdestinationslandet och att 

transitlandet kvarhåller varorna motverkas syftet med den gemensamma handelspolitiken som 

anges i artikel 206 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). I denna artikel 

stadgas bland annat att EU genom att upprätta en tullunion ska bidra till en harmonisk 

utveckling av världshandeln och avveckling av de restriktioner som är förenade med 

internationell handel.171 EU-domstolen uttalade att det är väsentligt att varor från tredjeland 

till tredjeland som transiteras i unionen inte hindras eller tillfälligt kvarhålls av en 

medlemsstats tullmyndighet. Således fastslogs att tullförordningen inte ska tolkas som att 

varor, försedda med ett registrerat varukännetecken, i transit utgör varumärkesanvändning 

vilket gör att varorna inte heller är varumärkesförfalskade eller piratkopierade varor.172  

4.3.4 Sammanfattning  

Efter förhandsavgörandet i Montex Holding-målet tycktes det som att EU-domstolen hade 

klargjort rättsläget och fastslagit huvudregeln att förfalskade varor i transit inte utgör 

användning och medför således inte heller intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt. 

Denna slutsats är oberoende av om varorna tillverkats olagligt eller inte i ursprungslandet. Ett 

undantag från huvudregeln är dock om varorna under tiden de befinner sig i transit 

marknadsförs i transitlandet.173 Philips- och Nokia-målen klargjorde rättsläget ytterligare och 

fastslog återigen huvudregeln med hänvisning till de tidigare avgörandena. 

 

I samtliga förhandsavgöranden har huvudregeln att varor i transit inte ska omfattas av 

varumärkesinnehavarens ensamrätt fastslagits, oberoende av om varorna utgör originalvaror 

eller varor som olovligen försetts med ett varukännetecken eller olovligen kopierats. Inte 

heller har den omständigheten om de förfalskade varornas slutdestination varit fastställd till 

ett tredjeland eller om en slutdestination inte är angiven för varorna tillmätts någon betydelse 

för bedömningen. Varumärkesinnehavarens möjligheter att få varorna beslagtagna innan de 

släppts ut på den inre marknaden har sammanfattningsvis varit mycket begränsad. EU-

domstolens praxis har kritiserats eftersom den anses hindra tullmyndigheternas möjligheter att 

																																																								
171 Artikel 206 FEUF.  
172 Mål C-446/09, Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd m.fl. 
samt Mål C-495/09, Nokia Corporation mot Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs, 
ECLI:EU:C:2011:796, p. 63. 
173 Felskov-Lihme, s. 365-371. 
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effektivt ingripa mot förfalskade varor som befinner sig i transit eller tillfälligt lagras i ett 

tullager inom unionen.174  

  

																																																								
174 SOU 2016:79 s. 233. 
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5 De nya transitbestämmelserna  

5.1 Inledning 

Det nya varumärkesdirektivet 175  och den nya varumärkesförordningen 176  innehåller nya 

bestämmelser angående varor i transit, som utökar varumärkesinnehavarens ensamrätt. 

Förändringarna av lagstiftningen är avsedda att stärka varumärkesskyddet och att effektivisera 

bekämpningen av handel med varumärkesförfalskade varor.177 Syftet ska uppnås genom att 

ensamrättens omfattning utökas på sätt att samtliga tullförfaranden så som transitering, 

lagring, frizoner, omlastning, aktiv förädling, tillfällig lagring och tillfällig införsel är 

användning och kan således utgöra ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt. Denna 

utökning av ensamrättens omfattning leder även till att tullförordningens tillämpningsområde 

utökas.178  

 

Det införs även regler som gör det möjligt för varumärkesinnehavaren att förbjuda 

anbringandet av varukännetecknet redan i tredje mans förberedelsefas.179 Varumärkesinne-

havarens rätt att förbjuda användning som sker i enlighet med god affärssed har dock inte 

utökats. Tredje man får alltjämt använda varumärkesinnehavarens varukännetecken i 

upplysande syfte när det till exempel rör sig om reservdelar.180 

 

Syftet med varumärkesdirektivet är även att underlätta för varumärkesinnehavare verksamma 

på den inre marknaden genom att skapa ytterligare harmonisering av 

varumärkeslagstiftningen.181  

																																																								
175 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015  för tillnärmning av 
medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 
176 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, i lydelsen 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 
2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om 
upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).  
177 Skäl 15 VmF samt skäl 21 VmD. 
178 Skäl 16 VmF och skäl 22 VmD samt artikel 9.4 VmF och artikel 10.4 VmD. 
179 Skäl 20 VmF och skäl 26 VmD samt artikel 9a VmF och artikel 11 VmD. 
180 Skäl 21 VmF och skäl 27 samt artikel 12 VmF och artikel 14 VmD. 
181 SOU 2016:79 s. 215. 
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5.2 Artikel 10.4 VmD och 9.4 VmF  

Bestämmelserna angående varor i transit återfinns i artikel 10.4 i varumärkesdirektivet och 

artikel 9.4 i varumärkesförordningen. Formuleringarna i direktivet och förordningen är 

mycket lika och båda bestämmelserna har samma betydelse. I varumärkesdirektivet är 

bestämmelsen formulerad som följer:  

”Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före 

ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket ska 

innehavaren av ett registrerat varumärke också ha rätt att förhindra tredje man 

från att i näringsverksamhet föra in varor i den medlemsstat där varumärket är 

registrerat utan att dessa har övergått till fri omsättning där, om dessa varor, 

inbegripet deras förpackning, kommer från tredjeländer och utan tillstånd har 

försetts med ett varumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats 

för sådana varor, eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det 

varumärket.”182  

 

