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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Genom beslut den oktober tillkallade16 1997 kommittéregeringen en
med uppdrag samlad den varumärkesrättsligaatt göra översynen av
lagstiftningen Dir. 1997:118.

oktober förordnadeDen 27 1997 chefen för Justitiedepartementet,
statsrådet Laila Freivalds, hovrättspresidenten Anna-Karin Lundin som
ordförande i kommittén. oktoberDen 29 förordnades1997 leda-som

kommittén direktöreni Birgitta Hermansson, professornmöter
Levin och direktören BertilMarianne Strömberg.

utsågs den oktoberSom 29 patenträttsrådet1997 Perexperter
chefsjuristenCarlson och HolmstrandPer den oktober30 1997samt

hovrättsassessom Kenneth Nordlander.
september entledigadesDen 1 1998 Kenneth Nordlander från sitt

och ställetuppdrag utsågs i hovrättsassessom Anders Kylhammar.
Till sekreterare förordnades den oktober hovrättsassessom27 1997

Sjöstedt.Dan
Kommittén har antagit Varumärkeskommittén.namnet

26 november 1998 fick kommittén uppdragDen i denatt senast
särskilt redovisa frågan konsumtion1 1999 de rättighetermars om av

knutna till varumärke Ju98/4034.är ettsom
fårHärmed kommittén överlämna delbetänkandet Artikel i7 EG:s

Ändringarvarumärkesdirektiv i varumärkeslagen.-
Stockholm februarii 1999

LundinAnna-Karin

Birgitta Hermansson Marianne Levin Bertil Strömberg

/Dan Sjöstedt
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Sammanfattning

Regeringen har beslutat Varumärkeskommittén, arbetar medatt attsom
den varumärkesrättsliga lagstiftningen,över skall redovisa delse en av

sitt uppdrag den 1 1999. Redovisningen gällersenast mars anpass-
ningen varumärkeslagen till artikel 7 i EG:s varumärkesdirektivav
Rådets första direktiv 89/104/EEG den december21 1988 till-av om
närnmingen medlemsstaternas varumärkeslagar. Anledningen ärav
EG-domstolens i frågapraxis parallellimport och konsum-senare om
tion varumärkesrätt. Här redovisar kommittén detta uppdrag.av

Artikel i7.1 EG:s varumärkesdirektiv föreskriver varumärkeatt ett
inte innehavaren förbjuda användningrätt varumärket förattger av

innehavaren eller med dennes samtycke förts på mark-utvaror som av
naden under varumärket inom VidEES. anpassningen varumärkes-av
lagen till varumärkesdirektivet år 1992 bedömde riksdagen den iatt

utveckladerättspraxis principen innehavaren inte kunde ingripaatt mot
fortsatt användning varumärket världeni han förtoavsett utav var

på marknaden första gången inte stod stridi med artikel 7.1.varan
Någon bestämmelse motsvarande artikel 7.1 infördes därför inte i varu-
märkeslagen. Genom dom från EG-domstolen den 16 juli mål1998en
C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH C0. KG mot
Hartlauer Handelsgesellschaft mbH har det dock klarlagts direktiv-att
bestämmelsen skall tolkas sä innehavaren varumärket kanatt mot-av

fortsattsig marknadsföring undersätta varumärket närav en vara varan
med hans samtycke marknadsförts endast utanför EES. Varumärkes-
kommittén föreslår därför bestämmelse artikelatt 7.lmotsvararen som
i EG:s varumärkesdirektiv införs i varumärkeslagen

Artikel i7.2 varumärkesdirektivet artikel inte7.1 skallsäger att
gälla innehavaren varumärket har skälignär grund sigatt motsättaav
fortsatt marknadsföring, särskilt beskaffenhet har för-när varomas
ändrats eller försämrats efter de förts på marknaden. Artikelatt 7.2ut
genomfördes ändrade sedan tidigare gällandeatt regel igenom man en
4 § tredje stycket varumärkeslagen. Enligt den gällande ordalydel-nu

varumärkeslagen gäller undantaget dock endast be-närsen av varans
skaffenhet ändrats. EG-domstolen har dock domi den 4 november
1997 mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian
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för-I-6013 visat1997,BV, REG ävenattEvoraDior BV mot s.
grund förskäligkanmarknadsföringenvidhållandena varaen varaav

användningsig fortsattvarumärketinnehavaren motsättaatt av varu-av
varumärkes-bestämmelsen iomfattasintemärket, något avsynessom

bestämmelsendärför iföreslårVarumärkeskommittén attlagen. varu-
artikelordalydelsen 7.2följerdenändras såmärkeslagen närmareatt av

varumärkesdirektivet.i
Ändringarna införsparagraf, i4föranleder att varu-anyen

märkeslagen.
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Summary

The has instructed theGovernment Committee Trademarks, which hason
been conducting of trademarkreview legislation, interimto presenta an

of findingsits by March 1 1999. This deal withreport report to
adaptation of the Trademarks ArticleAct of the Trademark7 Directiveto
First Council Directive of December21 1988 approximate the laws ofto
the Member States relating trade marks 89/104/EEC. Theto reason
the law of the ofCourt Justice relating parallel imports andrecent tocase
exhaustion of trademark rights. The Committee’s findings presented inare
this interim report.

Article 1 of the Trademark7 Directive lays down that trademarka
shall entitle the proprietor prohibit its in relation goods whichnot to touse
have been the market in the European Economic under thatAreaput on
trade mark by the withproprietor his connection with theInconsent.or
adaptation of the Trademarks Act Article of the Trademark7 Directiveto
that adopted in the Swedish1992 Parliament concluded that thewas

establishedprinciple by Swedish law, thati.e. the proprietor notcase was
entitled take action against continued of his trademarkto any use

of whereregardless he originally the product the market, didput noton
conflict with Article 1. this7 For provision corresponding toreason no
Article 1 inserted the Trademarks7 in preliminaryAct. However,was a

byruling given the of JulyCourt Justice Case 355/96;16 1998on no.
proceedings between Silhouette International Schmied GmbH Co. KG
and Hartlauer Handelsgesellschaft mbH established that this paragraph

be interpreted that the proprietor of trademarkto to mean a can oppose
continued commercialization of product which relates if the producttoa

only the market with his outside the Europeanput consentwas on
TheEconomic Area. Committee Trademarks therefore thaton proposes a

provision corresponding Article 1 of7 the Trademark Directive beto
inserted the Trademarksin Act.

