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Sammanfattning 

I dagens näringsliv spelar varumärken en viktig roll. De hjälper företag att särskilja sina 

produkter från sina konkurrenters produkter. Företagen kan välja att registrera nationella 

varumärken eller gemenskapsvarumärken. Till skillnad från det nationella 

varumärkesskyddet ger gemenskapsvarumärkesskyddet rättighetsinnehavaren ensamrätt till 

sitt varumärke i hela gemenskapen. 

För att bibehålla varumärkesskyddet måste rättighetsinnehavaren använda sig av 

varumärket inom en femårsperiod, annars kan skyddet hävas. De nationella varumärkena 

ska sättas i verkligt bruk i den stat där de registrerats. Som regel ska 

gemenskapsvarumärken enbart vara aktiva i en medlemsstat för att erhålla skydd i unionen.  

Diverse aktörer och myndigheter i unionen anser att skyddsomfånget för 

gemenskapsvarumärken är omotiverat brett i jämförelse med de låga kraven på 

användningstvånget. På grund av detta har en Nederländsk appellationsdomstol bett EU-

domstolen om ett förhandsavgörande, där de ska besvara vad som krävs för att uppfylla 

verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke. 

Det breda skyddsomfånget och andra faktorer har bidragit till att antalet 

gemenskapsvarumärkesansökningar ökat på en årlig basis medan antalet nationella 

varumärkesansökningar minskat i en del medlemsstater. De nationella varumärkena är av 

stor vikt för de små och medelstora företagen. Därför har Max Planck Institutet på begäran 

av EU-kommissionen lagt fram förslaget om samexistens.  

Författarens slutsats är att rättsläget är osäkert. Max Planck Institutets förslag om 

samexistens är ett relativt uddlöst förslag men ett steg i rätt riktning. De små och 

medelstora företagen bör avvakta deras framtida val av varumärkesskydd tills dess att 

förhandsavgörandet har besvarats.  
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Abstract 

Trade marks have a major role in today's business world. They work as a tool for the 

corporations to differentiate their products from their competitors. The corporations can 

register national trademarks or Community trademarks. Unlike the national trademark 

protection the community trade mark protection gives the owner an exclusive right to the 

trade mark throughout the Community. 

To maintain a trade mark protection the owners must make genuine use of the trade mark 

within a five year period. Otherwise, the protection can be declared void. National trade 

marks have to be put in genuine use in the state they are registered in. The Community 

trade marks can be used in any member state to obtain protection within the Community 

trade marks. 

Various actors and authorities in the Union believe that the width of the protection of the 

Community trade mark is unjustifiably broad compared with the low requirements to 

maintain the protection. Due to this, the Dutch court of appeal asked for a preliminary 

ruling to clarify the requirements to meet the criteria for genuine use of the Community 

trade marks. 

The broad width of the protection and other factors has contributed to the fact that 

Community trade mark applications have been increasing on an annual basis, whilst 

national trade mark applications have decreased in some member states. The national trade 

marks are of great importance for small and medium-sized businesses. Therefore, the Max 

Planck Institute has at the request of the EU Commission put forward the proposal of 

coexistence with subsequent marks.  

The small and medium enterprises should await their future choice of trade mark 

protection until the preliminary ruling has been answered. 



 

 

Förkortning & Begreppslista 
 
Användningstvång -  Synonomym till verkligt bruk. Framkommer inte i lagstiftningen 

men är återkommande i förarbeten, praxis och doktrin. 
 
Benelux  - Ett sammarbete mellan Belgien, Nedeländerna och Luxemburg 
 
BOIP  - Benelux Office for interlectuall property 
 
Kodifiering  - Tilllägg av oskrivna regler som framkommit genom exempelvis 

praxis.  
 
