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1.  INLEDNING 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Det finns inom EU olika nationella rättsordningar som begränsar rätten att använda vissa 

varubeteckningar eftersom dessa är förbehållna regionala eller nationella produkter. En av dessa 

begränsningar tar sig uttryck i förekomsten av geografiska ursprungsbeteckningar. Geografiska 

ursprungsbeteckningar utpekar varor som har ett visst geografiskt ursprung, vilket antingen kan 

vara nationellt, regionalt eller lokalt.  

 

Skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar har tidigare främst förekommit i de 

kontinentaleuropeiska länderna, såsom Frankrike och Italien. Detta beror på att intresset av att 

skydda geografiska ursprungsbeteckningar hittills har varit koncentrerat till länder med en mer 

betydande agrarproduktion och traditionellt rör ost, vin och liknande varor. Skyddet bygger på en 

tradition att näringsidkare som tillverkar varor inom ett visst geografiskt område tillerkänns ett 

närmast immaterialrättsligt skydd för användning av geografiska ursprungsbeteckningar som har 

vissa kvalitetsegenskaper som beror på den geografiska miljön inom ett visst område, exempelvis 

Champagne och Roquefort. 

 

Visserligen gäller enligt artikel 295 i Romfördraget territoriell begränsning beträffande 

medlemsstaternas immaterialrätter, men detta stadgande har delvis satts ur spel genom införandet 

av EG-förordningar. Geografiska ursprungsbeteckningar regleras sedan tio år inom EU. Förutom 

vin och sprit skyddas även livsmedel och jordbruksprodukter. Det finns dock fortfarande i viss 

mån kvar skyddsregler på nationell nivå.   

 

Geografiska ursprungsbeteckningar utgör ett vitalt handelsintresse och kan ha stor påverkan på 

ett lands exportindustri på grund av de stora ekonomiska värden de representerar. Detta till trots 

har det tidigare inte funnits något större intresse i svenskt näringsliv av skydd för geografiska 

ursprungsbeteckningar, vilket förmodligen har sin förklaring i att det i Sverige i mycket begränsad 

omfattning framställts internationellt kända produkter som har krävt ett sådant skydd.  

 

För närvarande finns det endast två svenska produkter som har förvärvat gemenskapsskydd; 

Skånsk Spettekaka och osten Svecia.1 Flertalet faktorer pekar dock på att det i framtiden kommer 

                                                      
1 Brand News nr 01/2003.  
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att finnas ett stort behov av skydd av varor såsom geografiska ursprungsbeteckningar inom allt 

fler produktkategorier, såsom exempelvis hantverksprodukter.2 Detta innebär således att intresset 

för geografiska ursprungsbeteckningar på sikt troligtvis kommer öka också beträffande svenska 

varor.   

 

Rättsområdet är komplicerat eftersom geografiska ursprungsbeteckningar ger upphov till en 

mängd olika delproblem. En problematik består i skyddet på nationell nivå kontra dess 

handelshämmande effekt. Av den exklusivitet som skyddet på nationell nivå för geografiska 

ursprungsbeteckningar medför följer oundvikligen vissa handelshinder. Handelshindren består i 

att producenter i andra medlemsstater blockeras från att tillverka och marknadsföra vissa 

produkter under de beteckningar som är skyddade såsom geografiska ursprungsbeteckningar. 

 

Det råder dessutom oenighet mellan medlemsländerna huruvida vissa varor bör åtnjuta skydd 

som geografiska ursprungsbeteckningar eller ej, vilket har gett upphov till en del konflikter. En 

dispyt har kretsat kring skiljelinjen mellan generiska beteckningar och geografiska 

ursprungsbeteckningar. Vissa medlemsländer har velat skydda vad de betraktar som en geografisk 

ursprungsbeteckning, medan andra har gjort anspråk på att även de skall få använda sig av 

varubenämningen eftersom denna blivit en allmän beteckning.  

 

Ytterligare ett problem som uppstår i samband med geografiska ursprungsbeteckningar är 

förekomsten av otillbörlig konkurrens. Otillbörlig konkurrens kan ta sig uttryck i otillbörligt 

utnyttjande av väl ansedda geografiska ursprungsbeteckningar. Utnyttjandet sker främst i form av 

goodwillsnyltande och renomméskada, men även i form av urvattning av särskiljningsförmågan.  

 

Eftersom rättsläget på många punkter är oklart beträffande geografiska ursprungsbeteckningar 

har jag för avsikt att utreda följande: 

 Intresseskyddsaspekten: vad eller vilka utgör skyddets främsta intressent/er?  

 Vilken typ av immaterialrättslig figur utgör geografiska ursprungsbeteckningar?  

 Hur skall skiljelinjen mellan geografiska ursprungsbeteckningar och generiska beteckningar 

fastställas?  

 Hur långt sträcker sig skyddet mot olika former av illojal konkurrens och vilseledande?  

 Skyddet kontra dess handelshämmande effekt, det vill säga i vilken mån kan det vara 

berättigat att inskränka den fria rörligheten för varor i artikel 28 med hänvisning till nationella 

                                                      
2 SOU 2001:26 s.316 
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skyddsregler? Kan nationella skyddsregler rättfärdigas med stöd av artikel 30 eller doktrinen 

om tvingande hänsyn?  

 

1.2 Problemformulering  

 

Vilken typ av immaterialrättslig figur utgör geografiska ursprungsbeteckningar och hur brett är 

skyddsomfånget för geografiska ursprungsbeteckningar?  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är dels att analysera innebörden av den immaterialrättsliga figuren 

geografiska ursprungsbeteckningar, dels att undersöka hur brett skyddsomfånget avseende 

geografiska ursprungsbeteckningar är.  

 

1.4 Problemavgränsningar 

  

Jag har valt att koncentrera min uppsats till att belysa de rättsliga aspekter jag anser vara av störst 

vikt beträffande geografiska ursprungsbeteckningar. Vissa paralleller kommer att dras till de 

varumärkesrättsliga reglerna, men övriga immaterialrätter lämnas därhän. Konkurrensrättsliga 

aspekter faller utanför ramen för denna uppsats. Eftersom skyddskategorin särartsprodukter 

utgör ett angränsande område kommer även sådana att behandlas i viss mån. Det avsnitt som 

handlar om skyddet i ljuset av fri rörlighet för varor avgränsas till att behandla de fall då 

existerande gemenskapslagstiftning inte harmoniserar området fullt ut. Artikel 28 behandlas i 

syfte att utreda i vilken mån nationellt vidtagna åtgärder riskerar att träffas av förbudet mot 

handelshinder mellan medlemsstaterna. Registreringsförfarandet kommer endast att behandlas 

mycket kortfattat, likaså varaktighet och upphörande. 

 

1.5 Metod  

 

Den grundläggande metoden är traditionell juridisk metod, i enlighet med vilken jag har byggt 

min analys på en genomgång av gällande svensk rätt, EG-rätt samt internationella konventioner. 

Med dessa studier som bakgrund har jag sedan analyserat befintlig rättspraxis på området. Jag har 

vidare använt mig av såväl svensk-, engelsk- som franskspråkig doktrin. För att bringa större 

klarhet i begreppets innebörd har jag studerat fransk rätt med dess reglering av geografiska 
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ursprungsbeteckningar, då rättsfiguren härstammar därifrån. Då uppsatsens primära målgrupp är 

personer med juridiska kunskaper kommer juridiska facktermer inte att förklaras närmare. Till 

stöd för min analys har vissa paralleller dragits till varumärkesrätten. 

 

1.6 Disposition 

 

I den inledande delen redogör jag för problembakgrund, problemformulering, syfte och 

avgränsningar. Jag redogör även för uppsatsens fortsatta innehåll och metod. I den efterföljande 

delen analyseras innebörden av den immaterialrättsliga figuren geografiska 

ursprungsbeteckningar. Därefter redogörs för den befintliga lagstiftningen på området. I det 

efterföljande avsnittet kartlägger jag vart skiljelinjen går mellan geografiska ursprungsbeteckningar 

och generiska beteckningar. Därpå utreds vilka skyddsmöjligheter som finns mot illojal 

konkurrens och vilseledande. Efter det vidtar en analys av hur skyddsreglerna på nationell nivå 

förhåller sig till den fria rörligheten för varor i artikel 28 Romfördraget. Eftersom uppsatsen 

belyser en mängd olika delproblem, har jag ansett en löpande analys vara mest lämplig.  
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2.  RÄTTSFIGUREN GEOGRAFISKA URSPRUNGSBETECKNINGAR 

 

2.1 Terminologi  

 

2.1.1 Allmänt 

 

Geografiska ursprungsbeteckningar används i första hand för jordbruks- och livsmedelsprodukter 

av olika slag, däri inbegripet vin och sprit. Som exempel på skyddade geografiska 

ursprungsbeteckningar kan nämnas Champagne, Bayonneskinka, Gorgonzola, Roquefort och 

Parmiggiano Reggiano.3 

 

När geografiska ursprungsbeteckningar refereras till avses i allmänhet benämningar som pekar ut 

varor med ett visst geografiskt ursprung, vilket kan vara antingen nationellt, regionalt eller lokalt. 

Det finns emellertid olika beteckningar som pekar ut produkter med ett bestämt geografiskt 

ursprung. Det har aldrig utvecklats någon enhetlig internationell terminologi och därför används 

inte heller begreppen konsekvent. Eftersom det tycks råda viss begreppsförvirring på området 

kan som utgångspunkt ett förtydligande av de olika begreppsparen vara befogat i detta 

sammanhang.  

 

2.1.2 Geografiska ursprungsbeteckningar och ursprungsbeteckningar 

 

Begreppet geografisk ursprungsbeteckning används ofta som ett samlingsbegrepp. Det finns 

två typer av skyddskategorier som i vardagligt tal går under benämningen geografiska 

ursprungsbeteckningar; geografiska beteckningar4 samt ursprungsbeteckningar5. Härtill 

finns skyddsregler för särartprodukter.  Särartsprodukter utgör emellertid inte geografiska 

ursprungsbeteckningar i egentlig mening, eftersom det inte uppställs något krav på att de skall ha 

en anknytning till ett speciellt geografiskt område. 

 

Begreppet geografisk beteckning inkluderar produkter som förknippas med den region vars 

namn de bär. För att en produkt skall få en skyddad geografisk beteckning skall följande två 

villkor vara uppfyllda; produkten skall framställas i det geografiska området och det skall även 

finnas ett samband mellan produkten och området. Det är tillräckligt att endast ett led i 

                                                      
3 SOU 2001:26 s.311ff 
4 PGI (protected geographical indication, indications de provenance). 
5 PDO (protected designation of origin / appellation of origin, appellations d’origine). 
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produktionen sker inom ett visst geografiskt område, det krävs således inte att råvaran 

härstammar därifrån. 

 

Benämningen ursprungsbeteckning används som en underbestämning till geografiska 

beteckningar.6 En ursprungsbeteckning, som ofta används synonymt med begreppet 

ursprungskännetecken, kan på motsvarande sätt beskrivas som en benämning som utmärker 

produkter med ett visst geografiskt ursprung, men uppställer ytterligare krav. Produktens kvalitet 

eller egenskaper skall helt eller väsentligen vara beroende av den geografiska omgivningen. En 

ursprungsbeteckning är således samtidigt en kvalitetsangivelse.7 Både råvaror och produktion 

måste således helt och hållet eller till stor del vara beroende av platsens unika miljö. Miljön 

innefattar både naturliga förhållanden såsom jordkvalitet och människors tradition knuten till 

området. Den geografiska miljön blir därmed utslagsgivande för vad som är skyddsberättigat som 

just ursprungsbeteckningar. 

 

Skillnaden mellan en geografisk beteckning och en ursprungsbeteckning ligger således i att den 

sistnämnda har särskilda geografiskt betingade kvaliteter eller egenskaper som är specifikt knutna 

till den geografiska miljön den härstammar från. Vidare är det för geografiska beteckningar 

tillräckligt att endast ett led av produktionen hänför sig till en viss region, medan 

ursprungsbeteckningsskydd kräver att alla led i produktionen sker inom det aktuella geografiska 

området. Detta har medfört att geografiska beteckningar åtnjuter ett svagare skydd än 

ursprungsbeteckningar. 

 

2.1.3 Särartsproduktskydd  

 

Särartsproduktskydd kan förvärvas för jordbruksprodukter eller livsmedel som har vissa 

egenskaper som klart särskiljer dessa från liknande sådana. En särartsprodukt som åtnjuter 

gemenskapsskydd kallas även garanterad traditionell specialitet. För att erhålla särartsskydd krävs 

att det är fråga om produkter som kan hänföra sig till vissa traditionella råvaror eller en 

traditionell hävdvunnen sammansättning, odling eller förädling. Särartsproduktsskyddet uppställer 

inget krav på att en vara skall ha anknytning till ett visst geografiskt område och är därmed heller 

ingen geografisk ursprungsbeteckning. I motsats till vad som gäller för geografiska beteckningar 

och ursprungsbeteckningar, kan samtliga producenter, oberoende av etableringsort, framställa 

                                                      
6 SOU 2001:26 s.311 
7 SOU 1993:59  
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eller förädla en produkt som omfattas av särartsskydd i den mån de uppfyller särskilt angivna 

villkor. 

 

För att underlätta den fortsatta läsningen kommer i det följande samlingsbegreppet geografiska 

ursprungsbeteckningar att användas. Begreppet innefattar skyddskategorierna geografiska 

beteckningar och ursprungsbeteckningar. Om endast en av dessa kategorier åsyftas, kommer 

istället just den benämningen att användas. Om en skyddskategorin särartsprodukter avses, 

kommer istället det begreppet att användas. 

 

2.2 Skyddet på gemenskapsnivå och skyddet på nationell nivå  

 

2.2.1 Skyddet på gemenskapsnivå 

 

EG-rätten erbjuder en möjlighet att förvärva skydd för geografiska ursprungsbeteckningar som 

kan göras gällande i samtliga medlemsländer. I de kontinentaleuropeiska länderna har 

skyddsmöjligheterna funnits länge, och det är med utgångspunkt från dessa nationella regler det 

gemenskapsrättsliga skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar är uppbyggt. För att en 

geografisk ursprungsbeteckning skall åtnjuta skydd i samtliga medlemsländer, måste den 

registreras på gemenskapsnivå.  