ArticlePursuant 2 of the Directive,7 Article 1 shall7 applyto not
where there exist legitimate for the of theproprietor trademark toreasons

further commercialization of the goods, especially where theoppose
ofcondition the goods changed impaired after they have been putor on
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the wordingby alteringimplemented in 1992Article 2market. 7the was
under theof theof Article 4 3 Act. However,provisionof existingan

applicable the conditionexception onlytheof thewording Actpresent
of November 1997preliminary ruling 4changed. itshasproduct Inof the

Parfums andChristian Dior BV EvoraandChristian Dior SAParfums
which productthe infound that circumstancesof Justicethe CourtBV a

proprietorgrounds for themarketed also constitute to opposecan
doesTrademarkstrademark. The Actof thecontinued tonot appearuse

that thethereforeThe Committeeintothistake account.aspect proposes
correspondamendedTrademarks Act beofprovision the torelevant so as

Trademark Directive.2 of theArticleclosely 7tomore
addwould also makeproposed aboveamendmentsThe tonecessary

the Act.section 4a tonewa
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Författningsförslag

ändring i varumärkeslagentill lagFörslag om

l 644960:

föreskrivs fråga varumärkeslagen 1960:644iHärigenom om
skall ha följande lydelse,dels 4 §att

paragraf följande lydelse.det skall införas 4 § meddels att aen ny

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

4
varukännetecken enligt innebär,till 1-3Rätten att änett annan

näringsverksamhet dänned för-får användainnehavaren inte i ett
eller desskännetecken för sina sig påväxlingsbart varor, vare varan

därireklam eller affárshandling eller på in-förpackning, i sätt,annat
användning. Vad skall gällaockså muntligbegripet sagtssom nu

tillhandahålls eller avsedd tillhandahållas här iär attoavsett om varan
Ärockså hit införs. fall iutomlands eller i 2 §landet eller avsessom

hela landet, gäller endast inom detinarbetatkännetecknet inte i rätten
kännetecknet inarbetat.område där är

första någon vidanvändning enligt stycketotillåtenSom attanses,
liknande, lämparreservdel, tillbehör eller sigtillhandahållande somav

kännetecken det kanåberopar dennes på sådantför sätt, attannans vara,
tillhandahålls kommer från kännetecknetsvadsken att somavge

kännetecknets användning.eller denne medgettinnehavare attav
tillhandahållitsHar varaen

ochkänneteckenunder visstett
därefter förändrats ellerhar den

påfår dåförsämrats, inte, varan
tillhandahålls i närings-nytt

känne-verksamhet här landet,i
föränd-användastecknet inteom

1 lydelse 1992: 1686.Senaste
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tydligt ellerringen annarsanges
framgår.tydligt

4 §a
till varukänne-Rätten ett

tecken enligt §§1-3 integer
förbjudainnehavaren rätt att an-

kännetecknet förvändning av
ellerinnehavaren,varor som

samtycke,någon med dennes
under kännetecknet fört påut
marknaden Europeiskainom
ekonomiska samarbetsområdet.

Innehavaren har dock rätt att
förbjuda känne-användning av
tecknet näringsverksamheti när

förändrats ellerskickvarornas
försämrats de förts påsedan ut

det finnsmarknaden eller när
grundskälig motsättaattannan

användningen.sig

januari 2000.träder kraft den 1lag iDenna
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1 Inledning

1.1 Varumärkeskommitténs uppdrag m.m.

Varumärkeslagen 1960:644 trädde krafti år 1961 och alltsåär
Även40 år gammal. den fyllt funktionsin väl, och dess-närmare om

reviderats antal gånger, den längreinte helt de kravutom ett motsvarar
kan ställas på modern reglering rättsområdet. Regeringen be-som en av

slutade därför oktoberi 1997 tillkalla kommitté, Varumärkes-att en
kommittén Ju 1997:11, för samlad dengöraatt översynen av
varumärkesrättsliga lagstiftningen Direktiv 1997:118. Varumärkes-
kommittén skall redovisa arbetesitt den l november 1999. Be-senast
slutet den varumärkesrättsliga lagstiftningen föregicksöveratt se av
överläggningar med de andra nordiska länderna och arbetet med att
utföra skall också ske i nordiskt samarbete.översynen

Varumärkeskommitténs uppdragI ingår och föreslåövervägaatt
sådana lagändringar kan motiverade för denattsom vara anpassa
svenska varumärkeslagstiftningen till internationella regleringar. Varu-
märkeslagen redan sedan tidigare vid flera tillfällen ändradär på grund

internationella åtaganden, bland följd avtalet den 2 majannatav som av
Europeiska ekonomiska1992 samarbetsområdet EES-avtalet.om

avtalet åtogGenom sig Sverige, bland genomföra Rådetsannat, att
första 89/104/EEG dendirektiv 21 december 1988 tillnärm-av om

medlemsstaternasningen varumärkeslagar EG:s varumärkes-av
direktiv varumärkeslagen.i ändringar detta föranleddeDe utarbetades
under och trädde den1992 i kraft l januari 1993. Två relativt nyligen
meddelade domar från EG-domstolen har dock aktualiseratpå nytt
frågan anpassning varumärkeslagen.om av

domarna EG-domstolens domDe två den juli16 1998 i målär C-
355/96, Silhouette International Schmied GmbH C0. KG mot
Hartlauer Handelsgesellschaft mbH Silhouettemålet och EG-dom-
stolens dendom 4 november i mål C-337/95,1997 Parfums Christian

ochDior SA Parfums Christian Dior BV Evora BV, REG 1997,mot s
Dionnålet.I-60l3 Båda domarna gäller i huvudsak tolkningen av

artikel i varumärkesdirektivet, Silhouettemålet7 artikel och Dior-7.1
målet artikel 7.2. Artikel varumärkesdirektivet7.1 i reglerar när ensam-



1999:19SOU14 Inledning

innehavarenkonsumeras, det villvarumärketill närsägaetträtten av
använderingripa någonförbrukarvarumärke mot atträtten attett annan

artikelI 7.2denna påför viss omsättsvarumärket nytt.närvaraen
artikelfrån 7.1.undantagbehandlas

varumärkeslagen be-genomfördes ivarumärkesdirektivEG:sNär
artikelinnebörden 7.1svaradesvenskriksdagendömde rätt motatt av

behövde föras in idärför intekonsumtionregeloch någonatt varu-om
varumärkesdirek-artikel 7.2 iriksdagenansågVidaremärkeslagen. att
varumärkeslagentredje stycket§genomföras 4kundetivet attgenom

lagstift-svenskadock denvisarEG-domstolens domarjusterades. att
och 7.2. Rege-innebörden artikel 7.1heltinteningen motsvarar av

Silhouettemåletavgörandet iuttalat gördärför attharringen att en ny
varumärkesdirek-artikel imed 7.1samklangstår ibestämmelse som

iDi0rrnå1etavgörandetvarumärkeslagen görinföras ibör atttivet samt
varumärkeslagen börstyckettredje övervägas4 §utformningenatt av