Medlemsstat  - Ett land som är medlem i den Europeiska unionen 
 
MPI    -   Max Planck Institutet 
 
NJA   - Nytt Juridiskt Arkiv 
 
OHIM  - Office for Harmonization in the Internal Market 
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VMD  - Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 
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VML  - Varumärkeslag (2010:1877) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Till skillnad från patentregistrering är varumärkesregistrering inte tidsbegränsad. Emellertid 

krävs det att varumärket förnyas inom en tioårsperiod.1 Då ett varumärke registrerats åläggs 

varumärkesinnehavaren ett så kallat användningstvång, med det menas att varumärket 

måste komma till verkligt bruk inom de första fem åren. Varumärket ska även efter denna 

period inte vara ur bruk en längre period än fem år. För svenskregistrerade varumärken 

samt internationellt registrerade varumärken med skydd i Sverige krävs det att bruket görs 

gällande i Sverige. För gemenskapsvarumärken är det tillräckligt med aktivt användande i 

en medlemsstat. I fall dessa regler inte efterföljs har annan part rätt att häva det specifika 

varumärket, om inte varumärkesinnehavaren kan visa på giltiga skäl till att varumärket varit 

ur bruk.2 

Det finns fyra tillvägagångssätt för att få ensamrätt till ett varumärke i Sverige. Det första är 

en registrering genom Patent och registreringsverket (PRV) och det andra genom World 

Intellectual Property Organization (WIPO), sådana registreringar är bundna till Sverige. 

Det tredje sättet är att inarbeta varumärket. Att inarbeta ett varumärke innebär att ett 

varumärke utan registrering är känt för kretsen den riktar sig till, i dessa fall gäller skyddet i 

det specifika området. Det fjärde är att registrera ett enhetligt varumärkesskydd som gäller i 

hela EU, ett så kallat gemenskapsvarumärke, via Office of harmonization of the internal 

market (OHIM).3 

Idag finns det ca 139 000 nationella registrerade varumärken hos PRV, 40 000 

internationella varumärken som gäller i Sverige samt 800 000 gemenskapsvarumärken hos 

OHIM.4 Det kostar lika mycket att registrera ett nationellt varumärke i tre till fyra länder, 

som det kostar att skydda varumärket inom hela EU. Som konsekvens har allt fler små och 

medelstora företag valt att ansöka om gemenskapsvarumärken även fast de egentligen inte 

har några direkta planer på att expandera sin verksamhet.5 

                                                 
1
 2 kap 33§ VML, Art 46 VMF. 

2 3 kap 2§ VML, Art 10 VMD, Art 15 VMF. 

3 Skäl 2 i Ingressen samt Art 1.2 VMF. 

4 Kontakt med PRV via E-post, Se bilaga.  

5 Max Planck Institutets Studie s 46 avsnitt 1.7. 
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Medlemsländerna anser att det är alltför långtgående att ett gemenskapsvarumärke som 

enbart är i verkligt bruk i en medlemsstat ska utesluta användningen i de övriga 

medlemsstaterna. Som ytterligare anledning nämns även det faktum att EU:s omfång blivit 

allt större sen införandet av äldre varumärkesförordningen; från 12 medlemsstater till 

dagens 27.6 På så sätt har marknaden mer än fördubblats i storlek och 

gemenskapsvarumärken har fått ett större skydd än vad som var tänkt från början. Som 

följd har den nederländska domstolen begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen med 

syfte att tydliggöra vad som krävs för att uppfylla verkligt bruk för 

gemenskapsvarumärken.7 

Undersökningen ”The overall functioning of the European trade mark system” av Max 

Planck institutet, har granskat problematiken. De föreslår en alternativ lösning; i de fall ett 

gemenskapsvarumärke har varit registrerat i 15 år ska ett nationellt varumärke, som 

etablerar sig i områden långt ifrån den plats där gemenskapsvarumärket är i bruk, inte anses 

inkräkta på gemenskapsvarumärkets ensamrätt.8 Detta medför ett minskat skyddsomfång 

för gemenskapsvarumärken och en utökad möjlighet för företag att anskaffa bra9 nationella 

varumärken. Frågan som uppstår är i fall de små och medelstora företagen som idag väljer 

att skydda sig genom gemenskapsvarumärken, kommer att välja den nationella 

skyddsregleringen istället. 