 

Sedan ett tiotal år tillbaka har lagstiftningen i viss mån harmoniserats beträffande skyddet för 

geografiska ursprungsbeteckningar. Genom förordningar har ett omfattande registreringssystem 

skapats inom EU för livsmedel, jordbruksprodukter, vin och sprit. Systemet är konstruerat på så 

sätt att producenter som registrerar benämningar förbehålls tillverkningen av särskilda produkter 

i en specifik region. Det finns även förteckningar över generiska beteckningar, det vill säga 

geografiska benämningar som inte kan åtnjuta skydd eftersom deras geografisk angivelsekaraktär 

har urvattnats. Benämningen Feta för ost har exempelvis inte ansetts skyddsberättigad just på 

grund av att degenerering ansetts föreligga.8 

 

                                                      
8 De förenade målen C-289/96, C-293/96, C-299/96, Danmark, Tyskland och Frankrike mot Kommissionen 

(”Feta”) den 16.3.1999. 
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2.2.2 Skyddet på nationell nivå 

 

Allt som inte är gemenskapsreglerat får regleras nationellt. Eftersom de befintliga 

gemenskapsreglerna inte harmoniserar det berörda området fullt ut, är det således fortfarande i 

viss mån möjligt för medlemsstaterna att bibehålla nationella skyddsregler. Det går därmed 

fortfarande att erhålla skydd på nationell nivå.9 Det nationella skyddet gäller dock i enlighet med 

territorialitetsprincipen endast i den medlemsstat där skyddet har förvärvats. Nationella 

skyddsregler måste dessutom utövas med respekt av EG-rättens grundläggande principer. 

Rättsverkningarna av nationella skydd kommer att behandlas mer ingående i avsnitt 6. 

  

2.3 Skyddsintressen 

 

2.3.1 Allmänt 

 

Det stora ekonomiska värde som ofta ligger i geografiska ursprungsbeteckningar har resulterat i 

spänningar mellan olika intressegrupper. Vid utformningen av det immaterialrättsliga skyddet för 

geografiska ursprungsbeteckningar måste tre skilda intressesfärer beaktas; närmare bestämt 

konsumenterna, producenterna och samhället. Det immaterialrättsliga skyddet skall fungera som 

incitament för de producenter som investerar, men samtidigt får det inte göras så omfattande att 

det hindrar effektiv konkurrens. Lagstiftarens uppgift består i att uppnå en rimlig balans mellan 

dessa olika intressegrupper. 

 

2.3.2 Konsumentintresset 

 

Konsumenternas intresse består i ett skydd mot vilseledande beträffande en varas beskaffenhet 

eller ursprung. Konsumenterna förväntar sig ofta vid köp av en vara inte bara en vara av ett visst 

ursprung, utan även att den innehar vissa kvaliteter. Informationen om olika varors egenskaper 

bör därför vara klar och koncis för att underlätta vid valet. Fabrikationslandet tillmäts ofta av 

konsumenterna – med rätt eller orätt – stor betydelse och vissa geografiska områden värderas 

mer positivt än andra. Exempel på sådana positiva länder- eller regionanknytningar är egyptisk 

bomull, norsk lax, Champagne, Bordeaux, Alsace, Cognac, Skotsk Whisky, Parmaskinka och 

schweiziska klockor. Av MD:s praxis framgår att oavsett huruvida det bör anses välgrundat att 

anlägga kvalitativa värderingar på grundval av ett visst ursprung, får det i varje fall anses vara ett 

                                                      
9 Anders Larsson,Upplysningen Livsmedelsverket april 2003. 
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rättmätigt konsumentintresse att få korrekta uppgifter som underlag för personliga beslut.10 

Vikten av konsumentskyddsaspekten bekräftas av också av EG-domstolens praxis. EG-

domstolen har i regel ansett att konsumenternas intressen bör prioriteras framför såväl 

producenternas intressen som samhällsnyttan.  

 

2.3.3 Producentintresset 

 

Utöver konsumenternas intressen av att inte bli vilseledda finns producentintresset. 

Producenternas intresse ligger dels i rätten att kunna åberopa ett visst geografiskt ursprung, dels i 

behovet av ett skydd mot illojal konkurrens. Otillbörligt utnyttjande kan ske i form av 

renommésnyltning eller leda till urvattning av särskiljningsförmågan, så kallad degenerering. 

Ytterligare en aspekt består i att det dessutom kan vara mycket värdefullt för ett företag att kunna 

utnyttja en geografisk ursprungsbeteckning eftersom en sådan kan ha ett mycket stort 

ekonomiskt värde och fungera som bärare av en upparbetad goodwill för varan. Företag måste 

dessutom vilja investera i kreativitet och nya produkter. Det förutsätter att alla andra inte utan 

vidare kan tillgodogöra sig deras prestationer utan ersättning. 

 

2.3.4 Samhällsintresset 

 

Även samhällsaspekten måste beaktas. Det ligger visserligen i det allmännas intresse att förhindra 

att produktionsmonopol uppstår, men samtidigt fungerar det immaterialrättsliga skydd som 

producenterna åtnjuter som incitament till investeringar. Ingen är villig att investera om det inte 

resulterar i någon form av utdelning. Dessa investeringar bidrar till samhällets tillväxt. Det finns 

dessutom ett allmänt samhällsekonomiskt intresse för ett land att sammankopplas med de 

kvalitetsvaror som produceras i landet och säljs på export. Landets allmänna image kan påverkas 

med vidare effekter för exportindustrin som helhet. 

 

2.4 Geografiska ursprungsbeteckningar och immaterialrätt 

 

2.4.1 Immaterialrättens grundläggande syfte  

 

De immaterialrättsliga reglerna bärs upp av det grundläggande syftet att stimulera och skydda 

skapande insatser. Reglerna bygger på principen att den som har skapat något också skall ha rätt 

                                                      
10 MD 1975:1418 Svensk Honung 
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att njuta frukterna av det denne skapat. Det har ofta påståtts att immaterialrättens raison d’être är 

att vara konkurrensfrämjande.11 Påståendet är en sanning med modifikation. Immateriella 

rättigheter har visserligen i allmänhet en konkurrensfrämjande verkan genom att de stimulerar till 

innovation och skapande insatser, men de kan också utgöra konkurrensbegränsningar. 

Exklusivrättigheterna utgör i viss mån ett slags rättsliga monopol som medför 

konkurrensbegränsande effekter.12 Rättigheterna möjliggör för enskilda rättsinnehavare att åtnjuta 

en skyddad position på marknaden som hindrar utomstående från att tillverka den 

immaterialrättsligt skyddade produkten. Detta förhållande medför att immateriell ensamrätt 

endast kan medges inom vissa ramar. Det rättsskydd som ges är således alltid begränsat i olika 

hänseenden för att inte onödigtvis inskränka fri rörlighet på marknaden och konkurrensfriheten 

för företagen.  

 

Det immaterialrättsliga skyddet bygger på att de innovations- och konkurrensfrämjande 

effekterna som följer av rättigheterna ger överväger de konkurrensnackdelar som skyddet kan 

medföra. Ensamrätterna måste avvägas så att man å ena sidan ser till att den som sår också får 

skörda, att den som investerar också får pengar tillbaka så att denne vill investera på nytt och 

därmed bidra till samhällets tillväxt. Å andra sidan får ensamrätten inte göras så omfattande att 

den hindrar nyttig och effektiv konkurrens. Den skall inspirera, inte förlama.13 Utgångspunkten 

vid utformningen av immaterialrättsligt skydd är att det inte skall medge ett produktionsmonopol, 

men faktum är att det är nästintill ofrånkomligt att konkurrensbegränsningar uppstår som en följd 

därav.  

 

2.4.2 Territorialitetsprincipen 

 

Den immaterialrättsliga lagstiftningen är enligt huvudregel territoriellt begränsad, i den meningen 

att rättsskyddet grunder sig på regler i nationell lagstiftning och endast ger skydd i det land där 

skyddet har förvärvats. I Sverige kan numera emellertid immaterialrättsligt skydd också vara 

baserat på gemenskapslagstiftning. En väsentlig harmonisering har skett på immaterialrättens 

område på gemenskapsnivå, och så har även skett beträffande på området för geografiska 

ursprungsbeteckningar. Harmoniseringsåtgärderna har medfört att det numera är möjligt att 

förvärva ett gemenskapsskydd för vissa geografiska ursprungsbeteckningar, som därmed blir 

täckande i samtliga EU-länder. 

                                                      
11 Levin, Immaterialrätten – en introduktion s.36 
12 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 238 
13 Levin, Immaterialrätten – en introduktion s.16 
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2.4.3 Vilken typ av rättsfigur utgör geografiska ursprungsbeteckningar?  

 

2.4.3.1 Immaterialrätters äganderätt och dispositionsrätt 

 

Innehavaren av en immaterialrätt har i normalfallet en exklusiv förfoganderätt över 

immaterialrätten, må vara med vissa legala inskränkningar. Geografiska ursprungsbeteckningar 

utgör emellertid en immaterialrättslig figur sui generis, eftersom de uppvisar specifika särdrag 

gentemot immaterialrätter i allmänhet.  

 

Immaterialrätter innefattar immateriella äganderätter. Den för äganderätten karakteristiska 

rättsföljden är att ägaren har en fullständig dispositionsrätt, såtillvida begränsningar inte följer av 

lag eller avtal som ägaren själv har ingått. Immaterialrätter kan därmed i regel fritt överlåtas och 

upplåtas. Geografiska ursprungsbeteckningar kan därmed inte vara föremål för äganderätt 

eftersom dessa dispositionsmoment inte innefattas. Eftersom det rör sig om en så pass inskränkt 

dispositionsrätt där de viktigaste momenten bortfaller, blir nästföljande fråga huruvida 

geografiska ursprungsbeteckningar utgör immaterialrätter i egentlig mening. Eftersom geografiska 

ursprungsbeteckningar är såväl oöverlåtbara som oupplåtbara, kan de enligt min bedömning inte 

sägas utgöra immaterialrätter i egentlig bemärkelse. Det är snarare fråga om en närmast 

immaterialrättslig figur och inte en regelrätt immaterialrätt. 

 

Ytterligare en faktor som talar för att geografiska ursprungsbeteckningar inte utgör regelrätta 

immaterialrätter är att produkter som åtnjuter skydd som geografiska ursprungsbeteckningar 

visserligen i viss mån bygger på skapande insatser, men till skillnad från regelrätta immaterialrätter 

innefattas även vissa naturliga moment, såsom exempelvis klimat- och miljöegenskaper som är 

hänförliga till ett visst geografiskt område. Det är därmed inte fråga om en helt igenom 

intellektuellt skapad produkt eftersom rättighetsinnehavarna inte kan påverka miljöfaktorer etc.  

 

2.4.3.2 Ensamrätt och kollektiv nyttjanderätt 

 

Geografiska ursprungsbeteckningar kan i princip aldrig innehas med ensamrätt av ett enskilt 

företag. Innehavare av geografiska ursprungsbeteckningar kan primärt endast vara en grupp av 

juridiska eller fysiska personer. Enskilda producenter kan endast i undantagsfall förvärva 
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gemenskapsskydd.14 I likhet med ordinära immaterialrätter rör det sig om en legal exklusiv 

användarrätt, med den reservationen att det inte är fråga om en ensamrätt i egentlig mening, 

eftersom det i regel alltid är ett kollektiv av producenter som förbehålls rätten att använda 

geografiska ursprungsbeteckningar. Det finns ingen begränsning för antalet producenter. Det är 

således inte fråga om en ensamrätt i veritabel mening eftersom det är fråga om en 

immaterialrättighet som utövas kollektivt. Producenterna kan emellertid sägas ha en exklusiv rätt 

att använda sig av den skyddade beteckningen. Kollektivet är dessutom regelmässigt skyddat mot 

att andra utnyttjar eller falskeligen använder dess geografiska ursprungsbeteckningar.  

 

Användarrätten består i en mängd olika aspekter, varav en utgörs av rättigheten för behöriga 

producenter att använda sig av en viss skyddad geografisk ursprungsbeteckning vid 

marknadsföring och försäljning av produkter. Ytterligare en aspekt består i att producenterna kan 

hindra andra näringsidkares illojala användning av den skyddade geografiska 

ursprungsbeteckningen. Vidare innefattas även vissa förpliktelser från producenternas sida 

eftersom det uppställs krav på att producenterna enbart får använda sig av beteckningen under 

förutsättning att de uppfyller vissa villkor vad gäller framställningen. 

 

Med ovanstående resonemang bör geografiska ursprungsbeteckningar enligt min mening 

karakteriseras som kollektiva men samtidigt exklusiva nyttjanderätter. Den immateriella rättighet 

som uppstår kan inte karakteriseras som en faktisk ensamrätt på grund av det förhållandet att det 

inte rör sig om en absolut användarrätt som endast tillfaller en enda producent.  Även om en 

faktisk ensamrätt inte kan sägas föreligga, kvarstår oundvikligen det förhållandet att en geografisk 

ursprungsbeteckning ger producenterna som tilldelas tillverkningsrätten inom området en 

konkurrensfördel 

 

2.5 Geografiska ursprungsbeteckningar vs varumärken 

 

2.5.1 Geografiska ursprungsbeteckningars funktioner och likheter med varumärken 

 

Den ursprungliga funktionen för geografiska ursprungsbeteckningar har obestridligen bestått i att 

indikera en viss varas geografiska ursprung. Med tiden har dock det primära syftet kommit att 

                                                      
14 Det finns emellertid inte något undantag för individuella producenter att förvärva skydd för särartsprodukter. 
Anledningen till detta är produktionen inte behöver ske inom ett visst geografiskt område, producenterna kan 
befinna sig i vilken medlemsstat som helst. 
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omvandlas till en garantifunktion, som leder till att öka medvetenheten på kvalitetsprodukter.15 

Garantifunktionen har betonats allt mer under senare tid i och med konsumentens starkare 

ställning. Genom att konsumenterna sammankopplar vissa geografiska områden med egenskaper 

av olika slag har de geografiska ursprungsbeteckningarna fått en funktion såsom kvalitetsgaranti 

liknande varumärkets.  