Varumärkes-november 1998den 26ocksåhar gettRegeringenpå nytt.
denfrågor ldessasärredovisauppdrag senastkommittén i att mars

1999.

betydelsepraktiskaKonsumtionens1.2

varukännetecken,andratilloch ärvarumärke,till ävenEnsamrätten ett
följaktligen, medland bestämmerVarjebegränsad.nationelltprincipi

kanåtaganden,internationellaföljerbegränsningarde vem somsom av
och vadvarumärkekanvadvarumärke, ettinneha en-ett varasom

varumärke innebär.tillsamrätten ett
varumärke för vissanvändagällerNonnalt ettensamrätten att en

medmarknaden. ochIförs pågångenförsta attendast utnär varanvara
varumärketanvändaförbrukas, konsumeras, ensamrättendetta sker att

varumärket kantillInnehavarenden ensamrättenför just avvaran.
vidvarumärketanvändernågonsigintedärefter motsätta att annan

gällervarumärkesrättenEftersomdenjustomsättningfortsatt varan.av
konsumeradesbaralogisktdetkunde ensamrättennationellt, attanses

hadedet villSverige,marknaden ipå säga attförts ut ennär manvaran
fall sedanhar dock iSverigeInationell konsumtion. vartprincip om

förbrukad itillkomst oavsettvarumärkeslagens ensamrätten ansetts var
liksom mångahar alltså,Sverigegången.förstavärlden omsattsvaran

global Enkonsumtion.principtillämpatländer,andra annanomen
marknadenpåförskonsumeras när utprincip ensamrättenär att varan

frihandelsorrlråde. Dettaexempel vissttillregion,viss ettinom en
regional konsumtion.kallas
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praktiska betydelsen vilken konsumtionsprincipDen tilläm-av som
nationell konsumtion innehavaren varumärkesrättär attpas ger av en

möjligheter med utnyttjande sin sigatt, ensamrätt, motsätta attav pro-
dukter han själv eller någon med hans samtycke fört påutsom

utomlandsmarknaden fors i landet där hanin har användaensamrätt att
varukännetecknet för dessa Tillämpas i stället principvaror. en om
regional konsumtion kan innehavaren sigensamrätten motsätta attav

han själv fört marknadenpå utanför regionen förs in i denutvaror som
eller de delar regionen där han har till varumärket. Medensamrättav en

global konsumtionprincip kan innehavaren inte sigmotsättaom
varumärketanvändning i världen han fört påoavsett utav var varorna

marknaden. Global konsumtion kan illustreras med följande exempel.
glasögontillverkareEn säljer sina glasögon till pris i Sverigeettsom

lägreoch pris i kan tvingas tåla andra köperett annat, österuropa att
glasögonen till det lägre priset iösteuropa, dem hitimporterar ochupp

sedan konkurrerar här lägremed pris försäljningsargument.ett som
ofta hävdatshar principen globalDet konsumtionatt om gynnar

konkurrens och motverkar konstlad prisdifferentiering. Olika studier
har detta. Konkurrensverketgjorts Svenska lade i januari fram1999om

beräknade ekonomiska konsekvenser olika principerrapporten om av
för konsumtion Garallellimport till Sverige effekter Silhouette-av-
domen. EG-kommissionen har uppdragit utredningsinstitutet
National Economics Research Associates utreda ekonomiska kon-att
sekvenser konsumtionsbegreppets utformning inom Varumärkes-av

Även liknandei Danmark pågår arbeten.rätten.
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Bakgrund2

Huvuddragen2.1 i Varumärkeslagen m.m.

Varumärkeslagen trädde kraft deni l januari föregicks1961. Den ettav
omfattande utredningsarbete, inlett år 1949, Varumärkes- ochav
ñrmautredningen Warumärkesutredningen, år lade fram1958 sittsom
betänkande Förslag till varumärkeslag SOU 1958:10. Regeringens
proposition prop. 1960:167 med förslag till varumärkeslag byggde så

helt på betänkandet. Varumärkeslagen har reviderats flertalgott ettsom
gånger sedan 1961.

varumärkeslagens bestämmelserGenom innehavarenges av varu-
märken och andra varukärmetecken använda kännetecknetensamrätt att

försymbol eller tillhandahållstjänster dennesi närings-som varor som
verksamhet. Ensamrätten till varumärke kan förvärvas antingenett

varumärket för vissaregistreras eller tjänster l §attgenom varor
VmL eller det inarbetas för vissa eller tjänster 2 §attgenom varor
första stycket VmL. det gäller andraNär särskilda varukännetecknen

varumärke kan använda dem för vissa ellerän ensamrätt att varor
endast förvärvastjänster kännetecknet inarbetas 2 andra§attgenom

VmL.stycket och registreringsverketDet Patent- har handär som om
registreringen varumärken 12§ VmL. varumärke,Att ellerettav

varukännetecken, inarbetas sker det används i sådanannat attgenom
omfattning det i Sverige inom betydande del den krets detatt en av

till,riktar sig "omsätmingslcretsen, blir känt beteckning för desom
eller tjänster det används för 2 § tredje stycket VmL.varor som

varumärkesregistrering gällerEn i tio år, kan förnyas obe-men
antal gånger 22 VmL.§ Ensamrätt på grund inarbetninggränsat av

upphör varukännetecknet längreinte så känt fordras förnär är attsom
det skall inarbetat. Ensamrätt grundar sig på inarbetning kanvara som
bestå avsevärd tid.

till varukännetecken innebärEnsamrätten någon inte iett att annan
näringsverksamhet får använda kännetecken kan förväxlas medett som
det skyddade för eller tjänster eller liknande slag 4 §varor av samma
första ochstycket 6 § första stycket VmL. Innehavaren skall alltså inte
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används förkänneteckeneller liknandeidentiskatålabehöva att
marknadsför.han självdeliknandeelleridentiska varorvaror som

varukännetecken finnsför allaskyddallmännadetta ettUtöver mer
ansedda Sverige,väl ivarukänneteckenskydd föromfattande ärsom

fåttde har visstsåkänneteckensådanavill använts ettdet attsäga som
föreskrivsvarukänneteckenväl anseddagäller dessadetrenommé. När

får användavarukännetecknetinnehavareningen änatt avannan
skulle draanvändningenansedda,det välliknarkännetecken omsom

varukännetecknetsväl anseddaskada detfördel eller sär-otillbörlig av
och andraförsta stycket 6 §anseende 4 §ellerskiljningsförmåga

vilka elleroberoende förgällerskyddetVmL. härstycket Det varorav
används.kännetecknetdet andratjänster som

på olikakan realiserasförmögenhetsvårde sätt.Varukännetecknens
varumärken kanRegistrerade32 VmL. mätasöverlåtas § utkanDe