1.2 Syfte och avgränsning 

I denna uppsats utreds hur förhandsavgörandet C-149/11 kan påverka tolkningen av 

”verkligt bruk” i artikel 15 Europeiska Varumärkesförordningen och hur det kan påverka 

de små och medelstora företagens val av varumärkesskydd. Utöver detta ska även utredas 

hur Max Planck Institutets förslag om samexistens påverkar samma val. 

Alla aspekter av begreppet verkligt bruk kommer inte att undersökas eller redogöras för. 

Detta för att koncentrera uppsatsen till det som enbart rör ovan angett syfte. Varken 

hävningsprocessen eller bruksformerna är därför av intresse. Det är skyddsomfånget och 

kriterierna för att uppfylla verkligt bruk som är uppsatsens huvudfråga. För att ge läsaren 

                                                 
6 Max Planck Institutets Studie s. 46 f. avsnitt 1.7–1.9. 

7 Mål C-149/11( ONEL/OMEL). 

8 Max Planck Institutets Studie s 139 avsnitt 3.31. 

9 För att se vad som menas med bra varumärken se avsnitt 2.2, andra stycket. 
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insyn i vad begreppet betyder och dess funktion idag följer här nedan en övergripande 

redogörelse. Valet motiveras med att det är aktuellt och hittills relativt outforskat.  

Vidare kommer varken Pariskonventionen10 eller Tripsavtalet11 utredas något närmare. Då 

deras påverkan på användningstvånget inte bidrar till att besvara uppsatsens syfte. 

En avgränsning till de små och medelstora företagen motiveras med att företagen rent 

storleksmässigt inte bör ha något intresse av att skydda sitt varumärke inom hela unionen, 

medan det ter sig naturligt för de stora företagen.12 

1.3 Metod och material 

Inledningsvis används diverse rättskällor för att beskriva gällande rätt för verkligt bruk.  

Bland dem finns äldre varumärkeslagen, varumärkeslagen (VML), äldre 

varumärkesdirektivet, varumärkesdirektivet (VMD) samt äldre Europeiska 

varumärkesförordningen, Europeiska varumärkesförordningen (VMF). Även praxis från 

Sverige samt EU fungerar som vägledning i samma fråga. De givna källorna bildar den 

centrala kärnan av användningstvånget och är tillräckliga för att återge materialet 

deskriptivt. Eftersom skillnaderna mellan de äldre rättskällorna och de nyare inte påverkar 

användningstvånget i någon större utsträckning, är utvald äldre rättspraxis alltjämt 

tillämplig. Diverse propositioner13 har använts främst för att förstå och på ett riktigt sätt 

kunna återge syftet med användningstvånget. Doktrin har varit till hjälp då ovisshet har rått 

från de ovannämnda rättskällorna. För att få en överblick på vad andra författare har för 

åsikter har tidskriften ”Nordisk tidskrift för immaterialrätt och angränsande områden” varit 

till hjälp. 

I uppsatsen kommer praxis som gäller VMD i viss mån även gälla VMF. Även fast 

dokumenten är fristående, hänvisar EU-domstolen fall som rör VMD till praxis som rör 

VMF och vice versa.14 Det ska nämnas att regleringarna är väldigt lika varandra. 

                                                 
10 Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, 1994 (TRIPS-avtalet). 

11 Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättskydd. 

12 Max Planck Institutets Studie s. 46 avsnitt 1.7. 

13 Prop. 1960:167, Prop. 1992/93:48, Prop. 2009/10:225. 

14 C-234/06 st. 72, (Bainbridge) hänvisar till C-259/02 Le Mer, C-40/01 (Ansul) och C-416/04 P (Sunrider). 
La Mer och Ansul gäller VMD och Sunrider gäller VMF. 
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Ett av förslagen som utreds härrör ur Max Planck Institutets (MPI) studie ”the overall 

functioning of the European trade mark system”. Studien har utförts på begäran av EU-

kommissionen. Eftersom kommissionen tar hänsyn till MPI:s studie, får undersökningen 

en vital roll i uppsatsen, då kommissionen är det organ som i slutändan föreslår de nya EU-

bestämmelserna. 