 

I och med att beteckningarna ger sken av att varan innehar vissa kvalitetsegenskaper har 

geografiska ursprungsbeteckningar dessutom, i likhet med varumärken, en 

kommunikationsfunktion. De fungerar som en kommunicerande länk mellan näringsidkaren och 

kundkretsen på samma sätt som ett varumärke. Konsumenterna tror sig få information om en 

viss kvalitet och förväntar sig också att den ifrågavarande produkten innehar dessa egenskaper. 

De förväntade egenskaperna har en avgörande betydelse vid valet av produkter i en köpsituation. 

De underlättar också konsumenternas val bland utbudet på marknaden genom att de ger 

upplysningar om en varas kvalitets- eller smakegenskaper.  

  

Beteckningarna kan därigenom även sägas fungera indirekt som ett verktyg för 

produktdifferentiering. Geografiska ursprungsbeteckningar kan i likhet med varumärken fungera 

som ett konkurrensmedel eftersom innehavaren kan särskilja och framhäva sina varor bland 

övriga varor på marknaden. Det är således även fråga om en slags individualiseringsfunktion 

eftersom varan därigenom erhåller en viss särskiljningsförmåga i förhållande till liknande 

produkter. 

 

Den ökande kvalitetsangivande funktionen för geografiska ursprungsbeteckningar leder 

emellertid inte enbart till fördelar, en negativ tendens följer också. Eftersom geografiska 

ursprungsbeteckningar i likhet med varumärken ofta har ett stort värde som 

marknadsföringsinstrument, följer en ökad risk för obehörigt utnyttjande av de geografiska 

ursprungsbeteckningarna, vilket har gjort att det är av särskild vikt att de skyddas. 

 

2.5.2 Skillnader mellan geografiska ursprungsbeteckningar och varumärken  

 

Även om många paralleller kan dras till varumärken som vi sett i det föregående avsnittet, finns 

emellertid en del viktiga skillnader mellan geografiska ursprungsbeteckningar och varumärken. I 

doktrinen behandlas visserligen geografiska ursprungsbeteckningar under varumärkesrätten, men 

                                                      
15 Brand News nr 01/2003 
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även om skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar i många avseenden kan likställas med ett 

varumärkesrättsligt skydd, utgör dessa dock inte varumärkesrättigheter i veritabel mening.  

 

En viktig skillnad mellan ett varumärke och en geografisk ursprungsbeteckning är att medan ett 

prestigefullt varumärkes kvalitetsgaranti endast är underförstådd, är den kvalitetsgaranti som 

följer av en EG-rättsligt reglerad geografisk ursprungsbeteckning förpliktande. Varan måste leva 

upp till sina faktiska kvalitetskrav, annars åtnjuter den inte skydd. 

 

Ytterligare en viktig skillnad mellan geografiska ursprungsbeteckningar och varumärken består i 

att de sistnämnda syftar till att urskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor 

som tillhandahålls i en annan, medan användningen av geografiska ursprungsbeteckningar syftar 

till att peka ut produkter med ett bestämt geografiskt ursprung. Medan varumärken anger en 

varas ursprung hos en särskild näringsidkare, syftar således geografiska ursprungsbeteckningar till 

att särskilja varor med hjälp av deras geografiska ursprung.16  

 

En fundamental skillnad mellan varumärken och geografiska ursprungsbeteckningar är således att 

de senare i princip aldrig kan innehas med ensamrätt av ett enskilt företag. Innehavare av ett 

skydd för geografiska ursprungsbeteckningar kan primärt endast vara en grupp av juridiska eller 

fysiska personer som producerar samma typ av vara. En enskild näringsidkare kan således endast 

i undantagsfall förvärva skydd. Medan innehavaren av ett varumärke åtnjuter en absolut 

ensamrätt till detta, är geografiska ursprungsbeteckningar endast skyddade för ett kollektiv. Det 

handlar, som jag tidigare konstaterat, således inte om en till fullo exklusiv tillverkningsrättighet. Så 

länge den geografiska ursprungshänvisningen består hos en beteckning, får den i regel inte 

monopoliseras av en enskild näringsidkare. Däremot är kollektivet regelmässigt skyddat mot att 

andra falskeligen använder dess geografiska ursprungsbeteckningar.  

 

Ytterligare en särskiljande faktor ligger i de snävt avgränsade dispositionsmöjligheterna. 

Geografiska ursprungsbeteckningar innefattar inte, till skillnad från varumärken, som tidigare 

nämnts i avsnitt 2.2, en lika utvecklad dispositionsrätt. Varumärken kan till exempel licensieras, 

vilket de skyddsberättigade för geografiska ursprungsbeteckningar inte har möjlighet till. Om en 

innehavare av en geografisk ursprungsbeteckning skulle upplåta användningen av den geografiska 

ursprungsbeteckningen till en utomstående producent, som varken uppfyller kvalitetskraven eller 

kravet på geografisk anknytning, skulle det vara fråga om en vilseledande beteckning. En 

                                                      
16 SOU 2001:26 s.315 
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varumärkesinnehavare kan dessutom ändra på egenskaper och kvalitet efter behag, vilket inte är 

möjligt beträffande geografiska ursprungsbeteckningar. 

 

Ännu en skillnad består i att en geografisk ursprungsbeteckning till skillnad från ett varumärke 

inte kan preskriberas.17 De varumärkesrättsliga reglerna innefattar till skillnad från geografiska 

ursprungsbeteckningar ett visst användningstvång i den meningen att märket kan hävas om det 

inte används inom en viss period.18 

 

2.6 Kollektivmärken  

 

Det är inte möjligt att åtnjuta varumärkesskydd och skydd för geografiska ursprungsbeteckningar 

för samma sak.19 Detta har att göra med att det i regel inte är tillåtet att registrera geografiska 

namn som varumärken eftersom de anses sakna särskiljningsförmåga. Det finns dock en viss 

möjlighet att skydda geografiska ursprungsbeteckningar inom ramen för Kollektivmärkeslagen, 

fortsättningsvis förkortad KmL. Enligt 2 § KmL skall de varumärkesrättsliga reglerna gälla också 

kollektivmärken, om inget annat anges. Skyddsreglerna i KmL:s för geografiska 

ursprungsbeteckningar kommer att behandlas mer ingående i avsnitt 5.4. 

 

Det finns två olika kategorier av kollektivmärken; kollektivmärken och garanti- och 

kontrollmärken. Ett kollektivmärke är ett märke som används gemensamt av medlemmarna i en 

förening av näringsidkare. Exempelvis kan kollektivmärket Grevé för ost användas av 

medlemmarna i Svensk Mjölk under förutsättning att de benämnda produkterna har utlovade 

egenskaper. Om kollektivmärket istället är ett garanti- eller kontrollmärke får märket åsättas 

produkter som har genomgått en viss kontroll av kontrollmärkesinnehavaren. De används för de 

varor som är föremål för kontroller eller som det finns särskilda normer för. Den geografiska 

ursprungsbeteckningen Champagne är ett exempel på en ursprungsbeteckning som samtidigt 

utgör ett garanti- och kontrollmärke. 

 

                                                      
17 De Vlétian, Appellations d’origine s.17 
18 VML 25a, 25b samt 25 §§ 
19 SOU 1993:59 s. 699 
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2.7 Skyddets uppkomst – hur kan skydd erhållas och vad innebär det? 

 

2.7.1 Allmänt 

 

Idag finns över 500 produkter som har registrerats som geografiska ursprungsbeteckningar eller 

särartsprodukter. Det är framförallt de kontinentaleuropeiska länderna som har tilltalats av 

skyddet på EU-nivå för geografiska ursprungsbeteckningar. Exempelvis har Frankrike 112 

registrerade geografiska ursprungsbeteckningar medan Sverige endast har två.20 Italien och 

Portugal står också för en betydande del av de registrerade produkterna. Såväl namn på en region, 

en ort, eller i undantagsfall ett land, som används för att beskriva vissa produkter kan åtnjuta 

skydd som geografiska ursprungsbeteckningar.  

 

2.7.2 Krav 

 

Kärnan i EG-rättens skydd för geografiska ursprungsbeteckningar är produktens lokalt 

förankrade historia. För att överhuvudtaget kunna åtnjuta skydd som en sådan måste en 

geografisk ursprungsbeteckning svara mot två förutsättningar. För det första måste den i 

omsättningskretsen uppfattas som en hänsyftning på ett bestämt geografiskt område. För det 

andra måste den ge en föreställning om att den så benämnda varan eller tjänsten härrör från ett 

visst geografiskt område. Det är inte möjligt att skydda en produkt som kommit att bli en allmän 

benämning på en viss vara, vilket kommer att behandlas mer ingående i avsnitt 4. 

 

Det immaterialrättsliga skyddet bygger på att samtliga producenter inom ett visst geografiskt 

område som uppfyller vissa fastställda villkor, tilldelas en exklusiv rätt att använda sig av den 

registrerade beteckningen. Samtliga producenter inom det specificerade området som framställer 

varan enligt vissa produktspecifikationer, har rätt att använda varubenämningen. För att få 

gemenskapskyddet krävs en detaljerad beskrivning av ingredienserna och tillverkningsproceduren. 

För att få skydd krävs vidare bevis för att produkten framställts på samma sätt sedan länge, vilket 

kan bevisas med dokumentation. Vanligtvis kräver Kommissionen även att produkten har 

framställts inom ett mycket litet område. Reglerna är formade utifrån de förutsättningar som 

finns i länder i Sydeuropa, något som kan innebära problem för att få skydd i ett så pass 

glesbefolkat land som Sverige. Inom EU finns en detaljerad beskrivning för varje skyddad 

geografisk ursprungsbeteckning. Sådant som nederbörden i området och jordmånen beskrivs i 

                                                      
20  Skånsk Spettekaka och osten Svecia. 
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detalj. Proceduren för att erhålla en gemenskapsrättsligt skyddad geografisk ursprungsbeteckning 

är mycket långdragen och tar ett flertal år. 

 

En förutsättning för att en producent skall få använda en skyddad beteckning är att denne 

uppfyller kraven med avseende på produktspecifikationen och kontroll. Producenten skall 

bedriva sin verksamhet inom det geografiska området, men behöver nödvändigtvis inte tillhöra 

den grupp som har ansökt om registrering. Enskilda producenter kan således välja att stå utanför 

de existerande producentsammanslutningarna och likväl få använda den skyddade beteckningen 

så länge denne uppfyller villkoren. 

 

2.7.3 Kontroll 

 

I varje medlemsstat finns ett offentligt kontrollorgan som kontrollerar att varan lever upp till de 

faktiska kvalitetskraven. I Sverige är det Livsmedelsverket. Om Livsmedelsverket godkänner en 

ansökan om skydd för en geografisk ursprungsbeteckning, vidarebefordras den därefter till 

Kommissionen. Om Kommissionen finner att namnet är skyddsberättigat offentliggörs 

registreringen därefter i Europeiska Gemenskapernas officiella tidning. Genom offentliggörandet 

ges andra medlemsstater möjlighet att framställa eventuella invändningar mot registreringen.21 

Därefter registreras den geografiska ursprungsbeteckningen i ett register som förs av 

Kommissionen. Det avslutande ledet i förfarandet är ett slutligt offentliggörande av 

beteckningen. 

 

2.7.4 Kan man åtnjuta varumärkesskydd och skydd för geografiska 

ursprungsbeteckningar för samma sak? 

 

Man kan inte åtnjuta varumärkesskydd och skydd för geografiska ursprungsbeteckningar till 

samma sak. En senare registrering av en geografisk ursprungsbeteckning såsom ett varumärke 

skall därför vägras och kan annars senare ogiltigförklaras. Är däremot ett varumärke registrerat i 

god tro före anmälan av en geografisk ursprungsbeteckning, får det bestå, om det inte föreligger 

andra ogiltighets- eller hävningsgrunder. 

  

 

                                                      
21 Den bakomliggande orsaken till en invändning från en annan medlemsstat brukar vara att produktens beteckning i 
den invändande medlemsstaten anses ha blivit en allmän beteckning för en viss typ av vara.  

25



 26

3.  LAGSTIFTNINGEN  

 

3.1 Allmänt  

 

Den svenska lagstiftningen på området har i stor utsträckning styrts av EG-rätten samt av 

Sveriges tillträden till en rad internationella konventioner. Sverige har åtagit sig att verka för ett 

skydd mot vilseledande geografiska ursprungsbeteckningar inom ramen för Pariskonventionen, 

Madridöverenskommelsen och TRIPs-avtalet. Svensk rätt skall tolkas i ljuset av EG-rätten samt 

de internationella konventionerna som Sverige har tillträtt. Vid eventuell diskrepans mellan 

nationell rätt och EG-rätt eller internationell rätt har de sistnämnda företräde. 

 

3.2 Internationella överenskommelser   

 

3.2.1 Allmänt 

 

Nationell immaterialrätt är visserligen enligt huvudregel territoriellt begränsad. Samtidigt har 

geografiska ursprungsbeteckningar en klart internationell karaktär.  På det immaterialrättsliga 

området har ett flertal internationella konventioner ingåtts, i vilka skyddet för geografiska 

ursprungsbeteckningar regleras. Konventionerna har lett till en väsentlig harmonisering av 

rättsskyddet av geografiska ursprungsbeteckningar på internationell nivå och det är numera 

möjligt att förvärva ett immaterialrättsligt skydd som gäller i flera länder. De internationella 

konventionerna tillfredsställer skyddsbehovet över nationsgränserna genom att 

konventionsländerna åtar sig att upprätthålla ett visst skydd för utländska geografiska 

ursprungsbeteckningar och ge sådana samma behandling i alla rättsliga avseenden som om det 

hade rört sig om nationellt skyddade produkter.  