VmL. Inne-stycket och 34 34 jfemte34§och pantsättas a -
licensvarumärke kan ocksåregistrerat atthavaren ett annangeav

VmL.stycket34 förstaanvända det §
olikasanktionerade påvarukänneteckenskydd för ärReglerna om

inkräktar någonoaktsamhet iuppsåtligen ellerDensätt. annansavsom
fängelseeller idömas till böterkanvarukänneteckentill ettensamrätt

domstol kan ocksåAllmänVmL.37 §varumärkesintrångår förtvå
varumärkesintrångskyldig tillsigförbjuda den attvid vite görsom

också för-kanintrångVmL. gjortDenmed detta 37 §fortsätta soma
denkan dömasskadestånd. Ersättning ävenpliktas utatt utge somom

haft tilltill någonkänt ensamrättintevarumärkesintrång attgjort annan
förDomstolen kanVmL.38 §varukännetecknet attutnyttjadedet

varukänneteckenbeslutablandfortsatt intrånghindra attannat som
41 VmL.§skall förstörasförekommerolovligen

ochVarumärkeslagen EG2.2

och nationellGemenskapsrätten rätt2.2.1

grundläggande struktur.Gemenskapsrättens

bindande regler hörmedlemsstaternadess förmedGemenskapsrätten
följande tilltill detpelare seförstakalladesåinom EU:shemma

gemenskapsrätten,ff. inom470 Basen1994/95:19,exempel s.prop.
Europeiskadefördragengrundläggandedeprimärrätten, är gemen-om

Relevantför gemenskapsrätten.fördragskapema. Dessa ramenanger
detta tilllydelsenang.EG-fördragetvarumärkesrättenför är seav

tillanslutningSverigesanledningmed1994:1500exempel lag av
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Europeiska Unionen. olika rättsakterDe EG:s institutioner ut-som
förordningar,färdar, direktiv och brukar benämnas sekundär-annat,

förordningarEG:s har allmän giltighet, bindande och direkträtten. är
tillämpliga i alla medlemsstater. EG:s direktiv bindande för allaär

gäller målmedlemsstater vad de skall uppnås direktivet,som genom
överlämnar, i huvudsak, formerna och tillvägagångssätten för hurmen

skall till respektive medlemsstat.målen uppnås Genomförandet måste
dock ske nationella bestämmelser.genom

EG-domstolen bland mål olika medlemsstater förprövar annat mot
brott gemenskapsrätten. EG-domstolensI uppgifter ingår ocksåmot att

nationell domstol lämna förhandsavgörandepå begäran hurav en om
gemenskapsrättslig bestämmelse skall tolkas.en

varumärkeslagen särskilt betydelsefulla rättsakterFör

EG-fördraget har avsevärd betydelse för utformningen och tillämp-
nationell varumärkesrätt,ningen EG-fördraget enligt artikelävenav om

skall de olika medlemsstaternas222 inte ingripa i egendomsordningar.
betydelse för varumärkesrätten blandAv andra bestämmelser,är,stor

artikel förbud diskriminering grund nationalitet,6 på artikelmotom av
förbud kvantitativa30 importrestriktioner och liknande åt-motom

gärder, artikel skydd för industriell36 äganderätt kon-samtom
kurrensreglerna artiklarna och 86 artikelnumreringarna enligti 85 EG-
fördraget före Amsterdamsfördragets ikraftträdande. omfattandeEn

rörande varumärkesrätt har utfonnatspraxis EG-domstolen runtav
dessa artildar.

varumärkesdirektiv baserar sig på artikel EG-fördraget.EG:s 100 ia
Varumärkesdirektivet innehåller, artiklar.ingressen, 17 Bestäm-utöver
melserna gäller, något förenklat, endast för registrerade varumärken.

obligatoriskaAlla artiklarna inte i del fall överlåts till denär utan en
besluta införasenskilda motsvarande regel skall i denstaten att om en

nationella lagstiftningen eller Både artikel reglerar5.1, som en-
innehåll, och artikel reglerar konsumtion,sarnrättens ärsom

obligatoriska. Enligt den svenska officiella översättningen lyder artikel
helhet följ andei sin på7 sätt.

varumärke inte innehavaren förbjuda användningenEtt rätt attger
varumärket för innehavaren eller med hansav varor som av sam-

tycke har förts marknaden underpå varumärket inomut gemen-
skapen.

Punkt skall innehavareninte gälla har skälig grund1 när att motsätta
fortsatt marknadsföring särskiltsig be-närvarorna,av varomas
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förtsförsämrats efter de har påförändrats ellerskaffenhet har att ut
marknaden.

EES-avtalet,artikel 65.2 ihar ändratsartikel 7.1Lydelsen genomav
ordenpunkten till avtalet,fjärdemed bilagajämförd XVII attgenom

avtalsslutande part.igemenskapeninom ersatts av en

tillvarumärkeslagenanpassningTidigare2.2.2 av

reglerEG:s

genomföra EG:sSverigeEES-avtalet åtog sigGenom att
varumärkeslagen,ändringarföranledde ivarumärkesdirektiv. Detta

tidpunktenfanns vid denjanuari 1993. Detträdde kraft den lvilka i
varumärkeslag,skrivadirekta planer på utaninga att varu-en ny

försökte degenomfördes på såmärkesdirektivet sätt att anpassaman
varumärkeslagenssvenskatill denskulle genomförasregler upp-som

skedde ivarumärkeslagenändringarna ibyggnad. Beredningen av
departementspromemoria,redovisades iochJustitiedepartementet en

Ändringar anledning EES-lagarna medimmaterialrättsligadei av
remissbehandlatspromemorian1992:13. SedanDsavtalet av-m.m.