Det andra ”förslaget” som redogörs för är det ännu ej avgjorda förhandsavgörandet, 

ONEL/OMEL15. Det skrivna rättsfallsreferatet har utgått ifrån 2 dokument som kärandens 

egen verksamhet har publicerat. Möjligen kan dessa dokument vara vinklade men all fakta 

som har använts har dubbelkollats med andra källor. Dessa dokument har använts eftersom 

de officiella rättsfallskommentarerna inte är utgivna på engelska.16 Dokumenten har 

använts för att redogöra för rättsfallets bakgrund och förhandsavgörandets problematik.   

En av uppsatsens svagheter är statistiken. Eftersom att jag inte utfört den statistiska 

undersökningen själv och antalet svarande till Allensbach undersökningen inte är mer än 

150 aktörer, ska informationen läsas med viss försiktighet. En stor del av analysen är 

antaganden på vad som möjligtvis skulle kunna ske. Förslaget är beroende av 

förhandsavgörandet och förhandsavgörandet har inte avgjorts än. Analysen består av 

många antaganden och problemformuleringar som efter förhandsavgörandet kan vara helt 

oväsentliga. 

1.4 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel redogör innebörden av verkligt bruk samt dess syfte. I 

efterföljande kapitel återges de tillämpliga regelverken samt dess likheter och skillnader. 

Kapitel fyra redogör för Max Planck Institutets förslag om samexistens samt innehåller ett 

rättsfallsreferat från målet ONEL/OMEL17, som är kopplat till det aktuella 

förhandsavgörandet. I kapitel fem redogörs definitionen om de små och medelstora 

företagen samt statistik kopplat till användningstvånget. Uppsatsen följs upp utav en analys 

där det nuvarande varumärkessystemet granskas, Max Planck förslagets styrkor och 

svagheter diskuteras och förhandsavgörandets möjliga svar och konsekvenser analyseras. 

Avslutningsvis återges dragna slutsatser i slutsatsen.  

                                                 
15 C-149/11. 

16 Utgivna på det Nederländska språket.  

17 C-149/11. 
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2 Verkligt bruk 

2.1 Definition 

Med ”verkligt bruk” menas att ett varumärke ska användas för att varumärkesinnehavaren 

ska få behålla sin ensamrätt till varumärket. Ensamrätten sträcker sig inte längre än till den 

typ av varor och tjänster som har registrerats samt använts.18 I de applicerbara regelverken19 

stadgas att varumärken som inte kommer i verkligt bruk inom en femårsperiod räknat från 

registreringen får hävas. Detsamma gäller de fall varumärket varit ur bruk under en längre 

period än fem år. Undantag från dessa regler föreligger om part kan påvisa giltiga skäl för 

att inte nyttja varumärket inom tidsfristen.20 

För att ett företag ska förlora ensamrätten till sitt varumärke genom att åsidosätta 

användningstvånget, fordras att tredje part ansöker eller för talan om hävning av 

varumärket. Förfarandet sker alltså inte per automatik.21 Verkligt bruk uppnås även genom 

så kallade licensavtal, det vill säga då andra använder varumärket med 

rättighetsinnehavarens samtycke.22 Även om det använda varumärket skiljer sig ifrån det 

registrerade, anses det vara i verkligt bruk om förändringarna endast avser detaljer och inte 

ändrar varumärkets särskiljningsförmåga. För att ett nationellt varumärke ska vara i verkligt 

bruk i landet, existerar inga krav på att produkterna ska säljas i Sverige, det räcker med att 

emballaget märks i Sverige.23 

Verkligt bruk anses inte föreligga även om produkten är i bruk, om bruket syftar till att 

enbart behålla varumärket.24 Hänseende ska tas till att varumärket används inom de 

områden som det registrerats för, samt att detta ska ske offentligt och utåt.25 För att giltiga 

                                                 
18 Låt oss anta att Marabou är varumärkesregistrerat inom såväl livsmedel som motorfordon. Då de enbart 

aktivt säljer livsmedel, kan motorfordonens varumärkesskydd mistas. 