 

Grundläggande för Sveriges konventionsförpliktelser angående geografiska 

ursprungsbeteckningar är artikel 10 i Pariskonventionen, Madridöverenskommelsen angående 

oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar på handelsvaror samt artiklarna 22 och 23 i 

TRIPs-avtalet.  
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3.2.2 Pariskonventionen för industriellt rättsskydd  

 

Den grundläggande rättsakten på området är Pariskonventionen, från 1883 för industriellt 

rättsskydd22, fortsättningsvis förkortad PK. Konventionens bestämmelser har endast begränsad 

betydelse eftersom dess räckvidd endast omfattar samma eller liknande varor. Eftersom det oftast 

rör sig om en situation där någon tillägnar sig ett välkänt varumärke för att få uppmärksamhet för 

sina egna varor av ett annat slag är PK inte tillämplig.23 Enligt artikel 10 är det dock endast direkt 

falska och alltså inte vilseledande geografiska ursprungsangivelser som omfattas av konventionen.  

En förutsättning för skydd enligt PK är att den geografiska ursprungsbeteckningen är skyddad i 

ursprungslandet. Dessutom åtnjuts inget skydd i ett annat medlemsland för en produkt som där 

är att uppfatta som en generisk beteckning, det vill säga som kommit att uppfattas som en allmän 

beteckning för en viss typ av vara. 

 

3.2.3 Madridöverenskommelsen angående undertryckande av oriktiga eller vilseledande 

ursprungsbeteckningar på handelsvaror 

 

Förbehållet i PK att det måste vara fråga om geografiska ursprungsbeteckningar som är falska, 

och inte enbart vilseledande har lett till Madridöverenskommelsen (MK) från 1891.24 Sverige 

deltar visserligen ännu inte i själva arrangemanget, men däremot i det till arrangemanget anslutna 

Protokollet.25 MK handlar till skillnad från PK uteslutande om geografiska ursprungsbeteckningar 

och omfattar även vilseledande beteckningar. De anslutna staterna förbinder sig att förbjuda alla 

användningar av beteckningar som är falska eller ägnade att vilseleda allmänheten angående 

varors geografiska ursprung.26  

 

I enlighet med principen om nationell behandling skall bedömningen av huruvida det är fråga om 

falskt angivande av ursprung eller vilseledande ske i det land där skydd söks.27 Även 

bedömningen av huruvida en viss beteckning är att uppfatta som generisk skall ske i det land där 

skydd söks.28 Ett av problemen i samband med geografiska ursprungsbeteckningar är därför att 

en viss beteckning i ett visst land kan uppfattas som generisk, samtidigt som beteckningen enligt 

                                                      
22 PK omfattar cirka 160 anslutna länder, inklusive EU-länderna, Kina, Ryssland och USA, som tillsammans bildar 
Parisunionen. Sverige har varit medlem i Parisunionen sedan 1885. Det administrativa organet är WIPO. 
23 Koktvedgaard; Levin, Lärobok i immaterialrätt s.317 
24 SOU 1993:59 s. 670 
25 Madridprotokollet antogs den 27.6.1989. Sverige tillträdde protokollet den 30.12.1994. 
26 Madridöverenskommelsen, artikel 1 5 st. 
27 SOU 1993:59 s. 280f  
28 Madridöverenskommelsen, artikel 4 
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ett annat lands bedömning inte alls anses ha blivit en allmän beteckning. Om beteckningen 

emellertid anses degenererad innebär detta att användningen inte begränsas till produkter av en 

viss kvalitet eller ett visst ursprung. Detta gör också att det är svårt att åstadkomma en enhetlig 

tillämpning av reglerna.  

 

3.2.4  WTO och TRIPs-avtalet  

 

Kombinationen av de ovan nämnda konventionernas enhällighetskrav vid beslutsfattande och det 

stora antalet anslutna stater, har lett till ett mycket trögrott system där det varit svårt att få igenom 

reformer. Ytterligare en försvårande faktor har varit medlemsstaternas diversitet beträffande 

lagstiftningen på det immaterialrättsliga området. Svårigheterna ledde till TRIPs-avtalet29 inom 

ramen för WTO30. Eftersom beslutsfattandet sker enligt majoritetsprincipen har det blivit 

betydligt lättare att åstadkomma reformer. 

   

TRIPs-avtalet utgår från den skyddsnivå som finns i Pariskonventionen, men är även tillämplig då 

det rör sig om vilseledande, och inte enbart falska, ursprungsangivelser. Skyddseffekten utsträcks 

här, till skillnad från PK, utanför varuslagslikheten. Dessutom gäller mest-gynnad-nations-

principen. Ett land kan således inte ge endast ett land vissa fördelar, utan alla avtalsstater skall ha 

rätt till samma fördelar.  

 

Enligt artikel 22.2 i TRIPs-avtalet skall varje land tillhandahålla en möjlighet för berörda parter att 

utverka förbud mot användande av vilseledande geografiska ursprungsangivelser. Varje land skall 

också enligt artikel 23.1 göra det möjligt att – oberoende av vilseledande – utverka förbud mot 

användande av sådana geografiska ursprungsbeteckningar som inte har sitt ursprung i det angivna 

området. Vidare skall varumärken som innehåller vilseledande geografiska ursprungsangivelser 

enligt artikel 22.2 eller oriktiga ursprungsbeteckningar enligt artikel 23.1 kunna vägras registrering.  

 

Inom WTO övervägs för närvarande en eventuell utvidgning av skyddet för geografiskt ursprung. 

Utvidgningen skulle i sådana fall innebära att inte endast vin och andra alkoholhaltiga drycker 

omfattades av ett starkt ursprungsskydd utan också till exempel andra drycker och 

hantverksprodukter.  

 

                                                      
29 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights / Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. 
TRIPS har ratificerats av cirka 140 länder. 
30 World Trade Organization / Världshandelsorganisationen 
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3.2.5 Lissabonöverenskommelsen och Stresakonventionen 

 

Utöver PK och MK finns Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungskännetecken och 

sådanas internationella registrering från 1958 (LK) samt Stresakonventionen från 1951 för 

användning av originalbeteckningar och benämningar på ost. Dessa konventioner har emellertid 

inte tillträtts av Sverige. Generellt gäller dock att allmänt erkända ursprungskännetecken normalt 

åtnjuter skydd som geografiska ursprungsbeteckningar i de länder som står utanför 

Lissabonöverenskommelsen.31 

  

MK har visserligen inneburit en viss utvidgning av skyddet för geografiska 

ursprungsbeteckningar, men skyddet har trots det varit fortsatt svagt. Detta ledde till att LK med 

betydligt strängare regleringar kom till stånd 1958. Det skydd som följer av LK är mer 

omfångsrikt då skydd föreskrivs mot annans än rättighetsinnehavarnas nyttjande av det 

registrerade kännetecknet, alltså oberoende av om det är fråga om en vilseledande eller falsk 

beteckning. Dessutom är samtliga ursprungskännetecken skyddade mot form av otillbörlig 

användning som kan leda till degenerering, inte endast vinodlingsprodukter. 

 

En viktig skillnad mellan MK och LK är att det i LK finns ett krav på direkt samband mellan det 

geografiska ursprunget och en viss, just på grund av detta, enbart eller huvudsakligen betingad 

kvalitet.  MK saknar denna koppling. 

 

3.3 EG-rätt 

 

3.3.1 Allmänt 

 

Genom medlemskapet i EU omfattas Sverige sedan den 1 januari 1995 fullt ut av EG-rätten. EU-

medlemskapet har inneburit vissa förpliktelser även på immaterialrättens område. Samtliga 

medlemsstater är förpliktade att anpassa sina immaterialrättsliga regler efter de 

gemenskapsrättsliga. De nationella reglerna måste vara kompatibla med såväl den skyddsnivå som 

gemenskapsrätten ger, som med mer grundläggande EG-rättsliga principer såsom den fria 

rörligheten för varor32 och de konkurrensrättsliga reglerna33. I händelse av konflikt mellan 

nationell rätt och EG-rätt har den sistnämnda företräde. 

                                                      
31 SOU 1993:59 s.675 
32 Romfördragets artikel 28 
33 Romfördragets artiklar 81 och 82 
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Geografiska ursprungsbeteckningar regleras inom EU sedan cirka tio år tillbaka. Det finns ett 

omfattande regelverk avseende geografiska ursprungsbeteckningar för vissa jordbruksprodukter 

och livsmedel samt för vin och sprit. Det finns även en möjlighet till att förvärva skydd för vissa 

så kallade särartsprodukter.  

  

I vissa medlemsländer går det fortfarande att erhålla skydd på nationell nivå för vissa geografiska 

ursprungsbeteckningar, i den mån harmonisering inte har skett. Allt som inte är 

gemenskapsreglerat får således regleras nationellt. Ett sådant nationellt skydd gäller då enligt 

territorialitetsprincipen enbart i den medlemsstat där skyddet har förvärvats. Det nationella 

skyddet kan alltså inte göras gällande i de övriga medlemsstaterna på grund av att skyddet är 

territoriellt begränsat.  I detta sammanhang bör understrykas att det inte är möjligt för en 

medlemsstat att ha nationella regler avseende samma produktkategorier som skyddas enligt de 

gemenskapsrättsliga reglerna. Nationella skydd kommer att behandlas mer ingående i avsnitt 6. 

 

Till skillnad från svensk rätt innehåller EG:s rättsakter regler om förvärv av skydd för geografiska 

ursprungsbeteckningar.34 Svensk rätt innehåller endast regler om illojal konkurrens och 

vilseledande som säkerställer skyddet, vilket behandlas mer ingående i avsnitt 4. Förordningarna är 

dock direkt tillämpliga i alla medlemsstater, vilket innebär att de gäller såsom lag, oavsett huruvida 

de införlivats i nationell lagstiftning. 

 

3.3.2 EG:s rättsakter 

 

EG-rätten möjliggör förvärv av ett gemenskapsskydd, vilket innebär att en registrerad produkt 

åtnjuter ett skydd som är täckande i samtliga EU-länder. Genom förordningar har ett omfattande 

registreringssystem skapats inom EU, där producenter via registrerade benämningar förbehålls 

tillverkningen på ett visst sätt av särskilda råvaror i en viss region. De registrerade namnen, 

beteckningarna och gemenskapssymbolerna skyddar konsumenterna mot vilseledanden och 

producenterna mot illojal konkurrens. Medlemsstaterna skall därmed vidta rättsliga åtgärder för 

att skydda registrerade produkter mot varje form av missbruk och mot varje imitation av namn. 

 

Det gemenskapsrättsliga skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar regleras huvudsakligen i 

förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar för 

                                                      
34 SOU 2001:26 s.313 
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jordbruksprodukter och livsmedel samt i förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för 

jordbruksprodukter och livsmedel.35  

 

Förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar för 

jordbruksprodukter och livsmedel fastställer regler för skydd av ursprungsbeteckningar och 

geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. Vin- och spritdrycker omfattas 

däremot inte av förordningen. Enligt förordningen gäller att jordbruksprodukter avsedda för 

konsumtion och vissa bearbetade livsmedel efter ansökan av en sammanslutning av producenter 

kan införas i ett särskilt register som förs av Kommissionen.  

 

Förordning (EEG) 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och 

livsmedel omfattar samma produkter som förordning 2081/92. Förordningen fastställer regler för 

hur ett gemenskapsskydd kan förvärvas för särarten hos jordbruksprodukter och livsmedel. 

Beträffande bearbetade livsmedel skyddas en benämning på ett livsmedel med en viss särart, men 

krav på anknytning till region saknas. Det är istället fråga om en i sig mycket särpräglad produkt, 

vars egenskaper och / eller framställningstradition klart skiljer varan från liknande sådana. 

 

Skyddet avseende geografiska ursprungsbeteckningar för vin är särreglerat. De huvudsakliga 

rättsakterna för kvalitetsviner är förordningen (EEG) nr 1493/1999 om den gemensamma 

organisationen av marknaden för vin samt förordning (EEG) nr 881/98 om traditionella 

beteckningar. Vinbenämningar måste följa ett strängt system inom EU och det är heller inte 

tillåtet att marknadsföra liknande produkter med tillägg som ”typ” ”sort” eller liknande. Särskilt 

känsligt är det med beteckningen ”champagne”, vilken har resulterat i en rik flora av rättsfall.   

 

Skyddet avseende geografiska ursprungsbeteckningar för sprit regleras i förordning (EEG) nr 

1576/89 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker. 

 

Märkningen av jordbruksprodukter är även underkastad de allmänna regler som anges det för 

livsmedel gällande direktivet 2000/13/EEG. Direktivet uppställer för övrigt ett förbud mot 

vilseledande avseende kvalitet, identitet, sammansättning, mängd, hållbarhet, ursprung och 

tillverkningssätt. Förordningarna kompletterar de märkningsregler som har fastställts i 

livsmedelsdirektivet. 

                                                      
35 Förordningarna är implementerade i svensk lag genom Lag (1995:1336) om skydd för beteckningar på 
jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. 
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Ytterligare en relevant rättsakt i detta sammanhang är direktivet om vilseledande reklam 

(84/450/EEG) följer att vilseledande ursprungsbeteckningar skall motverkas. Med vilseledande 

reklam avses att rubriker, bilder, text eller övriga element i en kommersiell framställning vilseleder 

beträffande det kommersiella eller geografiska ursprunget. 

 

Även Varumärkesdirektivet 89/104/EEG och Varumärkesförordningen 40/94/EEG innehåller 

vissa skyddsregler. Skyddet enligt dessa rättsakter består främst i ett generellt hinder mot 

registrering av ett varumärke som innefattar ett geografiskt namn. Utgångspunkten är att 

beteckningar som anger ett geografiskt ursprung inte skall vara förbehållna en viss näringsidkare 

och att man därmed uppställer hinder mot monopolisering av geografiska ursprungsbeteckningar. 