Det stadgas således att varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra tredje man att i 

näringsverksamhet föra in varor i en medlemsstat där varumärkesinnehavaren innehar 

ensamrätt till varukännetecknet. Det finns inget krav på att tredje mans intentioner måste vara 

att föra ut varorna på marknaden för att varumärkesinnehavaren ska kunna förhindra 

användningen. Rekvisitet för att varumärkesinnehavaren ska kunna förhindra användningen är 

att tredje man utan tillstånd på varorna eller dess förpackning anbringat det registrerade 

varukännetecknet. Tredje mans varor behöver inte ha sitt ursprung i en medlemsstat för att 

denna bestämmelse ska bli aktuell utan varorna kan ha försetts med varukännetecknet i ett 

tredjeland.183  

En stor förändring i och med varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen är således att 

det inte behöver bevisas att tredje man har intentionen att föra in varorna i EU för att föra ut 

dessa på marknaden i den aktuella medlemsstaten. Som nämnts omfattas således 

tullförfaranden så som transitering, lagring, frizoner, omlastning, aktiv förädling, tillfällig 

lagring och tillfällig införsel av bestämmelsen.184 

 
																																																								
182 10.4 VmD, lydelsen i förordningen har samma innebörd se 9.4 VmF. 
183 Artikel 9.4 VmF och artikel 10.4 VmD. 
184 Skäl 16 VmF samt skäl 22 VmD. 
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Vidare stadgas det att varumärkesinnehavarens rätt att förhindra användningen upphör om 

deklaranten185 eller varuinnehavaren186 kan visa på att varumärkesinnehavaren inte innehar 

ensamrätt till varukännetecknet i slutdestinationslandet och således inte kan förhindra att 

varorna säljs och marknadsförs där. Med andra ord måste varumärkesinnehavaren inneha en 

sådan ensamrätt i slutdestinationslandet att han har rätten att bestämma om import till det 

landet. Uppstår tvist mellan deklaranten eller varuinnehavaren och varumärkesinnehavaren 

om vilket skydd varukännetecknet innehar i slutdestinationslandet samt vilket land som är 

slutdestinationslandet, ska frågan prövas av domstol i ett intrångsmål. Det är deklaranten eller 

varuinnehavaren som har bevisbördan för att varukännetecknet inte är skyddat i 

slutdestinationslandet samt vilket land som är slutdestinationslandet.187  

5.3 Nationell lagstiftning  

Den nya bestämmelsen angående varor i transit ska vara implementerat i svensk 

varumärkeslagstiftning senast i januari 2019.188 I förarbetena konstateras bestämmelsen om 

varor i transit utgöra mer av en tullrättslig reglering än en varumärkesrättslig och därmed 

avviker den från den varumärkesrättsliga systematiken.189 Vidare framförs att bestämmelsens 

formulering i direktivet är dels svårförståelig dels komplicerad till sin utformning, eftersom 

den terminologiska och hanteringsmässiga kopplingen till den tullrättsliga regleringen är 

tydlig. Det gör artikeln svårplacerad i den svenska varumärkeslagstiftningen.  

 

Det diskuterades om artikeln skulle införas som ett utvidgande av ensamrätten eller en rätt för 

varumärkesinnehavarens att stoppa varorna och få dem förstörda. En tolkning av 

transitbestämmelsen samt bestämmelsens placering i direktivet ansågs dock tyda på att 

artikeln var avsedd att införlivas som en utvidgning av ensamrätten.190 Därför kommer den 

nya bestämmelsen angående varor i transit att placeras i 1 kap. 10 § 2 st VmL som en ny 

punkt i listan på vad som utgör varumärkesanvändning:191  

																																																								
185Deklaranten är den person vars namn står i tulldeklarationen, se artikel 2 p. 15 tullförordningen samt 
artikel 4.18 i Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex 
för gemenskapen.   
186 Varuinnehavaren är den person som äger, har en liknande förfoganderätt eller fysisk kontroll över de 
varor som misstänks utgöra intrång i en immateriell rättighet, se artikel 2 p. 14 tullförordningen.  
187 Skäl 17 i VmF och skäl 23 i VmD samt 9.4 2 st. VmF och 10.4 2 st. VmD. 
188 Artikel 54 VmD. 
189 SOU 2016:79 s. 221. 
190 SOU 2016:79 s. 224-225. 
191 SOU 2016:79 s. 225. 
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” … 4. transitera eller vidta liknande tullåtgärd med varor av samma slag under 

ett tecken som är identiskt med eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas 

från varukännetecknet, om inte innehavaren av varukännetecknet enligt lagen i 

destinationslandet saknar rätt att hindra att varorna släpps ut på marknaden 

där,…”192  

Således kommer formuleringen i nationell lagstiftning vara mycket lik den i direktivet, men i 

VmL kommer även inarbetade varukännetecken att omfattas av bestämmelsen eftersom 

kravet på registrering och registrerat varukännetecken är borttaget. Precis som i direktivet är 

omfattningen av bestämmelsen begränsad till användning av varukännetecken som är 

identiska med eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det skyddade 

varukännetecknet. Skillnaderna i ordval, placering och formulering mellan direktivet och den 

nationella bestämmelsen har till syfte att ge den svenska bestämmelsen en mer 

immaterialrättslig utformning.193  

5.4 De olika åsikterna om transitreglerna  

Akademiker och sakkunniga inom immaterialrätt har kritiserat det faktum att varor i transit 

inte kan utgöra ett intrång i en varumärkesinnehavarens ensamrätt. Bland annat anser Jeremy 

Philips att varor i transit kan utgöra ett varumärkesintrång, oavsett om varorna är menade att 

föras ut på marknaden i transitlandet eller ej.194 I en studie av varumärkessystemet gjord av 

Max Planck-institutet konstaterades att handel med varumärkesförfalskade och piratkopierade 

varor utgör ett allvarligt hot mot den globala handeln som måste bekämpas.195 Att varor i 

transit inte har utgjort varumärkesanvändning och således inte ett intrång i innehavarens 

ensamrätt tidigare ansågs i studien vara en otillfredsställande situation.196 Arbetet mot denna 

handel med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor konstaterades i studien vara lika 

viktigt som att värna om den globala handeln.197 Vidare konstaterades det i studien att 

frihandel inte måste godkännas vid alla situationer, utan om det är tydligt att en last varor 

utgör varumärkesanvändning i slutdestinationslandet finns det ingen anledning att ge de 

förfalskade varorna fri passage genom EU.198 Dock uttalas att det är viktigt att ha i åtanke att 