19 VML, VMD, VMF.  

20 3 kap 5§ VML, Art 15 VMF, Art 10 VMD. 

21 3 kap 5§ VML, 12(1) VMD, Art 51.1a VMF. 

22 3 kap 2§ 3st VML, Art 15.2 VMF, Art 10.2 VMD. 

23 3 kap 2§ 2st VML, Art 10.1 2st VMD och Art 15.1 2st VMF. 

24 EU-domstolens förhandsavgörande, C-40/01(Ansul), 36 st.  

25 EU-tribunalens avgörande: T427/09, 24-28 st. 
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skäl ska anses föreligga då ett varumärke inte kommit i verkligt bruk krävs force majeure 

liknande förhållanden.26 

Av betydelse för den ovangjorda redogörelsen är att rekvisiten för att uppnå verkligt bruk i 

dagsläget är de samma för gemenskapsvarumärken, varumärken som är registrerade i 

Sverige och internationellt registrerade varumärken som är gällande i Sverige.27 Den 

grundläggande skillnaden ligger i var varumärket måste vara i verkligt bruk. I VML/VMD 

ska varumärket brukas i Sverige/respektive land och i VMF ska det brukas någonstans i 

unionen. Där det brukas är där ensamrätten ska bestå. Hädanefter kommer internationella 

varumärken som är gällande i Sverige ingå i följande term ”nationella varumärken”. 

2.2 Syftet bakom bestämmelsen 

Ett varumärke särskiljer produkter från varandra och fungerar som ett verktyg för 

företagen att övertala kunderna att välja just deras produkt. Varumärket återger 

information28 till kunden som gör deras beslutsfattanden enklare. Tanken med ensamrätten 

är att ge företagen möjligheten att försvara dessa fördelar, samtidigt som de ökar 

konkurrensen om att få kunderna att välja deras varumärke. För kunderna handlar det om 

att minska sökkostnaden, det vill säga den kostnad som uppstår när man söker efter en 

lämplig produkt eller tjänst. Detta kan ske genom att de väljer, eller för den delen inte väljer 

en produkt utefter tidigare erfarenhet med det specifika varumärket. Om varumärket inte 

används blir det svårare för företaget att särskilja sig från konkurrenterna och det bidrar 

inte heller till att kundernas sökkostnader minskar.29 Det anses inte berättigat att försvara 

dessa fördelar om näringsidkaren inte har praktiskt behov av varumärket och det inte är i 

bruk.30 

 

Ytterligare ett skäl till att ha någon form av användningstvång är att kvantiteten av bra 

varumärken anses vara begränsad.31 Med bra varumärken menas ihågkombara, enkla att 

uttala (på många språk), kreativa och varumärken med hög genomslagskraft. Därtill vill 
                                                 
26 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, s 483. 

27 3 kap 2§ VML, Art 15 VMF, Art 10 VMD. 

28 Exempelvis kvalité, service och/eller företagets goodwill. 

29 Taina Pihlajarinne, NIR 04/2009, s 334-335. 

30 Prop 1960:167 s 146, NJA 1991 s. 23. 

31 SOU 2001:26 s 413. 



 

 
7 

man ur ett administrativt perspektiv inte ge upphov till massregistreringar då den ökade 

arbetsbördan kan medföra extra kostnader för registreringsverksamheterna, något som i 

slutändan leder till högre kostnader för att erhålla skyddet. Massregistreringar är 

registreringar som erhålls genom att en varumärkesinnehavare skaffar flertalet liknande 

varumärkesskydd och/eller ett skydd inom ett flertal kategorier som inte brukas.32 

Anledningarna till varför varumärkesinnehavare väljer att massregistrera är att skapa 

antingen defensivvarumärken eller förrådsmärken. Defensivvarumärken är ett försök till att 

utöka varumärketsskyddsomfång, bredda särskiljsningsförmågan och att minimera risken 

för plagiat. Förfarandet är inte ändamålsenligt med varumärkesrätten. Förrådsmärken 

registreras med syftet att senare brukas, om företaget exempelvis är i en expansionsfas och 

överväger att utöka sina produkter kan de i planeringsfasen välja att skydda sitt varumärke. 