 

3.4 Svensk rätt 

 

I Sverige finns, som ovan nämnts, inte några nationella bestämmelser enligt vilka en geografisk 

beteckning kan förvärva ett positivt skydd som geografisk ursprungsbeteckning. Det finns 

däremot ett skydd mot illojal konkurrens eller vilseledande marknadsföring som säkerställer det 

skydd som geografiska ursprungsbeteckningar har förvärvat enligt de gemenskapsrättsliga 

reglerna.36 Det är främst genom reglerna om illojal konkurrens och vilseledande i 

Marknadsföringslagen (1995:450) som Sverige tillgodoser EG-rättens särskilda skydd för 

geografiska ursprungsbeteckningar. Ett visst skydd mot användningen av vilseledande 

kännetecken följer även av de varumärkesrättsliga reglerna i Varumärkeslagen (1960:644) och 

Kollektivmärkeslagen (1960:645). Skyddsreglerna i svensk lagstiftning kommer att behandlas mer 

ingående i avsnitt 5. 

 

Övrig svensk lagstiftning som behandlar geografiska ursprungsbeteckningar är lagen om skydd 

för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (1995:1336), alkohollagen (1994:1738)  

4 kap. 13 § och alkoholförordningen (1994:2046) 26 §. 

 

 

 

 

                                                      
36 SOU 2001:26 s.312 
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4.  SKILJELINJEN MELLAN GEOGRAFISKA 

URSPRUNGSBETECKNINGAR OCH GENERISKA BETECKNINGAR 

 

4.1 Allmänt 

 

Det råder oenighet mellan medlemsländerna huruvida vissa produkter skall registreras som 

geografiska ursprungsbeteckningar eller om de istället skall anses utgöra generiska benämningar. 

Vissa geografiska benämningar kan i vissa medlemsstater uppfattas som generiska namn och har 

därmed inte begränsad användning till produkter av en viss kvalitet eller ett visst geografiskt 

ursprung. Om ett medlemsland åtnjuter gemenskapsskydd för en viss produkt, innebär detta att 

andra medlemsländer hindras från att sälja och tillverka produkten under samma benämning. 

Fetaost-målet37 kretsade kring just detta spörsmål, det vill säga hur skiljelinjen mellan geografiska 

ursprungsbeteckningar och generiska produkter lämpligen skall fastställas.  

 

4.2 Generiska beteckningar  

 

En geografisk ursprungsbeteckning kan utvecklas till att bli en allmän eller generisk beteckning, 

det vill säga ett ord som anger ett visst produktslag och inte längre har någon anknytning till 

varans geografiska eller kommersiella ursprung. Risken för degenerering är särskilt stor om det 

rör sig om unika produkter såsom exempelvis parmaskinka, feta eller champagne. Konsekvensen 

av degenerering av en geografisk ursprungsbeteckning är att en degenererad produkt inte kan 

åtnjuta gemenskapsskydd. De listor som anger vilka geografiska benämningar som är generiska är 

inte uttömmande.  

. 

Exempel på en vara med ett från början visst geografiskt ursprung som har degenererats är 

baguette. Det är knappast troligt att en konsument tror att den dagsfärska baguette som säljs i 

livsmedelsbutiker importerats från Frankrike. Ytterligare exempel på produkter som 

ursprungligen endast tillverkats i ett visst geografiskt område men som degenererats är falukorv, 

eau de cologne38, dijonsenap, camembert och edamerost.39 Sådana benämningar kan dock vara 

föremål för föreskrifter inom ramen för livsmedelslagstiftningen. Exempelvis har svensk falukorv 

skyddats inom EU som kvalitets- och typbeteckning och måste innehålla en viss procenthalt kött 

                                                      
37 De förenade målen C-289/96, C-293/96, C-299/96, Danmark, Tyskland och Frankrike mot Kommissionen, 
16.3.1999 
38 Eau de cologne betyder direkt översatt från franska ”vatten från Köln”! 
39 Levin, Made in Sweden s.17 

33



 34

för att få kallas just falukorv. Det krävs emellertid inte att korven tillverkats i ett visst geografiskt 

område för att beteckningen skall få användas av tillverkare. 

 

4.3 Skiljelinjen mellan geografiska ursprungsbeteckningar och generiska beteckningar 

 

4.3.1 Allmänt 

 

Gränsen mellan vad som är generiska beteckningar och geografiska ursprungsbeteckningar är 

svår att bestämma. Visserligen har viss harmonisering kommit till stånd både på det europeiska 

och på det internationella planet, men vart gränserna går mellan geografiska 

ursprungsbeteckningar och generiska beteckningar varierar fortfarande från land till land. Det 

finns inga specifika måttstockar som avgör vid vilken tidpunkt eller huruvida en varas beteckning 

bör anses degenererad eller ej. Det finns däremot förteckningar över vilka beteckningar som 

anses generiska, men dessa är endast exemplifierande. Bevisbördan att en viss beteckning är 

generisk åligger den part som invänder mot att en annan medlemsstat skall få registrera en 

geografisk ursprungsbeteckning. För att en beteckning skall förklaras vara generisk, krävs som 

ovan konstaterats att den kommit att bli den allmänna benämningen på produkten, det vill säga 

att den skall beteckna produkten som sådan utan att i allmänhetens ögon hänvisa till produktens 

geografiska ursprung. 

 

4.3.2 Rättspraxis 

 

Ett illustrativt rättsfall för hur bedömningen av skiljelinjen mellan geografiska 

ursprungsbeteckningar och generiska beteckningar skall ske är Fetaost-målet40 från 1996. 

Avgörandet gällde Kommissionens registrering av beteckningen Feta som ursprungsbeteckning. 

Målet träffar själva kärnan i ursprungsskyddet, nämligen kvaliteten. EG-domstolen 

ogiltigförklarade i målet en grekisk förordning som skyddade namnet feta till förmån för grekisk 

ost och som därmed uteslöt fetaost som framställs i andra medlemsstater inom EU. Grekland 

hade begärt ensamrätt till beteckningen feta som en skyddad ursprungsbeteckning. Efter att ha 

låtit genomföra marknadsundersökningar för att utreda huruvida beteckningen uppfattades som 

generisk av konsumenterna inom EU, drog Kommissionen slutsatsen att feta inte kunde anses ha 

blivit en generisk beteckning och därför inte heller kunde anses vara en allmän beteckning. Enligt 

Kommissionen hade Grekland därmed rätt att registrera beteckningen feta såsom en geografisk 

                                                      
40 De förenade målen C-289/96, C-293/96, C-299/96, Danmark, Tyskland och Frankrike mot Kommissionen. 
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ursprungsbeteckning. Danmark, Frankrike och Tyskland motsatte sig dock Kommissionens 

beslut eftersom sådan ost lagligen framställts och marknadsförts under namnet feta sedan ett par 

decennier tillbaka i dessa medlemsstater.  

 

För att avgöra om det rörde sig om en generisk beteckning använde EG-domstolen sig av olika 

bedömningskriterier. Enligt det första kriteriet skulle förhållandena i den medlemsstat som 

namnet kommer från och i de områden där produkten konsumeras beaktas. Enligt det andra 

kriteriet skulle även förhållandena i andra medlemsstater beaktas. Enligt det tredje kriteriet skulle 

även relevant nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning beaktas. EG-domstolen framhöll 

vidare att dessa bedömningsgrunder var kumulativa och att det således inte gick att bortse från 

något av dessa kriterier. EG-domstolen tycks i målet ha lagt särskilt vikt vid att förekomsten av 

produkter som lagligt befinner sig på marknaden i andra medlemsstater än ursprungslandet skulle 

beaktas.  

 

På grundval av dessa bedömningskriterier fann EG-domstolen slutligen, till skillnad från 

Kommissionen, att den grekiska förordningen skulle ogiltigförklaras och att beteckningen feta var 

att anse som degenererad. Feta kunde därmed inte skyddas som en geografisk 

ursprungsbeteckning.  

 

4.3.3 Slutsats och sammanfattande synpunkter 

 

Av rättsfallet framgår att en helhetsbedömning måste göras vid fastställandet av vad som utgör en 

generisk beteckning. Bedömningskriterierna som har uppställts i det ovan refererade målet kan 

tyckas något allmänt hållna, men borde ändå ge en viss vägledning för hur gränsen mellan 

geografiska ursprungsbeteckningar och generiska beteckningar skall dras. Störst vikt tycks ha lagts 

vid omständigheten att den berörda produkten lagligen marknadsförts under den omtvistade 

beteckningen i andra medlemsstater, vilket även var parternas huvudargument i målet. Detta 

borde därmed innebära att förekomsten av en lagligt skyddad marknadsförd produkt gör det 

möjligt för medlemsstater att motsätta sig att en beteckning registreras. En förutsättning borde 

dock vara att produkten sedan relativt lång tid tillbaka lagligen kunnat säljas i andra 

medlemsstater under benämningen. I målet rörde det sig visserligen om en livsmedelsprodukt av 

vardaglig karaktär, men de uppställda bedömningskriterierna bör kunna tillämpas även då det rör 

sig om en produkt av ett mer exklusivt slag. Eftersom bedömningen av huruvida en beteckning är 

generisk eller inte görs utifrån förhållandena i flera medlemsstater, skapas en mer enhetlig syn på 
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vad som är generiska beteckningar inom EU. Samtidigt kan hänsynstagandet till flera 

medlemsstater leda till att bedömningen blir svår. 
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5. SKYDDET MOT ILLOJAL KONKURRENS ENLIGT SVENSK RÄTT 

 

5.1 Allmänt 

 

En viktig fråga som kommer att behandlas i detta avsnitt är hur pass långt skyddet för geografiska 

ursprungsbeteckningar sträcker sig mot illojal konkurrens och olika typer av vilseledande. 

Eftersom geografiska ursprungsbeteckningar i likhet med varumärken och andra kännetecken har 

ett stort kommersiellt värde som marknadsföringsinstrument, har det blivit allt vanligare att andra 

näringsidkare genom illojal konkurrens drar otillbörlig nytta av det kommersiella anseende som är 

knutet till geografiska ursprungsbeteckningar. Sådan illojal konkurrens kan exempelvis ta sig 

uttryck i renommésnyltning i syfte att höja statusen på den egna produkten. Andra näringsidkares 

otillåtna användning av geografiska ursprungsbeteckningar kan även på sikt leda till urvattning av 

produktens särskiljningsförmåga. En sådan urvattning av särskiljningsförmågan kan leda till att 

beteckningen degenereras, vilket innebär att skydd inte kan åtnjutas.  

 

I Sverige finns, som tidigare konstaterats, inte några nationella bestämmelser enligt vilka en 

geografisk beteckning kan förvärva ett positivt skydd som geografisk ursprungsbeteckning. De 

befintliga reglerna enligt svensk nationell rätt består istället i ett negativt skydd mot exempelvis 

otillbörlig konkurrens eller vilseledande marknadsföring, som säkerställer skyddet som sådana 

beteckningar kan ha förvärvat på annat sätt.41 Det är främst genom Marknadsföringslagen, MFL, 

som Sverige upprätthåller EG-rättens särskilda skydd för geografiska ursprungsbeteckningar. Ett 

visst skydd mot vilseledande följer även av Varumärkeslagen, VmL. Även Kollektivmärkeslagen, 

KmL, innehåller vissa skyddsregler för geografiska ursprungsbeteckningar. Skyddsreglerna i 

svensk lagstiftning mot otillbörligt utnyttjande kan sägas bestå av ett marknadsrättsligt och ett 

varumärkesrättsligt skydd. 

  

5.2 Det marknadsrättsliga skyddet 

 

5.2.1 Skyddet mot renommésnyltning  

 

Enligt generalklausulen i 4 § 1 st. MFL skall marknadsföring stämma överens med god 

marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. För att 

renommésnyltning skall anses föreligga enligt MFL förutsätts att en näringsidkare i sin 

                                                      
41 SOU 2001:26 s.312 
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marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares produkter, verksamhet, 

kännetecken eller liknande. Ytterligare ett villkor är att det kännetecken som utnyttjats är väl känt 

på marknaden så att det förknippas med den andre näringsidkarens produkt. Det otillbörliga 

består i att den snyltande parten till sin ekonomiska fördel utnyttjar och tar draghjälp av det värde 

som ligger i en geografisk ursprungsbeteckning som har skapats genom insatser av 

näringsidkaren.  

 

Vid bedömningen enligt generalklausulen i 4 § 1 st. MFL bör konsumenternas behov av skydd 

mot vilseledande särskilt beaktas. All marknadsföring måste vara saklig och inte syfta till att 

vilseleda konsumenterna. 

 

5.2.2 Skyddet mot vilseledande reklam enligt 6 §  
 

I 6 § MFL stadgas att en näringsidkare vid marknadsföringen inte får använda påståenden eller 

andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan 

näringsidkares verksamhet. Vilseledande beträffande en varas geografiska ursprung faller under 

förbudsstadgandet mot vilseledande reklam i 6 § MFL. Bestämmelsen innefattar alla slag av 

uttryck och symboler som används för att ange varifrån en produkt härrör i geografiskt 

hänseende.  

 

Konsumentintresset av att inte bli vilseledd beträffande det geografiska ursprunget gäller inte 

endast omedelbart falska ursprungsbeteckningar, det vill säga märken som innehåller en oriktig 

geografisk angivelse i förhållande till det verkliga ursprunget. Också indirekta eller medelbara 

ursprungsangivelser riskerar att vilseleda. Ett sådant indirekt vilseledande kan föreligga vid 

avbildningar av eller benämningar på monument som typiskt sett kopplas till ett visst land. Skulle 

man exempelvis sälja en parfym med Eiffeltornet avbildat, eller en hamburgerdressing med en 

bild på Frihetsgudinnan på förpackningen, utan att produkten har sitt ursprung i det landet, bör 

förfarandet kunna karakteriseras som ett sådant indirekt vilseledande. Ytterligare en form av 

vilseledande kan ske genom att en varas förpackning förses med text på ett främmande språk, 

vilket kan framkalla en föreställning om ett bestämt ursprung för varan. 