																																																								
192 1 kap. 10 § 2 st. 4 p. VmL i lydelse från den 1 januari 2019. 
193 SOU 2016:79 s. 225. 
194 Phillips, Jeremy, Trade mark law: a practical anatomy, Oxford University Press, Oxford, 2003, s. 200. 
195 Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall functioning of 
the European Trade Mark System, München, 2011, s. 112, p. 2.214. 
196 A.a., s. 102, p. 2.177. 
197 A.a., s. 112, p. 2.214.  
198 A.a., s. 111, p. 2.213.  
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möjligheterna att i transitlandet omhänderta misstänka varumärkesförfalskningar bör 

begränsas till uppenbara fall. Anledningen till denna begränsning är att EU inte ska inkräkta 

på slutdestinationslandets rätt att avgöra mer tveksamma fall av intrång i en 

varumärkesinnehavares ensamrätt.199  

 

Men det finns även de som anser att de nya transitreglerna inte borde införas. Lionel Bently 

och Brad Sherman framför att dessa nya transitregler må vara populära bland 

varumärkesinnehavararna men att det inte är säkert att de är kompatibla med TRIPs-avtalet.200 

Den tolkningen stöds av Henning Grosse Ruse-Khan, som hävdar att om varor i transit utgör 

varumärkesanvändning och således ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt i 

transitlandet är det inte förenligt med TRIPs-avtalet.201  

  

																																																								
199 A.a., s. 112, p. 2.214. 
200 Bently, Lionel & Sherman, Brad, Intellectual property law, 4. ed., Oxford University Press, Oxford, 
2014, s. 1045. 
201 Grosse Ruse-Khan, Henning, A Trade Agreement Creating Barriers to International Trade?: ACTA 
Border Measures and Goods in Transit, American University International Law Review, 2011(26):5, 2011, 
s. 645-726. 
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6 Analys 

6.1 Kritiken mot de tidigare transitreglerna 

För att förstå kritiken mot transitreglerna måste de tidigare nämnda förhandsavgörandena 

analyseras, eftersom det är genom praxis som det fastslagits att varor i transit inte utgör 

intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt.202 I Class International-målet, Montex Holding-

målet och de förenade målen Philips och Nokia fastslog EU-domstolen att förfalskade varor 

som transiteras, tillfälligt lagras eller utsätts för en liknande handling inte kan utgöra 

varumärkesanvändning och inte heller ett intrång i en varumärkesinnehavares ensamrätt i 

transitlandet. Det har i samtliga av dessa förhandsavgöranden fastslagits att de förfalskade 

varorna måste saluföras eller marknadsföras inom unionen när de befinner sig i transit eller 

tillfällig lagras för att de förfalskade varorna ska kunna utgöra varumärkesanvändning och ett 

intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt. Att de förfalskade varorna lagras eller transiteras 

i en medlemsstat betyder inte per automatik att de kommer släppas ut på den inre marknaden. 

Risken att de förfalskade varorna kan komma att saluföras eller marknadsföras på den inre 

marknaden utgör inte ett tillräckligt starkt motiv för att varorna ska kunna anses utgöra 

varumärkesanvändning och således vara ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt. Det 

har även fastslagits i dessa förhandsavgöranden att omständigheten om en slutdestination för 

varorna är angiven eller ej inte ska tillmätas någon betydelse. Rent teoretiskt kan varorna vara 

ämnade för den inre marknaden men deklaranten eller varuinnehavaren har inte angett ett 

slutdestinationsland. Det kan vara mycket svårt för varumärkesinnehavaren att bevisa att 

slutdestinationslandet är en medlemsstat, eftersom innehavaren måste spåra varorna efter att 

de har släppts från tullen för att se var deras faktiska slutdestination är. Sammanfattningsvis är 

inte risken att varorna släpps ut på den inre marknaden tillräckligt för att varorna ska kunna 

omhändertas i transitlandet. Varumärkesinnehavare har således fått utstå att varor försedda 

med deras skyddade varukännetecken passerar genom EU, utan att de haft någon möjlighet att 

ingripa mot försändelserna. Samtidigt som varumärkesinnehavarna har varit medvetna om att 

dessa varor påverkar varukännetecknets renommé negativt.  

 

En av anledningarna till att EU-domstolen gjort den tolkning av rättsläget för varor i transit är 

med hänvisning till den gemensamma handelspolitiken i artikel 206 FEUF.203 Henning 

Grosse Ruse-Khan har även uttalat att en annan tolkning av rättsläget inte är förenligt med 
																																																								
202 Se avsnitt 4.3. 
203 Se avsnitt 4.3.3. 
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TRIPs-avtalet.204 Varför EU-domstolen ansåg att den gemensamma handelspolitiken inte är 

förenlig med att transitering av varor kan utgöra varumärkesanvändning förklarades inte 

utförligt. EU-domstolen konstaterade bara att de kopior eller imitationer som transiteras inom 

unionen kan överensstämma med de immaterialrättsliga bestämmelserna i både till-

verkningslandet och slutdestinationslandet. Om dessa varor inte utgör ett intrång i en 

varumärkesinnehavares ensamrätt i varken tillverkningslandet eller slutdestinationslandet 

skulle ett kvarhållande av varorna i transitlandet gå emot den utveckling av världshandeln, 

genom gradvis avveckling av de restriktioner som finns vid internationell handel, som EU 

strävar efter att uppnå. Det kan tyckas svårt att förstå vad EU-domstolen menar med denna 

formulering och hur ingripande mot internationell handel med imitationer och kopior kan 

påverka den gemensamma handelspolitiken negativt. Denna typ av handel är inte den typ av 

handel som EU och andra stater vill ska förekomma. Borde inte ett av målen med utveckling 

av världshandeln vara att de varor som tillhandahålls på den internationella marknaden ska 

hålla en viss standard och inte skapa förvirring hos konsumenterna med avseende på vilken 

näringsidkare som ligger bakom produkten? I Max Planck-studien uttalades det även att 

bekämpa det hot som handel med varumärkesförfalskade varor utgör är lika viktigt som att 

värna om den internationella handeln.205 Det är ett uttalande som enligt min uppfattning är 

helt sant, för om det inte arbetas för att bekämpa handel med varumärkesförfalskade varor så 

värnas det inte heller om den internationella handeln. Att värna om den internationella 

handeln bör vara att värna om handel med lagenliga varor, därför att handel med förfalskade 

varor leder i längden till ett minskat förtroende för marknaden vilket inverkar negativt på den 

internationella handeln.   