Dessa varumärken är ändamålsenliga och möjliggörs genom den rådande femårsfristen 

varumärken har att föras i bruk. Emellertid får förrådsmärken som aldrig kommer i bruk 

samma effekt som defensivvarumärken.33 Sådana förfaranden strider mot syftet om att 

varumärkesskyddet är till för den som verkligen brukar det. Något som omnämns i 

rättfallet Clear Solutions GmbH mot OHIM: 

 

- ”Ratiolegis för kravet enligt vilket ett varumärke verkligen ska ha använts för att det ska 

skyddas genom unionsrätten grundar sig på att harmoniseringsbyråns register inte ska likställas 

med en strategisk och statisk deponering som ger en inaktiv innehavare ett legalt monopol utan 

tidsbegränsning. I enlighet med skäl 10 i förordning nr 207/2009 ska registret tvärtom, på ett 

verklighetstroget sätt, återspegla de tecken som företagen faktiskt använder på marknaden för att 

särskilja sina varor och tjänster i det ekonomiska livet...”34 

  

                                                 
32 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, s 43. 

33 Levin, Noveller i varumärkesrätt, s 41 f. 

34 T427/09, 24 stycket. 
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3 Tillämpliga regelverk 

3.1 Inledning 

Efter en redogörelse av vad som menas med verkligt bruk och dess syfte. Följer nedan en 

genomgång av de tillämpliga rättskällorna. Fokusen ska främst ligga på rättskällornas syfte, i 

allmänhet, med användningstvånget samt rättskällornas relation till varandra. 

3.2 Madridprotokollet 

Madridprotokollet gav upphov till att varumärken kan registreras i flertalet länder genom 

ansökan i en enskild stat. Om gemenskapsvarumärkets skyddsomfång minskar, finns det en 

möjlighet att företag väljer att skydda sig i de specifika länderna där realistiska 

expansionsmöjligheter existerar. Vilket kan leda till en ökad användning av förfarandet som 

uppkommit genom Madridprotokollet. Det anges även i protokollet att när ett varumärke 

väl registrerats i en av staterna skall det regleras enligt samma lagregler som de nationella 

varumärkena, för Sveriges del; VML.35  

3.3 Varumärkesdirektivet (VMD) 

Sverige var redan innan sitt medlemskap i EU bundna till det äldre varumärkesdirektivet 

genom ingåendet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).36 

Det äldre varumärkesdirektivet stiftades 198837 och kom att inkorporeras i svensk rätt 

1994.38 Huvudsyftet var att harmonisera medlemsländernas varumärkesregler för att stärka 

den inre marknaden. Mer specifikt harmoniserades erhållandet och vidmakthållandet av 

varumärken.39 Genom att göra marknaden enhetlig förenklar varumärkesdirektivet 

möjligheten för företag att expandera sin verksamhet. Den harmoniserade lagstiftningen 

skapar förutsägbarhet inom unionen och torde minska de potentiella juridiska kostnaderna 

som uppstår vid tvist.40 Idag har det äldre varumärkesdirektivet ersatts av VMD41 från 2008. 

                                                 
35 Art 4.1 a Madridprotokollet, 5 kap 15§ 2st VML. 

36 RH 2003:2. 

37 89/104/EEG. 