 

Det anses däremot normalt inte vilseledande att importerade varor, som tillverkats utomlands av 

eller för svenska företag, är försedda med svenska varumärken. Dessa anses nämligen i första 

hand ange det kommersiella ursprunget, och inte det geografiska. Benämningen Svensken på en 
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här i landet sammansatt cykel med betydande inslag av utländska delar har dock ansetts 

vilseledande i praxis.42 

 

5.2.3 Jämförande reklam  

 

Det finns även ett skydd enligt 8a § MFL som förbjuder vilseledande då annans produkt i 

marknadsföring pekas ut och dras otillbörlig fördel av. Jämförelsen skall avse konkurrerande 

produkter.  Lagrummet kan alltså bara tillämpas om det rör sig om likartade produkter. Till 

skillnad från förbudet mot vilseledande i 6 § MFL som är mer av ett konsumentskydd, är 

förbudet mot jämförande reklam mer av ett producentskydd. 

 

5.2.4 Rättspraxis 

 

5.2.4.1 Yoggi Original Champagnesmak 

  

Ett relativt nytt rättsfall som åskådliggör hur pass långt skyddet mot otillbörlig konkurrens och 

vilseledande sträcker sig är MD:s avgörande 2002:20 som rörde Arlas marknadsföring av en 

yoghurt med benämningen ”Yoggi Original Champagnesmak!”.43 I målet gjorde franska 

Champagneproducenter gällande att Arlas marknadsföring av yoghurten innebar 

renommésnyltning samt att den var vilseledande om produktens smak och dess geografiska och 

kommersiella ursprung.  De hävdade också att marknadsföringen innebar en otillbörlig jämförelse 

och därmed var vilseledande. 

 

Marknadsdomstolen ansåg i målet att Arla genom sin marknadsföring hade associerat till den 

skyddade ursprungsbeteckningen champagne och att marknadsföringen utgjorde medveten 

renommésnyltning. MD uttalade vidare att benämningen champagnesmak i förening med 

förpackningens utseende var ägnat att inge konsumenterna föreställningen om att yoghurten till 

någon del innehöll champagne eller smakade som champagne. Den finstilta 

innehållsdeklarationen på förpackningen ansågs inte vara tillräcklig för att neutralisera intrycket av 

förekomsten av champagne. MD ansåg därför att marknadsföringen var vilseledande beträffande 

yoghurtens beskaffenhet. Det ansågs dock inte föreligga något vilseledande beträffande det 

kommersiella eller det geografiska ursprunget, eftersom yoghurt och champagne är väsentligen 

                                                      
42 MD 1987:6 Svensken 
43 MD 2002:20 Yoggi Original Champagnesmak  
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skilda produkter. Förfarandet ansågs inte heller strida förbudet mot jämförande reklam eftersom 

produkterna inte konkurrerade med varandra. 

 

5.2.4.2 Wasabröd  
  

Ytterligare ett mål som rör vilseledande beträffande en varas geografiska ursprung är 

Wasabrödsavgörandet44. MD förbjöd i målet företaget Wasabröd att använda benämningen Mora, 

eftersom det ansågs skapa ett intryck av att produkten tillverkats eller hade sitt ursprung i Mora 

eller Dalarna, vilket inte var fallet. Det faktum att Wasabröd sedan mycket lång tid tillbaka hade 

använt sig av beteckningen Mora, och det därmed inte kunde säkerställas huruvida 

konsumenterna istället rent faktiskt primärt uppfattade benämningen Mora som ett kännetecken 

och ingen geografisk angivelse, tillmättes ingen betydelse. Omständigheten att orten Mora 

dessutom hade en mycket svag anknytning till knäckebrödstillverkning hade heller ingen 

inverkan. Wasabröds användning av det geografiska namnet Mora på förpackningarna ansågs 

därmed vara vilseledande enligt 6 § MFL beträffande det geografiska ursprunget. 

  

5.3 Det varumärkesrättsliga skyddet enligt Varumärkeslagen 

 

5.3.1 Allmänt 

 

Även om skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar i svensk rätt huvudsakligen regleras i 

MFL, kan VmL:s bestämmelser även fungera som ett indirekt skydd, i den meningen att de 

varumärkesrättsliga reglerna kan vara tillämpliga om det rör sig om en konflikt mellan en 

geografisk ursprungsbeteckning och en varumärkesrätt. Även reglerna i Kollektivmärkeslagen 

innehåller vissa skyddsregler för geografiska ursprungsbeteckningar. 

 

5.3.2 Förväxlingsbedömningen 

 

För att de varumärkesrättsliga reglerna skall vara tillämpliga krävs enligt 6 § 1 st VmL som 

huvudregel att det föreligger en fara för förväxling mellan två produkter. Enligt den EG-

anpassade varumärkesrätten kan dock skydd ges inte endast mot ren varuförväxling, utan även 

mot att två varor associeras till samma ursprung. För att ett sådant associationsskapande skall 

föreligga krävs att kännetecknet är väl etablerat på marknaden. Avsteg från huvudregeln om  

                                                      
44 MD 2003:13 Wasabröd 
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varuslagslikhet kan även ske för produkter som har ett särskilt skyddsbehov som går utanför den 

konkurrensrelation som krävs i 6 § 1 st VmL. En sådan regel om skydd för väl ansedda 

varumärken återfinns i 6 § 2 st VmL. 

 

5.3.3 Vilseledande varumärken 

 

Enligt 14 § VmL skall ett varumärke inte registreras om det uppenbarligen är ägnat att vilseleda 

allmänheten. Uppenbarlighetsrekvisitet innebär dock att det är långt ifrån varje varumärke som 

innefattar benämningen på ett geografisk område som kommer att bedömas som vilseledande. 

Ett redan registrerat varumärke kan upphävas om det anses vilseledande.  

 

5.3.4 Rättspraxis 

 

Ett exempel på att de varumärkesrättsliga reglerna kan vara indirekt tillämpliga bekräftas av ett 

nyligen avgjort mål som gällde huruvida registrering av varumärket ”Champagne” för glasögon 

skulle upphävas.45 Även om det inte förelåg någon förväxlingsrisk mellan de två 

produktkategorierna, ansågs märkets skyddsomfång utsträckt till andra icke konkurrerande 

produkter. PBR uttalade att det med hänsyn till den höga kvalitet och exklusivitet som är knuten 

till champagne var sannolikt att en sådan användning skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av 

anseendet och urvattning av särskiljningsförmågan hos kännetecknet champagne.  

 

5.4 Det varumärkesrättsliga skyddet enligt Kollektivmärkeslagen 

 

Som ovan konstaterats i avsnitt 2.6, föreligger en viss möjlighet att skydda geografiska 

ursprungsbeteckningar inom ramen för Kollektivmärkeslagen 2 §. KmL hänvisar i betydande 

omfattning till VmL:s regler. Varumärkesdirektivet ger medlemsstaterna möjlighet att införa 

regler om registrering av geografiska ursprungsbeteckningar, men denna möjlighet har ännu inte 

utnyttjats av den svenske lagstiftaren. Frågan har dock övervägts av Varumärkeskommittén.46 Det 

är således inte möjligt att registrera geografiska ursprungsbeteckningar som kollektivmärken eller 

kontroll- eller garantimärken enligt svensk rätt. Frågan har dock varit föremål för prövning i 

praxis i ett flertal rättsfall.47 Av dessa rättsfall framgår att det finns olika uppfattningar huruvida 

                                                      
45 PBR mål nr 99-004 Champagne Glasögon 
46 Koktvedgaard s.321f 
47 PBR mål nr 92/359 Münchener Bier samt RÅ 2003 ref 26 Parmigiano Reggiano 
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geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken trots att uttryckligt 

lagstöd saknas. 

 

Till skillnad från registrering av ett varumärke, leder registrering av en geografisk 

ursprungsbeteckning inte till monopolisering, eftersom registreringen i sådana fall skulle göras av 

ett kollektiv producenter.  
 
5.5 Slutsats och sammanfattande synpunkter 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de marknadsrättsliga reglerna i MFL erbjuder ett relativt 

starkt skydd för geografiska ursprungsbeteckningar mot illojal konkurrens. Detta innebär att det 

inte behöver vara fråga om konkurrerande produkter, undantaget då det rör sig om jämförande 

reklam. Även om producentskyddet är relativt omfattande, framgår det emellertid av rättspraxis 

att det är konsumenternas intressen av att inte bli vilseledda som står i fokus vid bedömningen. 

All användning som är att beteckna som vilseledande beträffande det geografiska ursprunget eller 

en varas beskaffenhet är otillåten om det finns en risk för att konsumenterna på något sätt kan 

vilseledas. Även risker som endast är potentiella tycks beaktas vid bedömningen, åtminstone om 

det rör sig om en produkt med högre kvalitet eller med ett särskilt gott renommé.  

 

Av vad som framgått av praxis upprätthålls en hög skyddsnivå gentemot andra näringsidkares 

otillbörliga användning av skyddade geografiska ursprungsbeteckningar. En hög skyddsnivå är en 

förutsättning för att skyddet över huvudtaget skall ha effekt, annars finns en risk för att det blir 

verkningslöst. Om geografiska ursprungsbeteckningar får användas av andra än 

rättighetsinnehavarna kan effekten bli att benämningen degenereras på sikt eftersom 

beteckningen riskerar att förlora sin särskiljningsförmåga. 

  

De varumärkesrättsliga reglerna i VmL erbjuder i kontrast till MFL endast ett mycket tunt skydd 

eftersom de endast ger skydd om en varumärkeskonflikt är för handen. Skyddet har därmed 

endast en indirekt verkan eftersom de varumärkesrättsliga bestämmelserna endast är tillämpliga 

om det rör sig om intressekonflikter mellan ett registrerat varumärke och en geografisk 

ursprungsbeteckning. 

 

Visserligen följer även ett visst skydd av KmL, men skyddet skulle utökas ytterligare om det 

genomfördes en möjlighet till registrering av geografiska ursprungsbeteckningar som 

kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken. Eftersom denna möjlighet redan följer av EG-
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rättens regler, borde en sådan registreringsmöjlighet införas snarast möjligen. Registrering borde 

enligt min bedömning i sådana fall endast beviljas ske då det är flera producenter som ansöker 

om registrering, för att motverka monopoliseringar. Som ovan konstaterats i avsnitt 2.4.3.2 är det 

i princip endast ett kollektiv av producenter som kan erhålla skydd på gemenskapsnivå för 

geografiska ursprungsbeteckningar, men det finns ett visst utrymme för avsteg från denna 

huvudregel. En enskild producent bör således inte beviljas registrering enligt KmL eftersom detta 

skulle kunna resultera i en monopolställning för denne på marknaden. Ett eventuellt lagstöd för 

registrering av en geografisk ursprungsbeteckning enligt KmL bör innehålla ett uttryckligt krav på 

att endast ett kollektiv av producenter kan skyddas såsom kollektivmärken eller garanti- och 

kontrollmärken. 
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6.  SKYDDET PÅ NATIONELL NIVÅ KONTRA DESS 

HANDELSHÄMMANDE EFFEKT  

 

6.1 Allmänt 

 

I vissa medlemsländer går det fortfarande, som ovan konstaterats i avsnitt 2.2.2, att erhålla skydd 

på nationell nivå för vissa geografiska ursprungsbeteckningar, i den mån harmonisering inte har 

skett fullt ut. Allt som inte är gemenskapsreglerat får således regleras nationellt. Detta har 

möjliggjort existensen av nationella skyddsregler för geografiska ursprungsbeteckningar. Effekten 

av detta är att produkter som inte åtnjuter ett gemenskapsrättsligt skydd ändå i viss mån kan 

skyddas på nationell nivå. 

 

Immaterialrätten är territoriellt begränsad i den bemärkelsen att immaterialrättsligt skydd normalt 

sett endast erhålls i ursprungslandet. De lagstiftningsåtgärder som har vidtagits har visserligen 

inneburit en förstärkning av rättsskyddet för geografiska ursprungsbeteckningar på 

gemenskapsnivå. Problematiken ligger dock i att skyddsreglerna som enbart gäller på nationell 

nivå, kan medföra konkurrensbegränsningar och utgöra handelshinder genom att försvåra den 

fria rörligheten för varor. Detta föranleder frågan hur skyddsregler på nationell nivå förhåller sig 

till den fria rörligheten för varor i artikel 28 i Romfördraget. 

 

Även om nationella skyddsregler i viss mån är tillåtna är de samtidigt underkastade de allmänna 

gemenskapsrättsliga reglerna. Medlemsstaternas nationella lagstiftning måste således vara förenlig 

med principen om varors fria rörlighet och inte verka försvårande på varors fria rörlighet på den 

gemensamma marknaden eller främja otillåtna konkurrensbegränsningar.48  

 

6.2 EU och immaterialrätten 

 

6.2.1 Den gemensamma marknaden 

 

En av Romfördragets viktigaste grundprinciper att varor skall kunna cirkulera fritt inom EU utan 

hinder av gränser och andra konstgjorda barriärer. Ett av målen med den gemensamma 

marknaden är att eliminera alla eventuella nationella handelshinder och skapa en enhetlig 

gemensam marknad där fri konkurrens skall råda. Det föreligger därmed en naturlig motsättning 

                                                      
48 Bernitz m.fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s.13 
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mellan det skydd som geografiska ursprungsbeteckningar åtnjuter enligt vissa nationella 

rättsordningar och målet med den gemensamma marknaden. Förekomsten av nationella regler 

beträffande krav på en varas sammansättning och dylikt kan ibland ha en handelshämmande 

effekt och därmed utgöra ett hinder för den fria handeln mellan medlemsstaterna.  

 

6.2.2 Romfördragets reglering av immaterialrätt 

 

Visserligen stadgar artikel 295 att Romfördraget inte skall ingripa i medlemsstaternas 

egendomsordningar, men denna bestämmelse inbegriper endast själva existensen av 

immaterialrättigheter. I praxis har EGD gjort skillnad på existensen och utövandet av 

immaterialrättigheter.49 EGD har framhållit att existensen av immaterialrätter inte påverkas av de 

gemenskapsrättsliga reglerna, men väl utnyttjandet av dessa. Existensen skyddas således av 

Romfördraget, men utnyttjandet faller under artikel 28.50 Existensen av geografiska 

ursprungsbeteckningar i egenskap av immaterialrättigheter är skyddade av Romfördragets artiklar 

30 och 295, men utnyttjandet kan strida mot den fria rörligheten av varor i artikel 28.51  

 

Utöver regleringen i artikel 295 innehåller Romfördraget inga särskilda bestämmelser om 

immaterialrätt, bortsett från artikel 30, som uttryckligen anger att medlemsstaterna är 

oförhindrade att skydda ”industriell och kommersiell äganderätt”. Ett sådant skydd får dock inte 

utgöra medel för godtycklig diskriminering eller förtäckt begränsning i handeln mellan 

medlemsstaterna.  