 

Samtidigt som EU-domstolens bedömning kan tyckas märklig är det viktigt att notera att EU 

inte kan bestämma över tredjelands marknad och immaterialrättsliga lagstiftning. Innehar inte 

varumärkesinnehavaren ensamrätt till varukännetecknet i slutdestinationslandet kan tredje 

man där saluföra varorna helt lagligt. Om EU stoppar sådana varor agerar de som en överstat 

som indirekt bestämmer att ett annat lands immaterialrättsliga lagstiftning är underordnad 

EUs, genom att tillämpa EU-lagstiftning på varor som egentligen bör omfattas av 

slutdestinationslandets lagstiftning. Det kan även vara denna omständighet som var en 

bidragande orsak till att EU-domstolen dömde som de gjorde i dessa förhandsavgöranden. 

Genom att applicera sin egen lagstiftning på tredjeland skulle EU göra sig mycket impopulär 
																																																								
204 Se avsnitt 5.4. 
205 Se avsnitt 5.4. 
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bland världens övriga stater vilket i sin tur skulle kunna inverka negativt på politiska klimatet 

och således även den gemensamma handelspolitiken. Den gemensamma handelspolitiken och 

relationen till övriga världen är självklart något som EU måste tänka på innan de förändrar 

lagstiftning eller dömer på ett visst sätt i ett förhandsavgörande. 

 

Men i de fall ett slutdestinationsland för varorna inte har varit angett, till exempel i Class 

International-målet, anser jag att situationen är annorlunda eftersom varorna likväl kan hamna 

på den inre marknaden som på en marknad i ett tredjeland. Dessutom har EU-domstolen 

fastslagit att deklaranten eller varuinnehavaren inte har någon skyldighet att uppge 

slutdestinationslandet varken till domstolen eller varumärkesinnehavaren.206 I fall där slut-

destinationslandet inte är angivet borde risken att varorna släppas ut på den inre marknaden 

tillmätas större betydelse eftersom varken domstolen eller varumärkesinnehavaren vet vilken 

marknad varorna är avsedda för. Dessutom borde det vara en skyldighet för deklaranten eller 

varuinnehavaren att vid en tvist kunna uppge slutdestinationslandet för att på så sätt underlätta 

för tullmyndigheterna att avgöra om varorna kan omhändertas. En omvänd bevisbörda i 

motsats till den som EU-domstolen har fastslagit hade också varit att föredra, eftersom det är 

mycket svårt för varumärkesinnehavaren att bevisa att varorna är menade för den inre 

marknaden. Det borde således åligga deklaranten eller varuinnehavaren att visa att varorna är 

ämnade för ett tredjelands marknad och inte den inre marknaden. Om EU-domstolen hade 

haft det synsätt hade utgången kunnat bli en annan i Class International-målet, eftersom ingen 

slutdestination var angiven för varorna. EU-domstolen har även fastslagit att risken att 

varorna ska hamna på den inre marknaden inte är tillräcklig för att de ska anses utgöra 

varumärkesanvändning och ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt i transit, utan det 

måste vara ett faktiskt utbjudande av varorna som sker på den inre marknaden. Deklaranten 

eller varuinnehavaren måste således sälja eller marknadsföra varorna till konsumenter i EU 

för att användningen ska vara varumärkesanvändningen och således utgöra ett intrång i 

varumärkesinnehavarens ensamrätt.  

 

Flera av rättsfallen angående varor i transit har rört situationer när varumärkesinnehavaren 

inte haft ensamrätt till varukännetecknet i slutdestinationslandet. I fall där 

varumärkesinnehavaren haft ensamrätt till varukännetecknet i slutdestinationslandet har 

artikel 22 i tullförordningen kunnat tillämpas, som stadgar att om en tullmyndighet vid 
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undersökning av en last, som transiteras i landet, finner kopior eller imitationer av ett 

registrerat varukännetecken får de informera tullmyndigheten i slutdestinationslandet att 

denna last är på väg.207 På så vis har varumärkesinnehavaren kunnat utöva sin ensamrätt till 

varukännetecknet när varorna nått slutdestinationslandet, även om han inte kunnat få dem 

beslagtagna i transitlandet. Självklart har det här systemet inte varit smidigt men det har 

åtminstone funnits en möjlighet för varumärkesinnehavare att utöva sin ensamrätt i 

förhållande till de förfalskade varorna. Däremot har det varit omöjligt för varumärkes-

innehavaren att få varorna omhändertagna någonstans i transporten när varukännetecknet inte 

är skyddat i slutdestinationslandet.  

 

De äldre transitreglerna har kritiserats främst av varumärkesinnehavare som bedriver 

näringsverksamhet på den inre marknaden. De har inte haft möjlighet att använda sin 

ensamrätt för att skydda sina varukännetecken och säkerställa att de varor som säljs under 

varukännetecknet faktiskt är deras egentillverkade. Att varumärkeskopierade varor sedan har 

sålts till konsumenter har lett dels till ekonomiska konsekvenser för varumärkesinnehavaren 

eftersom han gått miste om den inkomst han hade haft om konsumenterna hade köpt en 

originalprodukt dels att varukännetecknet förlorar i renommé. Marknaden fungerar på ett 

sådant sätt att en produkt som det finns stor tillgång av till ett lågt pris minskar köpviljan hos 

konsumenterna vilket gör att varukännetecknet förlorar i renommé. Att förlora i renommé är 

något som kan tyckas abstrakt, men som är väldigt viktigt för varumärkesinnehavaren 

eftersom varukännetecknet ofta är något av det mest värdefulla tillgångar ett företag har. 