ändringar i de1992/93:48propositionregeringenlämnade om
EES-avtalet prop.anledningmedimmaterialrättsliga lagarna m.m.av

avvek tillöverväganden propositioneniRegeringens1992/93:48. en
lagutskotts be-Riksdagenspromemorian.övervägandena ifråndel

1992/93:LU17 sebetänkandetfinns redovisat iärendethandling av
2.3.under avsnittdetta nedannärmare om

varumärkeslagenockså sketthar imindre ändringarNågra som en
Rådets förord-gemenskapsvarumärkenEG-förordningenföljd omav

gemenskaps-december 199340/94 den 20EGning omavnr
Ändringarna bereddes inom Justitie-varumärkeslagenvarumärken. i

ändringar iVissai promemorianoch redovisadesdepartementet varu-
EG-förordningenföljdoch firmalagenmärkeslagen omsom en av

remissbe-Ju95/2267. Promemorianärendegemenskapsvarumärken
Vissapropositiongrund för regeringenslades tillhandlades och
rådetsföljdfumalagenochvarumärkeslageniändringar en avsom

1995/96:26. Riksdagengemenskapsvarumärken prop.förordning om
propositionen.förslagen igodtog
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Tidigare2.3 överväganden konsumtionom

ensamrättenav

Överväganden då varumärkeslagen kom till

Varumärkeslagen innehåller alltså inte någon uttrycklig regel om
konsumtion till varumärken. I det utredningsbetänkandeensamrättav

tilllåg grund för varumärkeslagen konstaterades helt kort attsom
i princip konsumerad under visst känne-ensamrätten ettvar om en vara

tillhandahållitstecken innehavaren eller med hans medgivande.av
Innehavaren kunde sålunda inte gällande någongöra ensamrätten mot

sålde vidare under kännetecknet SOU 1958:10 238.som varan s.
Varumärkesutredningen frånutgick princip global konsumtion.en om
Principen har bekräftats i rättspraxis, bland Högstaannat genom
domstolens domar i målen NJA 1967 458 och NJA 1988 543. Is. s.
dessa har domstolen blandHögsta uttryckt den säljerannat att som en

vidare bör ha på övligt sätt använda denäven rätt attvara ursprung-
liga varumärkesinnehavarens varumärke i och reklam.annonser

Varumärkesutredningen såledesansåg innehavarensatt ensamrätt
skulle konsumeras och medi den märkta lämnade dennesatt varan

Återförsäljarehand. sålde vidare således oförhindradesom varan var
detta under det ursprungliga kännetecknet. förutsättning förEngöraatt

detta dock i allmänhet väsentligen densamma denattvar varan var som
ursprungligen tillhandahållna. Om däremot försämrats ellervaran

efterskadats den lämnat känneteckensinnehavarens hand kundeatt
kännetecknets skadas den försämraderenommé eller skadadeom varan
bjöds under kännetecknet. undvikaFör kännetecknetsut att att anseen-
de kunna skadas föreslogpå detta skulle varumärkesutredningensätt en
särskild lagregel för dessa fall tredjei 4 § stycket varumärkeslagen
SOU fr.1958:10 245s.

Varumärkesutredningens förslag lades i denna del till grund för
lagstiftningen. Enligt lagrummets ursprungliga lydelse fick känne-
tecknet användas tillhandahållitsinte under känne-visstnär etten vara
tecken och tillhandahöllspå i näringsverksamhet,nytt om varan

förändratsväsentligt bearbetning, ellerreparation liknandegenom av
kännetecknets innehavare och detta tydligtinte Be-änannan angavs.

stämmelsen alltså skydda kännetecknetsavsåg renomméatt mot att
ändrade eller försämrade tillhandahölls under kännetecknet. Ivaror
propositionen uttalades dessutom med "förändrat" lagtexteni avsågsatt
alla förändringar, detta lett till värde sjunkit,oavsett attom varans
förblivit oförändrat eller stigit prop. 73.1960: 167 s.
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Överväganden genomfördesvarumärkesdirektiv Sverigedå EG:s i

europeiska länder,många andrasåledes, liksom iharSverigeI en
varumärkesdirektivgällt. tillglobal konsumtion När EG:sprincip om

genomförasEES-avtalet skulleåtaganden enligt iföljd Sverigesav
departe-aktualiserades frågan konsumtion. Ivarumärkeslagen om

det omtvistat hurfrån konstateradesmentspromemorian år 1992 att var
skyldighet begränsaden innebarskulle tolkas;artikel 7.1 attenom

ellerförts på marknaden inom EEStillkonsumtionen ut omvaror som
gälla. promemorian hänvisadekunde fortsätta Iglobal konsumtion att

varumärkeslagen och tilltill den danskadel till förarbetenadennaiman
varumärkesdirektiv innebarha EG:sdär inte attsyntes ansettatt man

regler konsumtionEES-avtaletsglobal konsumtion.hinder mot om
för Sverigelägga hinder imenade intedärför,borde vägen attman,

artikelvarumärkesrätten. Undantaget iglobal konsumtionbehålla av
täckt 4 §kunde i sakkonsumtionsprincipenfrån7.2 avanses vara

ff..varumärkeslagen Ds 1992:13 lllstyckettredje s.
påpekade emellertidremissbehandlingen promemorianUnder av

varumärkes-saknades bestämmelse idetflera remissinstanser att en
artikelbestämmelsen i 7.1den uttryckligaochlagen konsumtion attom

förfick lämnasinnebörd sedanArtikelnsborde införas. öppennärmare
Även denna uppfattning. propositionenframförde ILagrådettolkning.

motsvarande denbedömningen regeldenockså regeringengjorde att en
vidareinföras. ansågskulle Regeringenvarumärkesdirektivi EG:s att

oförenligt meddetför slutsatsenskäl taladeövervägande att var
global konsumtion.upprätthålla principvarumärkesdirektivet att en om

tredje stycke iborde inkonsumtionBestämmelsen ett nytttas somom
tredje stycketborde gamla 4 §varumärkeslagen. Dessutom4 §

varumärkeslagen kundevarumärkesdirektivetartikel 7.2 iändras så att
bestämmelsen skulle ändras såinnebargenomförd. Detta attattanses

genomförtsförändringarnakrävdeslängre ändet inte att annanav
för-skulle krävasVidare det inteinnehavare.kännetecknets att

därefterlydelsen hargamla .väsentliga. Denändringarna annanvar ..
varanväsentligt förändrat deninnehavarekännetecknetsän genom

föreslogs därförliknande, ...eller måreparationbearbetning,
försämrats, fårdärefter förändrats ellervarantill har denändrad ...

ff.1992/93:48 87prop.inte ... s.
ställde sig dockpropositionenriksdagsbehandlingenVid av

särskild regel konsumtiontilllagutskott avvisandeRiksdagens omen
global konsumtioninnebörd principen övergavs.med att om

regional konsumtion,förslagetkonstateradeLagutskottet att om
lågnordiska rättslikheten, inte ifrån deninnebäraförutom att ett avsteg

friare handel.åstadkommasträvandenmed Sverigeslinje mot att en
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regional konsumtion infördes skulleOm parallellimport från alla länder
utanför kunna LagutskottetEES menade det viktigtstoppas. att ettvar
konsumentintresse den konkurrens parallellimporten medfördeatt som

medgekunde fortgå. Att EES-regional konsumtion låg första handi i
rättighetsinnehavamas intresse och skulle uppenbarligen ytterligarege
näring varumärkesrättens kraftigt marknadsstyrande funktioner,

inte önskvärt. råddenågot EG deladeInom meningar vadsom var om
varumärkesdirektivet innebar i fråga konsumtion. Lagutskottet fannom

devidare framförts inom till stöd förEGatt argument som en
begränsning konsumtionen till regional nödvändigtvisinteattav vara

ha bärkraftbehövde i EES-sammanhang. Lagutskottetettsamma
bedömde därför det inte fanns tillräckliga skäl för Sverigeatt att som