 

6.3 Medlemsstaternas nationella skydd för geografiska ursprungsbeteckningar i ljuset av 

artikel 28  

 

6.3.1 Förbud mot kvantitativa handelshinder och åtgärder med motsvarande verkan enligt 

artikel 28 

 

Artikel 28 förbjuder alla kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan, 

fortsättningsvis förkortat ÅMV. En ÅMV har av EG-domstolen definierats som ”Varje 

bestämmelse för handeln mellan medlemsstaterna som direkt eller indirekt, faktiskt eller 

                                                      
49 Mål C-56 och C-58/64 Consten Grundig mot Kommissionen (1966) ECR 299 
50 Craig, EU Law s.1027 
51 Förfarandet kan även strida mot Romfördragets konkurrensrättsliga regler i artiklarna 81 och 82. 
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potentiellt, kan hindra samhandeln inom Gemenskapen”52. Hur liten den handelshindrande 

effekten är saknar betydelse. Alla handelshindrande effekter är, oavsett storlek, förbjudna. 

 

Artikel 28 är endast tillämplig på offentligt vidtagna åtgärder, i den mån privata rättssubjekt 

orsakar handelshinder eller diskriminerar utländska varor får detta bedömas utifrån 

konkurrensreglerna i artikel 81 och artikel 82. Artikel 28 är vidare inte tillämplig på handelshinder 

som uppstår på grund av att harmonisering har skett. De gemenskapsrättsliga reglerna för 

geografiska ursprungsbeteckningar kan således inte strida mot artikel 28. Artikel 28 är därmed 

endast tillämplig på de åtgärder som vidtagits på nationell nivå, det vill säga om en medlemsstat 

uppställer skyddsregler för geografiska ursprungsbeteckningar på nationell nivå, kan dessa strida 

mot principen om den fria rörligheten av varor i artikel 28.  

 

Detta föranleder frågan huruvida nationellt vidtagna åtgärder som har en handelshämmande 

effekt, kan rättfärdigas med undantaget i artikel 30 eller enligt Cassis de Dijon-doktrinen. Artikel 

30 och doktrinen om så kallade tvingande hänsyn tillåter, i vissa snävt tolkade undantagsfall, 

nationella handelshämmande åtgärder. 

 

6.3.2 Diskriminerande åtgärder 

 

De diskriminerande åtgärderna kan delas in i direkt diskriminerande åtgärder som gör en direkt 

åtskillnad mellan inhemska och importerade produkter, och icke-diskriminerande åtgärder, som 

inte gör någon formell skillnad men som ändå drabbar importerade produkter hårdare i realiteten. 

Sådan indirekt diskriminering kan föreligga när nationella regler uppställer ett krav som inte 

baseras på varans härkomst, men som lättare uppfylls av inhemskt tillverkade produkter. Indirekt 

diskriminering kan rättfärdigas om medlemslandet ifråga förmår visa att de avgörande kriterierna 

är objektiva i förhållande till sitt ändamål och baserade på annat än varors olika nationella 

ursprung.53 

 

                                                      
52 Mål 8/74 Procureur du Roi mot Dassonville (1974 ) ECR 837 
53 Hellström m.fl, Europarätt s. 195 
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6.3.3 Tillåtna begränsningar enligt artikel 30  

 

6.3.3.1 Allmänt 

 

Artikel 30 behandlar de möjliga undantagsförhållandena som kan motivera vissa 

handelshindrande åtgärder. Direkt diskriminerande bestämmelser kan endast undantas med 

artikel 30. Däremot kan icke-diskriminerande rättfärdigas under Cassis-de-Dijon-doktrinen, vilket 

jag återkommer till nedan i avsnitt 6.3.4. 

 

Eftersom det gemenskapsrättsliga skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar inte är 

totalharmoniserat, kan nationellt vidtagna åtgärder med handelsbegränsande effekter fortfarande 

förekomma. De nationella åtgärderna kan således i vissa fall rättfärdiga undantag enligt artikel 30. 

 

Artikel 30 stadgar följande: 

”Bestämmelserna i artiklarna … skall inte hindra förbud mot eller restriktioner för import, export eller 

transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, eller intresset att 

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

historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller 

restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av 

handeln mellan medlemsstaterna”. 

 

De angivna undantagsgrunderna i artikel 30 utgör en uttömmande uppräkning och skall tolkas 

restriktivt. Undantagsgrunderna gäller dock endast under förutsättning att de handelshinder som 

uppstår på grund av sådana rättigheter inte utgör vare sig godtycklig diskriminering eller förtäckt 

begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. 

 

Det är de nationella myndigheterna som har bevisbördan för att deras bestämmelser är 

nödvändiga för att effektivt skydda de intressen som räknas upp i artikel 30. Det krävs vidare att 

åtgärderna är proportionella och det skall inte finnas några mindre handelshämmande, alternativa 

medel för att åstadkomma samma typ av skydd. Först när dessa villkor är uppfyllda kan nationella 

regler anses rättfärdigade under artikel 30. Vidare förutsätts, som ovan nämnts, att det aktuella 

området inte uttömmande har harmoniserats genom införande av gemenskapsrättsliga regler; i 

sådana fall föreligger inte längre någon möjlighet för medlemsstaterna att åberopa artikel 30.54 

                                                      
54 Hellström, Europarätt s.197 
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Eftersom det gemenskapsrättsliga skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar inte är 

uttömmande harmoniserat, bör således undantagen i artikel 30 kunna åberopas. I det följande 

kommer olika undantagsgrunder som skulle kunna rättfärdiga en inskränkning av den fria 

rörligheten för varor att undersökas. 

 

6.3.3.2 Allmän ordning 

 

Undantagsgrunden i artikel 30 för allmän ordning har åberopats för att rättfärdiga en hel del 

nationella åtgärder.  Exempelvis har medlemsstaternas argument att nationella regler, som stöds 

av straffrättsliga sanktioner i sig, skulle anses rättfärdigande såsom utslag av allmän ordning 

avvisats, då en sådan tolkning annars skulle göra det lätt för medlemsstaterna att kringgå artikel 

30:s begränsningar.55 Även argumentet att konsumentskydd skulle kunna inrymmas under 

begreppet allmän ordning har förkastats i rättspraxis.56 Allmänna samhällsekonomiska intressen 

godtas inte heller. Undantaget för allmän ordning bör därmed kunna uteslutas. 

 

6.3.3.3 Allmän hälsa 

 

Undantagsgrunden för allmän hälsa i artikel 30 har ofta använts för att söka rättfärdiga olika slags 

importförbud och hälsoinspektioner rörande födoämnen av olika slag. Kraven som ställs är att 

det är tillräckligt att det föreligger genuina vetenskapliga tvivel på en viss tillsats ofarlighet för att 

berättiga ett nationellt förbud. Det är medlemsstaterna som har att bevisa att det verkligen 

föreligger allvarliga hot mot hälsan, vilket bland annat innebär att det blir intressant att betrakta 

vilka åtgärder som medlemsstaten vidtagit inom landet för att motverka den påstådda faran. Har 

inga speciella åtgärder vidtagits talar mycket för att hälsoargumenten i själva verket endast syftar 

till att skydda inhemsk produktion genom att utestänga importerade varor.  

 

6.3.3.4 Industriell och kommersiell äganderätt 

 

I artikel 30 görs även undantag från förbudet i artikel 28 för regler grundade på ”kommersiell och 

industriell äganderätt”, med vilket avses immaterialrätter. Eftersom geografiska 

ursprungsbeteckningar inte utgör äganderätter och dessutom endast åtnjuter ett närmast 

immaterialrättsligt skydd, är det tveksamt om geografiska ursprungsbeteckningar överhuvudtaget  

                                                      
55 Mål 16/83 Karl Prantl (1984) ECR 1299 
56 Mål 177/83 Kohl mot Ringelhan (1984) ECR 3651 
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bör omfattas av undantaget för ”kommersiell och industriell äganderätt” i artikel 30. Eftersom 

undantagen i artikel 30 skall tolkas snävt, torde därmed en analog tillämpning av artikel 30 vara 

utesluten. Det rör sig ju inte om en immaterialrätt i egentlig mening, än mindre om en äganderätt.  

 

I detta sammanhang bör dock den omständigheten beaktas att i den svenska versionen av 

Romfördraget termen ”industriell och kommersiell äganderätt” används, vilket troligtvis skett i 

syfte att få en nära överensstämmelse med andra språkversioner. Av praxis framgår dessutom att 

geografiska ursprungsbeteckningar kan falla under undantaget.57 Beteckningen avser immateriella 

ensamrättigheter – och i princip också geografiska ursprungsbeteckningar som bör betraktas som 

kollektiva sådana rättigheter. 

 

6.3.4 Cassis de Dijon-doktrinen  

 

6.3.4.1 Allmänt 

 

Medan direkt diskriminerande bestämmelser endast kan undantas med den betydligt snävare 

artikel 30, kan icke-diskriminerande bestämmelser även rättfärdigas under Cassis de Dijon-

doktrinen, även kallad doktrinen om tvingande hänsyn. Det finns dock inget stöd för sådana 

tvingande hänsyn i Romfördraget, det rör sig istället om en skapelse som har vuxit fram ur EG-

domstolens praxis. Indirekt diskriminering, i den meningen att nationella regler inte formellt men 

väl i praktiken drabbar importerade hårdare än inhemska varor, kan således bedömas utifrån 

Cassis de Dijon-doktrinen.  

 

Av Cassis de Dijon-doktrinen58 framgår att det inte endast är de uppräknade omständigheterna i 

artikel 30 som kan motivera undantag från artikel 28, utan undantag kan även medges om så 

kallade tvingande hänsyn föreligger. Det skall röra sig om områden av nationellt allmänintresse. 

Doktrinen omfattar samtliga undantagsgrundande motiv som nämns i artikel 30, men är inte 

uttömmande.  

 

I Cassis-målet fastslog EG-domstolen bland annat att skydd för folkhälsan, konsumentskydd och 

god handelssed på åtgärder skulle kunna motivera avsteg från principen om varors fria rörlighet i 

artikel 28. Eftersom uppräkningen inte är uttömmande, till skillnad från artikel 30, innebär detta 

                                                      
57 Mål C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumficio S. Rita SpA mot Asda stores Ldt, Hygrade Foods 
Ltd, 20.5.2003 
58 Mål 120/78 Rewe-Zentrale AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (1979) ECR 649  
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att nya krav kan komma att godtas, vilket också har skett i praxis. Sådana nationella regler kan 

endast godtas om det råder en rimlig avvägning mellan regelns effekter och eventuella 

handelshinder. 

 

6.3.4.2 God handelssed 

 

God handelssed har i Cassis-doktrinen använts för att rättfärdiga inskränkningar av artikel 28 på 

grund av nationella regler som syftat till att förhindra olika typer av illojal konkurrens.59 Däremot 

får nationella regler enligt ömsesidighetsprincipen inte förbjuda marknadsföring av produkter 

som lagligen kunnat säljas i en annan medlemsstat bara på grund av att de liknar den produkt som 

skyddas. 

 

Av praxis framgår att begreppet god handelssed främst innefattar motverkande av illojal 

konkurrens.60 I praxis har EG-domstolen bland annat tillåtit nationella regler om skydd mot 

slaviska efterbildningar61 och kontroll av ursprungsbeteckningars äkthet62. Nationellt vidtagna 

åtgärder som syftar till att skydda rättighetsinnehavarna av geografiska ursprungsbeteckningar 

mot andras utnyttjande bör därför kunna undantas under undantagsgrunden god handelssed. 

Även skyddsåtgärder som tillvaratar konsumentintresset av att inte bli vilseledda bör också gå in 

under detta undantag.  

 

6.3.4.3 Konsumentskydd 

 

Konsumentskydd bör i allra högsta grad kunna åberopas. Konsumentskyddet sammanfaller 

dessutom ofta beträffande geografiska ursprungsbeteckningar med skyddet för god handelssed. 

Här inbegrips nationella regler om information till konsumenter, regler om produkters särskilda 

sammansättning, egenskaper, kvalitet och äkthet vad avser ursprungsbeteckningar. En 

förutsättning för att argument som baseras på konsumentskyddet skall accepteras är dock att de 

nationella reglerna inte i själva verket är förklädd protektionism. 

 

                                                      
59 Craig m.fl., EU Law s.633 
60 Mål 113/80 Kommissionen mot Irland (1981) ECR 1625 
61 Mål 6/81 Industrie Diensten Group mot Beele Handelmaatschappij (1982) ECR 707 
62 Mål 2/78 Kommissionen mot Belgien (Dassonville II) (1979) ECR 1761 
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6.3.5 Direktiv 70/50   

 

Direktiv 70/50 innehåller olika typer av åtgärder som är förbjudna i förhållande till artikel 28. I 

artikel 2 (3) i direktivet fastslås att som ÅMV endast skall avses sådana varubeteckningar som är 

förbehållna inhemska varor och som varken är geografiska ursprungsbeteckningar eller 

ursprungskännetecken. Direktivet stadgar således explicit att geografiska ursprungsbeteckningar 

inte utgör ÅMV. Den naturliga konsekvensen borde därmed vara att geografiska 

ursprungsbeteckningar i likhet med övriga föremål för immaterialrättigheter enligt artikel 30, bör 

vara undantagna ifrån tillämpningen av artikel 28 i enlighet med nationella ursprungsregler.  