Många näringsidkare lägger ner stora summor på att ta fram och marknadsföra sina 

varukännetecken och att någon annan snyltar på den renommé de har byggt upp leder i 

längden till att värdet på företaget kan sjunka. Ta tillexempel det tidigare fallet med Diesel 

SpA208, Diesel är ett väl inarbetad varumärke som för de flesta konsumenter står för en viss 

kvalité på jeans. Om det på marknaden börjar utbjudas likadana jeans men till ett lägre pris 

kommer det minska köpviljan hos konsumenterna att inhandla Diesels jeans. I längden leder 

det till att Diesels varukännetecken urvattnas och förlorar i värde. Immateriella tillgångar så 

som ett varukännetecken och dess renommé är väldigt svårt att sätta ett värde på men det är 

ostridigt att det har ett ofta betydande ekonomiskt värde och kan överlåtas vid en försäljning 

av näringsverksamheten.  

																																																								
207 Se avsnitt 4.2. 
208 Se avsnitt 4.3.2. 
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6.2 De nya transitreglerna  

6.2.1 Den utökade ensamrätten 

I och med de nya transitreglerna utökas varumärkesinnehavarens ensamrätt och det är numera 

möjligt för en varumärkesinnehavare att få förfalskade varor som befinner sig i transit eller 

tillfälligt lagras inom unionen omhändertagna.209 Varumärkesinnehavarens ensamrätt har på 

sätt utökats och förfalskade varor som befinner sig i transit, omlastas, lagras, förs in i en 

frizon eller aktivt förädlas inom unionen utgör användning och således ett intrång i 

varumärkesinnehavarens ensamrätt. Skälen till ändringarna är inte helt tydliga, men det har i 

Max Planck-studien uttalats att den situation som fanns innan lagändringen var 

otillfredsställande.210 Det kan antas att de risker som är förknippade med varumärkes-

förfalskade och piratkopierade varor, så som hälsorisker och produktrisker, varit en viktig 

faktor. Ta till exempel en piratkopierad medicin som till synes är av ett visst 

varukännetecken.211 Konsumenten tar för givet att den innehåller den substans som medicinen 

av det varukännetecknet gör, men den piratkopierade medicinen kan antigen innehålla en 

farlig substans som gör mer skada än nytta för konsumenten eller fel mängd av den 

verksamma substansen. Ett annat skäl till lagändringen kan antas vara påtryckning från 

varumärkesinnehavarna som har saknat ett effektivt medel för att skydda sina varu-

kännetecken från tredje mans användning. Även det faktum att handel med varumärkes-

förfalskade och piratkopierade varor är ständigt ökande från år till år är nog en bidragande 

orsak till lagändringen, eftersom den lagstiftning som funnits har varit otillräcklig för att 

kunna bedriva ett effektivt arbete mot handeln. I och med lagändringen kommer 

tullmyndigheterna effektivare kunna stoppa varumärkesförfalskade och piratkopierade varor, 

vilket i sin tur kommer leda till att den ökning av handel som nu sker varje år förhoppningsvis 

stannar av eller åtminstone avtar.  

 

Dessa transitregler har införts som en utökning av varumärkesinnehavarens ensamrätt, trots 

att de egentligen är mer tullrättsliga till sin utformning.212 Anledningen till att de införts som 

en utökning av varumärkesinnehavarens ensamrätt är att tullförordningen inte innehåller 

något hinder mot att varor i transit kan utgöra användning av ett registrerat varukännetecken 

utan det är i VmF, VmD och VmL det saknats motsvarande bestämmelser. Bestämmelsen om 
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210 Se avsnitt 5.4. 
211 Se avsnitt 1.1. 
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att import och export av varor försedda med varukännetecknet utgör varumärkesanvändning 

har tolkats av EU-domstolen som att begreppet användning inte omfattar situationer där 

varorna inte övergått till fri omsättning på den inre marknaden, det vill säga varor som är i 

transit. Det är således den varumärkesrättsliga lagstiftningen som har utgjort hindret mot att 

varor i transit kan utgöra varumärkesanvändning och således vara ett intrång i 

varumärkesinnehavarens ensamrätt. Eftersom bestämmelserna om import och export av 

varumärkesförfalskade varor finns i den varumärkesrättsliga lagstiftningen har det ansetts 

logiskt att även de nya bestämmelserna om varor i transit införs som en ytterligare utökning 

av varumärkesinnehavarens ensamrätt. Att bestämmelserna är varumärkesrättsliga medför 

dock att det endast är varumärkesförfalskade varor som tullmyndigheten kommer kunna 

omhänderta. Piratkopierade varor kommer inte kunna kvarhållas med stöd av de nya 

transitbestämmelserna i VmL, utan dessa varor kommer fortfarande kunna transitera inom 

unionen utan att tullmyndigheterna har något lagstöd för att kunna stoppa varorna.   

 

Följderna av en utökad ensamrätt för varumärkesinnehavaren är till övervägande del positiva, 

för både samhället i stort och för varumärkesinnehavarna själva. Varumärkesinnehavarna får 

en utökad ensamrätt och för konsumenterna blir det lättare att lita på att en produkt verkligen 

är av påstått ursprung. Den som förlorar på varumärkesinnehavarens utökade ensamrätt är de 

som handlar med varumärkesförfalskade varor, eftersom de löper en större risk att få varorna 

beslagtagna av tullmyndigheter. Jag kan inte se några negativa effekter av lagändringen, utan 

snarare att den kanske inte får så stor effekt som skulle önskas av varumärkesinnehavarna. I 

teorin kommer varumärkesinnehavararna få en utökad ensamrätt men i praktiken kommer de 

inte kunna tillämpa denna utökade ensamrätt i många situationer på grund av bestämmelsens 

utformning och undantag.  