Nordenenda land i principen global konsumtion. Dessutomöverge om
utbreddatalade den osäkerhet rådde EG:s varumärkesdirektivssom om

innebörd på den här punkten starkt från svensk sidarätta mot att man
gjorde tolkning. Tolkningen bordenågon överlämnas till EG-dom-

avgörande.stolens I den mån EG-domstolen skulle komma uttalaatt att
global konsumtion oförenlig med EG:s varumärkesdirektiv skullevar
frågan för svensk del på Lagutskottet delade samtidigtövervägas nytt.
departementschefens bedömning det inte möjligt införaatt attvar en

regional konsumtion ochregel samtidigt bevara principom en om
global konsumtion. Valet stod mellandå införa regel globalatt en om

eller alls införakonsumtion inte någon konsumtionsregel iatt varu-
Med hänsyn till det oklaramärkeslagen. rättsläget inom det dåEG var

enligt Lagutskottets bättre valmening inte uttryckligen lagfästaett att
l992/93:LUdet rådande rättsläget betänkande ff.17, 5 blevDettas.

riksdagens beslut gällde införandeockså vad särskild konsum-av en
tionsregel.

godtog riksdagen diskussionDäremot den föreslagnanärmareutan
ändringen tredje stycket varumärkeslagen.4 § Genom rekvisitetattav
väsentligt ströks torde för tillämpning bestämmelsen hautrymmet av
ökat. rekvisitet eller liknandeGenom bort torde tillämp-att togs

dock begränsad till fall förändratsningen då ellernumera vara varan
försämrats.

EG-domstolens praxis

EG-domstolens praxis i fråga varumärkesrätt omfattande. Underärom
tiden före varumärkesdirektivet den tolkningar EG-fördragetsavser av

konsumtionbestämmelser. När det gäller just har flertalet domar gällt
läkemedel. har dockparallellimport Det då varit fråga för-av om

saknar därförhållanden inom och domarna särskild relevansEU detnär
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utanför. finnsfrån länder Detskerimportförhållandenagäller när
sammanhang. Detdem i dettapåin ärskäldärför inte närmareatt

både förskjutningartidendomarEG-domstolensmöjligt i överatt se
rättsläget.preciseringaroch av

meddelatemellertid ocksåEG-domstolenoch har1998Under 1997
Diordomen,ochSilhouettedomenkonsumtion,avgörandende två om
delsärredovisningbegäraregeringenföranlett att varu-en avavsom

EG-dom-Silhouettemålet harSärskilt iuppdrag.märkeskommitténs
ansåglagutskottRiksdagensklarläggandesådant attstolen gjort ett som

genomfördes.varumärkesdirektivetavvaktaborde närman
juliden 16 1998 iEG-domstolens domdet villSilhouettemålet, säga

KGSchmied GmbH Co.InternationalC-355/96 Silhouette motmålet
artikeltolkningengäller alltsåHandelsgesellschaft mbH,Hartlauer av

anhängiggjordesMåletvarumärkesdirektiv. atti EG:s7.1 genom en
artikelhur 7.1förhandsavgörandebegärdedomstolösterrikisk om
och såldetillverkadeföretagSilhouetteskulle tolkas. ett somvar

låg-HartlauerSilhouette.varumärketunderglasögonexklusiva var en
utgåendepartiSilhouettesåldeUnder 1995glasögon.priskedja för ett

ochglasögonenHartlauer köpteBulgarien.företag itillglasögon ett
Österrike Silhouettefickdecember 1995. Dettai attdem ibörjade sälja

skulleHartlauermed yrkandeHartlauerstämning på attansöka omom
hävdadeSilhouetteglasögonen.försäljningsinfortsättaförbjudas att av

sålts iglasögonenkonsumeratsintevarumärkesrätten attatt genom
konstateradeEG-domstolenutanför EES.liggeralltsåBulgarien, som

och 6artiklarna 5medhörvarumärkesdirektivetartikel i7att samman
fullständig harmoniseringmedfördeskall tolkas sådessaoch attatt en

varumärke. Varu-tillknutnade rättigheter ettreglerna ärsomomav
det lämnarsåbakgrund tolkasintedennaskall attmärkesdirektivet mot
föreskrivalagstiftningnationellasinimedlemsstaterna attutrymme

frågavarumärke iknutna tillrättigheterde är ettkonsumtion somav
utanförvilltredje land, detmarknaden i sägaförts påutsomvarorom

enda tolkningdenEG-domstolen,uttaladeockså,och EES. DettaEU är
varumärkesdirektivetsförverkligamöjligtfullständigtdet attgörsom

funktion. EG-marknadensden inresäkerställavilketmål, är att
avsedd regleraartikel inte7ocksåpåpekade är attdomstolen att

definieralandtredjeochmellan medlemsstaterna attutanrelationerna
gemenskapen.ivarumärkesinnehavaretillkommerrättigheterde som

möjlighetalltidhargemenskapsinstitutionerna attbehörigaDe genom
omfattatillkonsumtionenavtal utvidgainternationella att varor som

varumärkes-Artikel i EG:sland. 7.1tredjemarknaden ipåförts ut
nationellahindrardenförstås såhärmedenlighetskulle idirektiv att

varumärkeknutna tillrättighetervilkaenligt är ettregler ansessom
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konsumerade i fråga under varumärket förts på mark-utom varor som
naden utanför EES innehavaren eller med dennes samtycke.av

Diorrnålet, det vill EG-domstolens dom densäga 4 november 1997 i
målet C-337/95 Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior
BV Evora REGBV, 1997, 1-6013, gäller tolkningenmot artikels av
7.2 i varumärkesdirektivet, det vill undantaget från artikelsäga 7.1.
Målet anhängiggjordes holländsk domstol begärde för-attgenom en
handsbesked EG-domstolen flerai tolkningsfrågor, gälldeav varav en
just tolkningen artikel 7.2. Dior utvecklade och producerade kos-av
metiska produkter ansågs lyxprodukter. Försäljning skeddesom vara

generalagenter. Evora drev kedja drugstores där bland annatgenom en
parallellimporterade Diorprodukter såldes. Inför julen 1993 hade Evora

reklamkampanj med bland Diors produkter. Reklamen skeddeannaten
på vedertaget bland återförsäljare i den sektor därett sätt Evorasom var

verksam. Dior ansåg reklamen inte motsvarade den bild lyxattvar av
och prestige knuten till varumärket och väckte talan motEvorasom var
med yrkande skulleEvora upphöra utnyttja Diorsatt attom
figurmärken och produkter reklami med Dior hävdade Evoraattmera.

varumärkena i strid med Benelux varumärkeslaganvänt och det på ett
kunde skada bilden lyx ochsätt prestige knuten tillsom av som var

varumärkena. Evora bestred och hävdade bland reklamen,annat att
skett på vedertaget inte utgjorde intrång iDiorssätt, ensamrätt.som

Diors talan bifölls förstai instans ogillades i andra. Nästa instansmen
begärde förhandsavgörande från EG-domstolen.