 

Så tycks emellertid inte alltid vara fallet. I kontrast till det uttryckliga undantaget för geografiska 

ursprungsbeteckningar från tillämpningen av artikel 28 i direktivet, står nämligen EG-domstolens 

praxis, vilket jag återkommer till nedan i avsnitt 6.3.6.  

 

6.3.6 Prosciutto di Parma-målet 

 
Ett rättsfall som bekräftar det faktum att geografiska ursprungsbeteckningar kan aktualisera en 

tillämpning av artikel 28, trots det uttryckliga undantaget i direktiv 70/50, är Parma-avgörandet63 

från 2003. Det bör dock uppmärksammas att det i målet gällde en ursprungsbeteckning som var 

skyddad enligt de gemenskapsrättsliga reglerna och inte enligt nationell rätt. Avgörandet rörde 

huruvida de krav som uppställdes i produktbeskrivningen för den skyddade 

ursprungsbeteckningen ”Prosciutto di Parma”, kunde anses stå i strid med den fria rörligheten av 

varor. Målet rörde således konflikten mellan existensen av ursprungsbeteckningar och principen 

om den fria rörligheten av varor i artikel 28. Käranden i målet, Consorzio del Prosciutto innehade 

skydd för ursprungsbeteckningen ”Prosciutto di Parma” för parmaskinka. Produktbeskrivningen 

uppställde utöver krav på tillverkning i ett visst geografiskt område, ytterligare krav på att 

skivning och paketering skulle ske i ursprungsregionen i Italien. Käranden yrkade att svaranden 

som importerade hel parmaskinka och som sedan själva skivade och paketerade skinkan i 

England, och inte i Italien, skulle förbjudas att använda den skyddade ursprungsbeteckningen 

”Prosciutto di parma” på sina produkter. Svaranden åberopade dock som motargument att 

kraven utgjorde hinder för den fria rörligheten av varor i strid mot artikel 28 i Romfördraget. 

Domstolen ansåg att förfarandet visserligen utgjorde ett handelshinder och därmed stred mot 

artikel 28, men att det kunde rättfärdigas med stöd av artikel 30 eftersom geografiska 

                                                      
63 Mål C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumficio S. Rita SpA mot Asda stores Ldt, Hygrade Foods 
Ltd, 20.5.2003 
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ursprungsbeteckningar omfattades av begreppet industriell och kommersiell äganderätt. EG-

domstolen ansåg vidare att skivningen och paketeringen de facto påverkade produktens kvalitet 

och därmed hade betydelse för produktens anseende hos allmänheten.  

 
6.3.7. Övrig rättspraxis 

 
 
6.3.7.1 Allmänt 

 

Det finns hittills64 inga avgöranden som direkt berör konflikten mellan just förekomsten av 

nationella skyddsregler för geografiska ursprungsbeteckningar i strid mot artikel 28 om fri rörlighet 

för varor. I det ovan refererade målet var beteckningen registrerad och skyddad enligt EG-rätten. 

 

 

Nationella bestämmelser som begränsar rätten att använda vissa beteckningar har emellertid 

bedömts i en mängd rättsfall som berör varubeteckningar. Även om dessa avgöranden inte direkt 

tar sikte på just geografiska ursprungsbeteckningar, bör de likväl kunna fungera som riktlinjer då 

de, i likhet med nationella regler för geografiska ursprungsbeteckningar, ofta är immaterialrätter 

som kan utgöra handelshinder i strid mot artikel 28. Utgångspunkten är densamma; nämligen att 

nationella regler inte får uppställas om de syftar till att begränsa handeln mellan medelsstaterna, 

såvida de inte kan rättfärdigas med stöd av Cassis-doktrinen eller artikel 30.  

 

 
6.3.7.2 Cassis de Dijon 
 

Nationella bestämmelser som begränsar rätten att använda vissa varubeteckningar förbehållna 

nationella produkter har bedömts i ett par intressanta rättsfall. Det mest kända avgörandet är 

Cassis de Dijon. Målet rörde en tysk lag som förbjöd marknadsföring av likörer med en mindre 

alkoholhalt än 25 procent. Cassis de Dijon – vilket är en fransk likör med en alkoholstyrka om 

cirka 15-20 procent – kunde därför inte konkurrera med andra likörer på den tyska marknaden. 

Det var dock fullt lagligt att framställa likörer som Cassis i Frankrike. Tyskland åberopade att den 

nationella regeln hade till syfte att bekämpa alkoholismen. De menade att om svagare 

alkoholdrycker var tillgängliga kunde det lättare locka till hög konsumtion eftersom priset var 

lägre på grund av den sänkta alkoholstyrkan. Av förståeliga skäl godtogs inte Tyskland argument 

av EG-domstolen. Domstolen konstaterade att den tyska lagen utgjorde ett handelshinder. EG- 

                                                      
64 Maj 2003 
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domstolen slog fast att en vara som lagligen framställts i ett medlemsland i princip inte fick vägras 

tillträde till andra medlemsstaters marknader. Principen om sådant ömsesidigt erkännande kunde 

endast inskränkas ifall detta var nödvändigt för att slå vakt om så kallade tvingande hänsyn. 

 

I Cassis de Dijon likabehandlade visserligen den tyska lagen inhemska och utländska varor i 

formellt hänseende, men eftersom enbart importerade produkter drabbades förelåg indirekt 

diskriminering. 

 

6.3.7.3 Sekt / Weinbrand  
 

Ett annat uppmärksammat mål är Sekt / Weinbrand-målet65, i vilket vissa varubeteckningar 

förbehållits alkoholdrycker som producerats i länder med tyska som officiellt språk, fastslog 

EG-domstolen att förbehåll som tillät sådana exklusiva varubeteckningar endast kunde accepteras om den 

geografiska ursprungsplatsen gav produkten en särskild kvalitet och särskilda egenskaper som var 

av sådant slag att den därigenom särskiljs från alla andra produkter. Eftersom det inte fanns 

någon egentlig anledning till varför de aktuella alkoholdryckerna inte skulle kunna produceras 

utanför Tyskland och den tyska tillverkningen heller inte ansågs tillföra några speciella, mer 

regionunika egenskaper, så var de nationella reglerna diskriminerande och otillåtna. 

 

EG-domstolen framhöll i målet att nationella krav på varubeteckningar som inte hade sin grund i 

objektiva kvalitetsegenskaper hos varan i fråga, inte heller var berättigade till något särskilt skydd 

inom den gemensamma marknaden.  

 

6.3.7.4 Pétillant de raisin 
  
Ytterligare ett belysande rättsfall är Pétillant de raisin66. Målet handlade om en fransk dryck, vid 

namn Pétillant de raisin som sedan den började tillverkas alltid hade sålts i flaskor av samma 

utförande som champagneflaskor. Försäljning av drycken förbjöds i Tyskland med åberopande av 

att de tyska vinlagarna inte tillåt något annat än Champagne och mousserande viner att säljas i 

denna flasktyp. Kommissionen hävdade att Tyskland genom försäljningsförbudet inte uppfyllde 

sina åtaganden enligt artikel 28. Tyskland åberopade i målet att utformningen av flaskorna skulle 

inrymmas under undantaget god handelssed, vilket dock inte godtogs av EG-domstolen. 

 

                                                      
65 Mål 12/74 Kommissionen mot Tyskland (1975) ECR 181 
66 Mål 179/85 Kommissionen mot Tyskland CMLR s.135 (1987) IIC s.386  
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I målet uttalade Domstolen att i brist på harmoniserade regler måste handelshinder som beror på 

olikheter i nationell lagstiftning accepteras om dessa regler tillämpas lika på inhemska och 

importerade produkter, och kan motiveras med att de är nödvändiga för att tillfredsställa särskilt 

konsumentskydd och lojal konkurrens. 

 

6.3.7.5 Bier  
 
I Bier-målet67 underkände EG-domstolen tyska lagar rörande öltillverkning. En uråldrig tysk lag 

från 1561 föreskrev att produkter endast fick säljas under benämningen ”Bier” (öl) om de 

tillverkats uteslutande av vatten, jäst, korn och humle. Öl med andra tillsatser fick inte säljas 

under denna beckning. Den tyska lagen gjorde ingen explicit skillnad mellan inhemsk och 

importerad öl, men innebar i praktiken att utländska öl till stor del uteslöts från den tyska 

marknaden. Det bidrog naturligtvis till att efterfrågan på utländsk öl inte ökade. Det stod 

visserligen utländska öltillverkare fritt att följa den tyska lagen och marknadsföra sitt öl som 

”Bier”, men lagen hade ändå en indirekt diskriminerande effekt.  

 

Tyskland försvarade lagarna med hänvisning till allmän hälsa och konsumentskydd. Tyskland 

framhöll att eftersom invånarna i Tyskland konsumerade så mycket öl var förbudet mot tillsatser 

nödvändigt ur allmän hälsosynpunkt. Vidare skulle de tyska konsumenterna bli förvirrade av ett 

alltför stort utbud av olikt sammansatta ölsorter. EG-domstolen medgav att det i specifika fall 

skulle kunna visas att vissa tillsatser utgjorde hälsorisker och därmed skulle kunna förbjudas, men 

den tyska lagstiftningen ansågs alltför omfattande eftersom den drabbade alla tillsatser generellt. 

Vad beträffar konsumentskyddsargumentet konstaterade EG-domstolen att en medlemsstats 

lagstiftning inte får låsa rådande konsumtionsmönster på sådant sätt att den nationella industrins 

fördelar befästs; även om tyskarna måhända faktiskt föredrog öl som producerats på ett 

traditionellt sätt fick inte lagstiftningen ytterligare befästa detta förhållande.68 

 

6.3.7.6 Italiensk vinäger 
 
Ett annat mål där indirekt diskriminering ansågs föreligga rörde försäljning av vinäger i Italien.69 I 

målet föreskrev italiensk lagstiftning att produktbeteckningen ”vinäger” endast fick användas för 

vinäger framställt av vin. Denna begränsning drabbade tyska importörer av äppelcidervinäger 

som därmed fick svårare att sälja sina produkter eftersom de inte fick använda beteckningen 

                                                      
67 Mål 178/84 Kommissionen mot Tyskland (1987) ECR 1227 
68 I detta sammanhang kan tilläggas att Tyskland förlorade visserligen målet, men det kom ändå att bli något av en 
PR-kupp för tysk öl. 
69 Mål 193/80 Kommissionen mot Italien (1981) ECR  3019  
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vinäger. EG-domstolen kom till den slutsatsen i målet att de italienska konsumenterna kunde 

hållas skadefria genom mindre drastiska åtgärder som till exempel märkning. 

 

 

6.4 Slutsats och sammanfattande synpunkter  

 
Eftersom de gemenskapsrättsliga reglerna för geografiska ursprungsbeteckningar inte ännu är helt 

uttömmande harmoniserade, kan nationellt vidtagna åtgärder i vissa fall komma att strida mot 

den fria varurörligheten. Direkt diskriminerande bestämmelser kan endast undantas med stöd av 

artikel 30, medan indirekt diskriminerande bestämmelser även kan undantas enligt doktrinen om 

tvingande hänsyn. För att undantag skall kunna medges, är det dock erforderligt att det inte finns 

bakomliggande protektionistiska syften. En medlemsstat som vill rättfärdiga 

samhandelshindrande nationella bestämmelser måste kunna styrka de legitima motiven för detta. 

Det krävs att åtgärderna är proportionella och nödvändiga. EG-domstolen har visserligen uttalat 

att geografiska ursprungsbeteckningar faller under undantagsgrunden industriell och kommersiell 

äganderätt i artikel 30, men domstolen tycks även beakta ytterligare faktorer i sin bedömning 

såsom konsumentskydd och god handelssed. 
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7.  SLUTORD  

 

Den intensifierade gränsöverskridande handeln har lett till ett större behov och intresse av att 

veta en varas geografiska ursprung. Konsumenternas intressen består i att inte bli vilseledda 

beträffande en varas beskaffenhet eller geografiska ursprung. Producenternas intressen består 

dels i skyddet mot andras otillbörliga utnyttjande av geografiska ursprungsbeteckningar, dels i 

skyddet mot urvattning. 

 

Det är enligt min bedömning viktigt att upprätthålla en hög skyddsnivå för geografiska 

ursprungsbeteckningar eftersom det annars finns en risk för en viss utslätning av 

kvalitetsprodukter inom den gemensamma marknaden. Upparbetade marknadsvärden går 

dessutom förlorade om inte geografiska ursprungsbeteckningar åtnjuter ett lika starkt skydd som 

varumärken i allmänhet. Ett starkt och flexibelt skydd är dessutom av vikt för en effektiv 

konkurrens på marknaden. 

 

Det är emellertid svårt att få skyddet att fungera i praktiken eftersom många olika intressen är 

inblandade. Det råder stor oenighet mellan länderna om vilka varor som skall anses 

skyddsberättigade. För vissa länder skulle ett utökad skydd innebära ökade inkomster, medan en 

del skulle uppleva ett utökat skydd som en negativ begränsning. De pågående förhandlingarna 

om utvidgning av skyddet lär på grund av dessa intriger bli långvariga. 

 

Utvidgningen av skyddet kommer troligtvis att öka Sveriges intresse för geografiska 

ursprungsbeteckningar och särartsprodukter i framtiden eftersom även hantverksprodukter kan 

komma att åtnjuta skydd i framtiden. 

 

Förekomsten av geografiska ursprungsbeteckningar bidrar till skilda varor och kvaliteter, vilka 

borde vara någonting eftersträvansvärt inom den gemensamma marknaden och även 

internationell sett. Den förhärskande officiella grundsynen inom EU är att alla varor av samma 

slag inom den gemensamma marknaden är likvärdiga, oberoende av från vilka land de kommer. 

Huruvida detta stämmer i praktiken kan dock diskuteras, åtminstone ur ett konsumentperspektiv. 

Konsumenterna har ofta en viss tendens att tillmäta fabrikationslandet betydelse. Smaker och 

egenskaper kan variera beroende på vart produktionen skett. Det har ofta framhållits att Europas 

styrka är dess mångfald, vilket även borde gälla beträffande varuproduktionen. 
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