6.2.2 Slutdestinationslandet 

En begränsning i den nya regleringen som stadgar att det är endast om varumärkes-

innehavaren innehar ensamrätt till varukännetecknet i slutdestinationslandet som varorna kan 

omhändertas av tullmyndigheten i transitlandet.213 Att förhindra varor, på väg till en stat där 

varumärkesinnehavaren innehar ensamrätt till varukännetecknet, från att hamna på marknaden 

i slutdestinationslandet har dock varit möjligt redan tidigare. Genom att tullmyndigheten i 

transitlandet underrättat tullmyndigheten i slutdestinationslandet om att försändelsen med 

kopior är på väg har varumärkesinnehavaren till tullmyndigheten i slutdestinationslandet 
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kunnat begära att varorna ska förstöras.214 Även om det varit en längre och mer tidskrävande 

process för varumärkesinnehavaren var det dock möjligt att på så sätt utöva sin ensamrätt. 

Frågan är om de nya reglerna om varor i transit kommer att underlätta för 

varumärkesinnehavaren att stoppa varumärkesförfalskade produkter. Det kommer fortfarande 

inte vara möjligt för varumärkesinnehavaren att inom EU stoppa de varor som transiteras 

inom unionen för att sedan släppas ut på en marknad där varumärkesinnehavaren inte innehar 

ensamrätt till varukännetecknet. Det är den typen av försändelser som varumärkesinnehavaren 

tidigare har saknat möjlighet att ingripa emot och som har inneburit det största problemet för 

varumärkesinnehavarna redan innan lagändringen. För varumärkesinnehavarna har det varit 

den typen av varor som de nog önskat skulle omfattas av de nya bestämmelserna men som nu 

faller utanför tillämpningsområdet. Även om det har uttalats att de nya transitreglerna är en 

viktig förändring av lagstiftningen anser jag inte att förändringen är tillräcklig. I realiteten 

kommer de nya transitreglerna inte leda till att handel med varumärkesförfalskade varor 

minskar så mycket som varumärkesinnehavarna skulle önska. Min uppfattning är att denna 

lagändring kommer påverka statistiken över handeln med varumärkesförfalskade varor knappt 

alls, utan att handeln snarare kommer öka som den gör i dagsläget om inte mer omfattande 

lagändringar genomförs.   

 

Låt oss anta att en last varor från Kina på väg till USA transiteras i Tyskland. I Tyskland 

innehar varumärkesinnehavaren ensamrätt till varukännetecknet men i slutdestinationslandet 

USA har varumärkesinnehavaren inte registrerat varukännetecknet. Enligt de nya bestämmel-

serna om varor i transit kan således inte varorna omhändertas av tullmyndigheten i Tyskland. 

Eftersom varumärkesinnehavaren inte heller innehar ensamrätt till varukännetecknet i USA 

kan han inte heller göra en ansökan till den amerikanska tullmyndigheten om att få varorna 

förstörda. Situationer liknande den i exemplet när slutdestinationslandet är ett land där varu-

märkesinnehavaren inte innehar ensamrätt till varukännetecknet kommer således fortfarande 

inte kunna beivras i EU och frågan är hur effektiva de nya reglerna i realiteten blir när 

tullmyndigheten fortfarande saknar lagstöd för att ingripa mot de varor som det helt saknats 

reglering för att kunna omhänderta tidigare. Som nämnts har det även tidigare varit möjligt att 

få förfalskade varor, för vilka varumärkesinnehavaren innehar ensamrätt till varukännetecknet 

i slutdestinationslandet, omhändertagna i slutdestinationslandet genom att transitlandets 
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tullmyndighet tipsat slutdestinationslandets tullmyndighet att försändelsen är på väg.215 Det är 

denna typ av varor som tullmyndigheten i transitlandet nu kommer kunna omhänderta. Det 

blir mindre administrativt arbete mellan ländernas tullmyndigheter, men i realiteten kan inte 

några varor som inte redan tidigare har kunnat stoppas omhändertas.  

6.2.3 Om slutdestinationslandet inte är angivet 

EU-domstolen har fastslagit att deklaranten eller varuinnehavaren inte är skyldiga att ange en 

slutdestination för de förfalskade varorna som transiters inom unionen.216 Om försändelsen 

saknat slutdestination har varumärkesinnehavaren haft bevisbördan för påståendet att varornas 

verkliga slutdestination är inom den EU. Lagändringarna för varor i transit behandlar inte hur 

situationer när inget slutdestinationsland är angivet ska bedömas. Således får antas att praxis 

för dessa fall fortfarande är gällande eftersom det inte införts någon lagreglering för hur 

situationen ska hanteras. Således kommer laster med förfalskade varor fortfarande kunna 

transiteras genom unionen med slutdestination i ett land där varumärkesinnehavaren innehar 

ensamrätt utan att tullmyndigheterna i transitlandet kan omhänderta försändelsen, förutsatt att 

slutdestinationen utelämnas. Det blir möjligt för deklaranter och varuinnehavare som handlar 

med varumärkesförfalskade varor att undgå att få varorna beslagtagna, om de istället för att 

ange den rätta slutdestinationen inte anger någon slutdestination alls. Tullmyndigheterna i 

transitländerna kan i dessa fall inte göra annat än att låta varorna passera vidare. Självklart 

skulle det vara tidskrävande för deklaranten och varuinnehavaren eftersom de måste övervaka 

försändelsen mer noggrant och dela upp transporten i etapper, men kan de få tillräckligt 

mycket pengar för varorna i slutdestinationslandet kommer säkert deklaranter och 

varuinnehavare tycka det är värt det extra arbetet. Det återstår att se om det kommer komma 

något nytt förhandsavgörande som ändrar praxis till att det är ett krav att ange varornas 

slutdestinationsland.  