EG-domstolen uttalade användningen begreppet séirski1t iatt av
artikel 7.2 visar de fallen,angivna det vill de märkes-att säga när
skyddade beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter attvaromas
de förts på marknaden, endast exempel på vad kanut är utgörasom
skälig grund. Vidare uttalade domstolen det i detta fallnäratt rörsom
sig lyxiga och prestigefyllda produkter måste återförsäljareom en

sig för undvika hans reklam påverkaranstränga varumärketsatt att
värde skada produkternas dragningskraft, prestigefylldaattgenom
framtoning och lyx. EG-domstolen fann Varumärkes-attaura av en
innehavare inte med stöd artikel i7.2 varumärkesdirektivet kanav

sig återförsäljare vanligtvis marknadsförmotsätta produkteratt en som
slag, inte nödvändigtvis kvalitet deav samma men av samma som

märkesskyddade i enlighet med de reklam påsätt göraattvarorna, som
vedertagna hansi bransch använderär varumärket för fortsatt

marknadsföring dessa produkter, såvida det inte visas använd-attav
ningen varumärket detta syfte,i på grund de särskilda omstän-av av
digheterna i det enskilda fallet, allvarligt skadar varumärkets anseende.
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ochnordiska ländernaandraDe2.4

konsumtion

januari 1992trädde kraft den livarumärkeslagen,danskaDen som
varumärkes-mycketdelvis liggerutformning närai sinoch som

ordalydelsetill sinbestämmelseinnehåller 6 §idirektivet, somen
bestäm-varumärkesdirektiv. Närmed artikel i EG:s7överensstämmer

denvillräckvidd, detdessoklarhet sägainfördes råddemelsen omom
global kon-ellerkonsumtionregionalinnebärandeskulle tolkas som

Danmarkdockdet iSilhouettemåletdomen i attGenomsumtion. anses
regional konsumtion.till gällaklarlagtsrättsläget att

§1995 i 10innehåller sedan årvarumärkeslagenfinskaDen ena
lydelsesinhar hämtatBestämmelsenkonsumtion.bestämmelse om
finskadenfinns ivarumärkesdirektiv. Dessutomartikel i EG:sfrån 7

i alltbestämmelsestycket kvartredjevarumärkeslagens 4 § somen
innanlagrummetlydelsensvenskadenväsentligt motsvarar varu-av

genomfördes 1992.märkesdirektivet
anslutithar sigmedlemmar i EUellerIsland NorgeVarken är men

kraft denträdde ivarumärkeslagen,isländskaEES-avtalet. Dentill som
global konsumtion.artikeluttryckliginnehållerjuni 1997,1 omen

innehavarenvarumärkeslagen gällerisländskaartikel 6 i attEnligt om
kännetecknetundereller tjänstermarknadsförtvarumärkeett varorav

elleranvändning, import,förbjuda exportsedanintekan han annan
Islandiuppgift diskuterasEnligteller tjänsterna.omsättning varornaav

kommerkonsumtionregional attändras såskallbestämmelsen attatt
särskild regelnågoninnehåller intevarumärkeslagennorskagälla. Den

gällde,kanskegäller, ellerSverigeSom ikonsumtion. ensnarareom
Även medarbetepågåri Norge attglobal konsumtion.princip om

konsumtion.regionalregelinföra omen

rättsvetenskapeninomDiskussioner2.5

föremål förvarithithörande frågor harochparallellimportKonsumtion,
vidarerättsvetenskapen. Försvenskadeninomdel diskussioneren

Lärobok iKoktvedgaard Levin,blandtillhänvisaskanstudier annat
med flera,Bernitz323Stockholm 1997,uppl.immaterialrätt, 5 s.

RegionalLidgard,Stockholm 1998 192uppl.,Immaterialrätt, 6 s.
lågprisländer, iEuropa-frånparallellimporthindrari EUkonsumtion

konsum-SilhouettemåletJohnsson,tidskrift 1998 31rättslig samts. —
Tidskrift 1998-99, 1Juridiskvarumärkesdirektiv, ienligt EG:stion nr

tvålitteraturhänvisningar. Degjordaarbetenmed dessaff i158s.
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författade efter EG-domstolens dom Silhouette-iäruppsatsernasenare
målet.

gäller diskussionerdet i övriga Norden kan hänvisas tillNär
Oversikt norskStuevold varemerkerett, 2 uppl., OsloLassen, over

ff och Koktvedgaard Wallberg, Varemaerkeloven412 och1997, s.
Faellesmaerkeloven, uppl. Köpenhamn ff och ff.2 1998, 18 72s.
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överväganden och förslag3

ochVarumärkeslagen artikel3.1 7.1

detVarumärkeskommittén föreslår i varumärkeslagen förs inatt en
regel regional konsumtion motsvarande artikel i EG:s7.lom varu-
märkesdirektiv

eller inarbetatinnehar registrerat varumärke harDen ensamrättettsom
varumärket för slags eller Reglernaanvända vissa tjänster.att varor om
innebär förbrukas konsumeras ifrågakonsumtion ensamrättenatt — —

och med den sälj eller på försviss i just annat sättattvara varan som en
marknaden. Andra kan alltså sedan sälja vidare underpåut varan

varumärket tillstånd den innehar tillensamrättenutan av som varu-
Beroende på hur reglerna på området utfonnas kanmärket. ensamrätten

förtskonsumerad antingen med avseende endast på utvaror somanses
land, ellermarknaden inom enstaka nationell konsumtion, inompå ett
eller hela världsmarknaden, globalregional konsumtion, påregion,en

konsumtion.
varumärkeslagen finns särskild bestämmelseingenI när ensam-om

framgår artikeltill varumärke konsumeras. 7.1 iDäremoträtten ett av
varumärkesdirektivet varumärke inte innehavaren för-rätt attatt ett ger

föranvändningen varumärket innehavaren ellerbjuda varorav som av
samtycke förts på marknaden under varumärketmed hans inomut