 

För att tullmyndigheten ska kunna omhänderta varor när ingen slutdestination är angiven 

måste varumärkesinnehavaren visa på att varornas verkliga slutdestinationsland är en 

medlemsstat eller ett land där han innehar ensamrätt till varukännetecknet.217 Det kan tyckas 

att en omvänd bevisbörda i dessa situationer hade varit mer naturlig eftersom det är svårt för 

varumärkesinnehavaren att ta reda på vilken slutdestination de förfalskade varorna har. Men 
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huvudregeln är att den som påstår något har bevisbördan för påståendet. Men i dessa 

situationer är det lättare för deklaranten och varuinnehavaren att visa på att varorna inte är 

ämnade för en medlemsstat eller ett land där varumärkesinnehavaren har ensamrätt till 

varukännetecknet eftersom det är de som har informationen om var varulasten är på väg. 

 

Om slutdestinationslandet inte är angivet antas det vara en stat där varumärkesinnehavaren 

inte har ensamrätt till varukännetecknet. Men om den nya bestämmelsen istället tolkas till att 

om inget slutdestinationsland är angivet ska slutdestinationslandet antas vara ett land där 

varumärkesinnehavaren innehar ensamrätt skulle istället varuinnehavaren och deklaranten ha 

bevisbördan för att varorna inte är menade för en medlemsstat eller ett land där 

varumärkesinnehavaren har ensamrätt till varukännetecknet. En sådan tolkning skulle 

underlätta för varumärkesinnehavarna men inte för de deklaranter och varuinnehavare vars 

varor faktiskt är menade för en marknad där det på varorna påförda varukännetecknet inte är 

registrerat. Men som nämnts är inte en sådan tolkning avsedd. 

6.3 Hur hade utgången i förhandsavgörandena blivit med nya lagstiftningen?  

6.3.1 Inledande kommentarer  

För att kunna avgöra om de nya transitreglerna får någon verklig inverkan på problemet med 

varumärkesförfalskade varor behövs undersökas om utgången hade blivit annorlunda i de 

tidigare nämnda förhandsavgörandena om de nya transitreglerna då hade varit gällnade.  

6.3.2 Class International-målet 

I Class International-målet var det originalvaror som utan varumärkesinnehavarens vetskap 

transiterades inom EU, slutdestinationen för varorna var inte känd. EU-domstolen fastslog att 

en varumärkesinnehavare inte kunde motsätta sig att varor försedda med innehavarens 

varukännetecken transiterades inom EU och att det inte finns något krav på att deklaranten 

eller varuinnehavaren måste uppge en slutdestination för varorna. 218 

 

Om förhandsavgörandet hade bedömts utifrån de nya transitreglerna hade utgången antagligen 

blivit densamma som innan lagändringen. Någon slutdestination var inte angiven för varorna 

och enligt de nya transitbestämmelserna måste varumärkesinnehavaren inneha ensamrätt till 

varukännetecknet i slutdestinationslandet för att de ska kunna tillämpas. Det har det inte 

tillkommit något krav på att slutdestinationslandet numera måste anges eller att ett okänt 

																																																								
218 Se avsnitt 4.3.1. 
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slutdestinationsland ska likställas med ett land där varumärkesinnehavaren innehar ensamrätt, 

därför får vi anta att när slutdestinationslandet inte är angivet kan inte de nya 

transitbestämmelserna tillämpas. Om varumärkesinnehavaren kan visa på att varorna i 

verkligheten är menade för att land där han innehar ensamrätt till varukännetecknet kan dock 

varorna omhändertas redan i transitlandet.  

6.3.3 Montex Holding-målet 

I Montex Holding-målet transiterades varor genom EU försedda med varumärkes-

innehavarens i transitlandet registrerade varukännetecken. I slutdestinationslandet hade dock 

inte varumärkesinnehavaren ensamrätt till varukännetecknet. EU-domstolen fastslog att varor 

som transiteras i ett land där varumärkesinnehavaren innehar ensamrätt men där ensamrätt 

saknas i slutdestinationslandet inte utgör ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt.219  

 

Om Montex Holding-målet hade bedömts utifrån de nya transitreglerna hade utgången blivit 

densamma som innan lagändringen. Eftersom varumärkesinnehavaren inte hade ensamrätt till 

varukännetecknet i slutdestinationslandet, vilket är ett krav att han ska ha för att de nya 

transitbestämmelserna i VmF och VmD ska kunna tillämpas.  

6.3.4 Philips och Nokia-målen 

I Philips-målet transiterades piratkopierade rakapparater inom EU med slutdestination i 

tredjeland. I Nokia-målet transiterades en last med mobiltelefoner i England med slut-

destination Colombia. Mobiltelefonerna var försedda med varumärkesinnehavarens EU-

varumärke. I dessa förenade förhandsavgöranden fastslog EU-domstolen att varor som 

transiteras inom unionen med slutdestination i ett tredjeland inte utgör ett intrång i 

varumärkesinnehavarens ensamrätt.220 

 

Om utgången i Philips-målet hade blivit annorlunda vid tillämpning av de nya reglerna är 

svårt att säga eftersom EU-domstolen inte undersökte på det varumärkesrättsliga intrång som 

rakapparaterna utgjorde utan de gjorde bedömningen utifrån om rakapparaterna var pirat-

kopierade varor eller ej. Piratkopierade varor är varor som utsatts för en åtgärd som innebär 

ett intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet eller formgivning i den medlemsstat där 

de påträffas. Såldes hade domstolen varit tvungna att undersöka det varumärkesrättsliga 

																																																								
219 Se avsnitt 4.3.2. 
220 Se avsnitt 4.3.3. 
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intrånget för att dessa nya transitregler skulle kunnat tillämpas. Om rakapparaterna utgjorde 

ett intrång i Philips varukännetecken i transitlandet samt att Philips registrerat 

varukännetecknet i slutdestinationslandet hade det varit möjligt för tullmyndigheten i transit-

landet att omhänderta varulasten.  

 

Angående bedömningen i Nokia-målet är det väsentliga om Nokia hade ensamrätt till varu-

kännetecknet i Colombia. Om Nokia hade ensamrätt till varukännetecknet i Colombia ut-

gjorde varorna ett intrång i Nokias ensamrätt redan i transitlandet och således hade transit-

landets tullmyndighet kunnat omhänderta varorna. Men om Nokia inte hade ensamrätt till 

varukännetecknet i Colombia hade inte varorna utgjort ett intrång i varumärkesinnehavarens 

ensamrätt och således hade de nya transitbestämmelserna inte kunnat tillämpas.   

6.4 Övrig immaterialrättslig reglering för varor i transit 

Varor kan förfalskas genom att utsättas för en åtgärd som utgör ett intrång i en annan rättighet 

än en varumärkesrättslig, så som mönsterrätt, patent eller upphovsrätt eller närstående 

rättighet.221 Ett exempel är när varor utgör piratkopierade varor så som rakapparaterna i 

Philips-målet. Eftersom de nya transitbestämmelserna har införts i VmF, VmD och VmL 

omfattar de endast intrång i varumärkesrättsliga rättigheter, även om de till sin utformning är 

tullrättsliga. Piratkopierade varor som befinner sig i transit i en medlemsstat med 

slutdestination i ett land där innehavaren av rättigheten har ensamrätt kommer fortfarande inte 

utgöra ett intrång i innehavarens ensamrätt i transitlandet. Det kommer således göras skillnad 

på om varorna utgör piratkopierade eller varumärkesförfalskade varor, vilket det inte tidigare 

gjorts. Ofta utgör dock piratkopierade varor även ett intrång i varumärkesrätten eftersom 

produkterna kan vara försedda med ett registrerat varukännetecken, dessa piratkopierade 

varor som även är varumärkesförfalskade varor kommer med hjälp av de nya 

transitbestämmelserna kunna omhändertas i transitlandet. Men de varor som endast utgör ett 

intrång i en annan immaterialrättslig lagstiftning än den varumärkesrättsliga kommer samma 

problematik som innan kvarstå för.    

 

För att uppnå en enhetlig lagstiftning, i vilken intrång i de immateriella rättigheterna av 

tullmyndigheterna behandlas likadant, bör liknande bestämmelser införas även för andra 

immateriella intrång än varumärkesintrång. En förändring av övrig immaterialrättslig 

lagstiftning skulle även underlätta för tullmyndigheterna eftersom de inte skulle behöva 
																																																								
221 Se avsnitt 3.4.  
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urskilja vilken immateriell rättighet varorna utgör ett intrång i utan det skulle räcka för dem 

att konstatera att varorna utgör ett intrång i en innehavares ensamrätt. Självklart skulle 

bestämmelserna behöva anpassas efter i vilken immateriell ensamrätt intrånget görs eftersom 

de immateriella lagstiftningarna är olika till sin uppbyggnad, skyddet är olika starkt samt att 

ensamrätt förvärvas på olika sätt. Men en enhetlig immaterialrättslig lagstiftning för varor i 

transit hade underlättat för rättighetsinnehavarna.  
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7 Slutsatser 
Tolkningen av tidigare praxis på området utifrån de nya bestämmelserna om varor i transit 

visar på att rättsläget angående varor i transit kommer inte ändras nämnvärt, trots 

lagändringarna. Varumärkesinnehavaren får i teorin en utökad ensamrätt eftersom varor i 

transit kan utgöra varumärkesanvändning enligt den nya bestämmelsen i 10 § 2 st. 4 p. VmL. 

Men denna ensamrätt kommer inte varumärkesinnehavaren kunna utöva så mycket i 

realiteten, på grund av det begränsade tillämpningsområde som bestämmelsen givits. Den 

skillnaden som blir är när slutdestinationslandet är angivet och att denna slutdestination är en 

stat där varumärkesinnehavaren innehar ensamrätt till varukännetecknet, då kommer de nya 

bestämmelserna kunna tillämpas. Om varumärkesinnehavaren inte innehar ensamrätt till 

varukännetecknet i slutdestinationslandet kommer de nya transitbestämmelserna inte kunna 

tillämpas. Om slutdestinationslandet är okänt får utifrån de tidigare förhandsavgörandena från 

EU-domstolen tolkningen göras att de nya transitbestämmelserna inte kommer kunna 

tillämpas. Utifrån denna uppräkning står det klart att i realiteten kommer flertalet 

transitsituationer falla utanför transitbestämmelsernas tillämpningsområde. Även om 

varumärkesinnehavarens ensamrätt utökas är den fortfarande mycket begränsad när det gäller 

varumärkesförfalskade varor i transit.  

 

Enligt min mening löser dessa nya bestämmelser inte ett av de största problemen med handel 

med varumärkesförfalskade varor och min uppfattning är att de nya bestämmelserna inte 

kommer avskräcka de som handlar med denna typ av varor från att fortsätta göra det. Tanken 

bakom att varor i transit också ska kunna utgöra varumärkesanvändning är mycket god och 

jag instämmer helt fullt i att de varumärkesförfalskade varor i transit ska utgöra ett intrång i 

varumärkesinnehavarens ensamrätt. Men bestämmelsernas undantag och utformning gör att 

de inte kommer kunna tillämpas så ofta som det skulle önskas från varumärkesinnehavarnas 

sida. Som nämnts är den troliga anledningen till att transitbestämmelsen har fått det 

tillämpningsområde den fått för att inte EU genom sin lagstiftning ska inkräkta på andra 

länders rätt att själva bestämma över varor som är menade för den inhemska marknaden, men 

denna begränsning av bestämmelsen gör även att lagändringen inte får önskad effekt.  

 

Sammanfattningsvis bör även liknande transitbestämmelser införas för intrång i andra 

immateriella rättigheter än varukännetecken för att uppnå en enhetlig tullrättslig lagstiftning, 
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vars tillämplighet är oberoende av om intrånget utgörs av varumärkesförfalskade eller 

piratkopierade varor.   
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