Europeiska gemenskapen.
svensk varumärkesrätt har det i fall sedan den gällandeI vart nu

varumärkeslagen infördes grundläggande principansetts attvara en
medVarumärkesrätten konsumeras i och första gången försatt en vara

marknaden, i världen detta sker. princip globalpå Enut oavsett var om
konsumtion har alltså gällt. EG-domstolens dom iSilhouette-Genom

klarlagt skyldigamålet får det dock EU-ländema äratt attanses
regional konsumtion, det vill användatillämpa säga ensamrättenatt att

endast skall förbrukad förtsvarumärket på mark-när utanses varan
skyldigtnaden EES. Sverige följa domen. Varumärkes-inom är att
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följaktligen det förs in regel EES-vidföreslårkommittén att omen
varumärkeslagen.konsumtion i

tillämplig endast påvarumärkesdirektiv registre-Artikel i EG:s7 är
anledningdock för svensk del ivarumärken. finns interade Det att

registrerade och andra känne-skilja varumärkensammanhang pådetta
varumärkeslagen.för enligtföremåltecken är ensamrättsom
regeln skall utformas,gäller hur aktuella måstedet sedan denNär

införsden bestämmelse igrundläggande principenden att somvara
artikelskall återspegla innebördenvarumärkeslagen i sin helhet av

författningsspråket och varumärkeslagensdet svenskaSamtidigt bör
beaktas.struktur

lagfästs det naturligt detta skerkonsumtionsprincip iNär är attnuen
införas anslutning till denparagraf. bör isärskild Denna näraen

varumärkeslagen, övrigt reglerar inne-paragraf, i4 § ensamrättenssom
börd.

artikelVarumärkeslagen och 7.23.2

varumärkes-tredje stycket iVarumärkeskommittén föreslår 4 §att
undantag frånförs regeloch det stället inutgår ilagen att en om

följer ordalydelsen artikel 7.2 iikonsumtionsprincipen närmaresom
varumärkesdirektiv.EG:s

punkt konsum-varumärkesdirektiv föreskrivs lartikel 7.2 i EG:sI att
har skälig grund siggälla innehavarenskalltion inte motsättaattnär

beskaffenhetsärskiltmarknadsföringfortsatt närvarorna, varomasav
marknaden.efter de förts påeller försämratsförändratshar att ut

motsvarighet i 4har sin §varumärkesdirektivetArtikel i7.2 närmast
denna bestämmelse gällervarumärkeslagen. Enligtstyckettredje att om

därefter för-kännetecken ochtillhandahållits under visstettvaraen
kännetecknet användas påså får inteeller försämrats,ändrats när varan

här landet, inte föränd-näringsverksamhet itillhandahålls inytt om
framgår.eller tydligttydligtringen anges annars

varumärkeslagen fick den lydelsetredje stycketBestämmelsen i 4 §
varumärkesdirektivetmed artikel 7.2 isambandden har i attnu

med verkan från den 1 januari 1993.varumärkeslagengenomfördes i
varumärkeslagen dockbestämmelsenOrdalydelsen i i snävare änär

förändringarVarumärkeslagen behandlar endastvarumärkesdirektivets.
varumärkes-beskaffenhet. artikel iI 7.2de omsatta varomasav

beskaffenhet, ellerdäremot förändringardirektivet är varomasav
varumärkes-fallexempel påskick, endastkanske närsnarare
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innehavaren kan fortsatt marknadsföring.sig framgårDetmotsätta
också EG-domstolens dom i Diormålet marknads-sättetattav en vara
förs kan skäl för varumärkesinnehavarenpå förbjuda fortsattattvara

varumärket.användning Bestämmelsen varumärkeslageni börav
följaktligen ändras den bättreså på artikel 7.2att ett sätt motsvarar
varumärkesdirektivet.

Varumärkeskommittén har föreslagit artikel genomförs7.1attovan
i varumärkeslagen paragraf införs. dåDet naturligtärattgenom en ny

regleringden undantag från vad föreskrivsatt som avser som om
konsumtion förs in i paragraf. Till följd härav utgår 4 § tredjesamma
stycket varumärkeslagen.

generella kommittédirektiven3.3 De

Varumärkeskommittén gäller generellaFör kommittédirektiv enligt
vilka samtliga förslag skall utifrån bland regionalpolitiskaprövas annat

jämställdhetspolitiskaoch synpunkter. Sverige har åtagit sig att
genomföra EG:s varumärkesdirektiv i varumärkeslagen. finnsDet mot
bakgrund härav inte anledning någon särskild bedömninggöraatt av

förhållerhur förslaget sig till de generella kommittédirektiven.

Författningskommentar3.4

till varukännetecken enligt4 § Rätten 1-3 inte innehavaren rättetta ger
förbjuda användning kännetecknet för innehavaren, elleratt av varor som

någon med dennes samtycke, under kännetecknet fört marknadenut
samarbetsområdet.Europeiska ekonomiskainom

Innehavaren har dock förbjuda användning kännetecknet irätt att av
näringsverksamhet skick förändrats eller försämrats sedan denär varomas

marknaden eller det finnsförts skälig grund signär motsättaut attannan
användningen.

knyter skyddetBestämmelsen till enligt varumärkeslagenl-3an
räckvidd varumärkesdirektivet,och har alltså endaststörre änen som

gäller registrerade varumärken. Bestämmelsen följaktligen tillämpligär
till varumärke uppkommitpå in-även ensamrätt etten som genom

arbetning.
in i varumärkeslagens struktur har lydelsen utformatsFör att passa

avviker frånpå den något varumärkesdirektivets.sätt görett attsom
artikeln varumärkesdirektivet formuleradDessutom i påär sättett som

främmande för svensk lagstiftningstradition.är
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regionalalltså huvudregelnförsta stycke finnsparagrafensI om
officiellainnehåller undantag. denstycket IAndrakonsumtion. över-

används begreppet be-varumärkesdirektivetartikel i7.2sättningen av
engelskspråkiga versionentillstånd. denIskaffenhet avom en varas

Enligtcondition.används begreppet Varu-varumärkesdirektivet
sammanhangiköprättsligauppfattning detmärkeskommitténs är an-

artikelnsuttryck bättreskickbegreppetvända egent-motsvararett som
tillockså exempelcondition har iengelska begreppetinnebörd.liga Det

aprildenkonvention 11Statemassvenska versionen Förentaden av
medinternationella köpavtalangående översatts1980 varoravom

1987:822till lagen interna-artikel i bilaganse 82skickordet om
köp.tionella

sanktions-blir varumärkeslagensplaceringbestämmelsensGenom
tillämpligamedskadeståndstraff ochbestämmelser närmerasom

finnsanvändning kvar.ingripa moträtten att annans
Övergångsbestämmelser.behövas någratorde inteDet
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