38 Prop. 1992/93:48 s1. 

39 Skäl 2 & 8 i Ingressen till det Äldre varumärkesdirektivet.  

40 Skäl 1 & 2 i Ingressen till det Äldre varumärkesdirektivet, Skäl 3 i Ingressen till VMD. 
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VMD är en kodifiering av de ändringar som kommit till stånd efter införandet av det äldre 

varumärkesdirektivet.42 

Användningstvånget regleras i art 10-12. EU-tribunalen lägger vikt vid att tolkningen av 

verkligt bruk ska vara densamma oberoende av medlemsland.43 Gällande 

användningstvånget synes inga materiella skillnader, varför praxis hänvisad till det äldre 

varumärkesdirektivet fortfarande är tillämplig. 

3.4 Varumärkeslag (VML) 

I VML regleras användningstvånget för svensk registrerade varumärken, internationellt 

registrerade varumärken som gäller i Sverige samt i viss utsträckning 

gemenskapsvarumärken.44 Det var först i äldre varumärkeslagen som användningstvånget 

introducerades i svensk rätt. Därefter genomgick brukskravet en del förändringar i och med 

inträdet i EES och EU.45 Innan avtalets ingående gav lagstiftning upphov till betydligt fler 

defensivvarumärken46 då brukskraven var lägre.47 Sexton år senare kom den nya VML48, där 

brukskravet regleras i 3 kapitlets 2§. Vad gäller verkligt bruk är förändringarna få och syftar 

till att göra den svenska lagstiftningen mer enhetlig med VMD.49 

3.5 Europeiska Varumärkesförordningen (VMF) 

Gemenskapsvarumärkesrätten regleras i varumärkesförordningen 207/2009/EG, ersättare 

av den äldre europeiska varumärkesförordningen.50 Liksom VMD är den nya förordningen 

                                                                                                                                               
41 2008:95/EG. 

42 Skäl 1 i Ingressen till VMD, Prop. 2009/10:225 s 76. 

43 C-40/01 (Ansul) 29 & de förenade målen C-414/99-C416/99, 42p. 

44 3 kap 2§, 5 kap 16§ 2st, 10 kap 4§ VML. 

45 Prop. 1992/93:48 s1, NJA 2001 s.265. 

46 Se avsnitt 2.2 i uppsatsen. 

47 Exempel: Tidigare ansågs det vara tillräckligt att varumärket kom i verkligt bruk inom en av de registrerade 
kategorierna för att erhålla skydd i alla kategorier. Efter avtalsingåendet krävs verkligt bruk i alla de 
kategorierna varumärkesinnehavaren vill behålla sitt skydd inom. Jfr 3 kap 4§ VML. Se 
defensivvarumärkesskydd avsnitt 2.2 i uppsatsen.  

48 Varumärkeslag 2010:1877. 

49 Prop. 2009:10/225 s 437. 

50 40/94/EG. 
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en kodifiering av de förändringar som visat sig nödvändiga med tiden.51 Syftet med 

förordningen är att stärka den interna marknaden, detta genom att företagen kan anpassa 

sin affärsverksamhet till att behandla unionen som ett land. Eftersom 

gemenskapsvarumärken främst regleras genom en förordning fungerar dokumentet 

självständigt och saknar därför behov av implementering i svensk lag. Till skillnad från de 

interna varumärkesskydden, som enbart är skyddade i de länder företagen har valt att 

registrera sig i, är gemenskapsvarumärkesskyddet ett skydd inom hela EU.52 Skyddet ska 

behandlas lika inom hela unionen och kan enbart registreras, återkallas eller hävas i sin 

helhet.53 

Användningstvånget regleras i artikel 15 och liknar reglerna i VMD och VML. Detta märks 

även i praxis, då mål som rör VMD har hänvisats till i mål som rör VMF.54 

                                                 
51 Skäl 1 i Ingressen till VMF. För kodifiering se begreppslistan. 

52 Skäl 2-3 i Ingressen till VMF. Art 1.2 VMF. 

53 Art 1.2. VMF. 

54 C-259/02 som rör VMD har hänvisats i C-234/06 som rör VMF. 
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4 Föreslagna förändringar 

4.1 Inledning 

Ovan har systematiken samt syftet bakom det verkliga bruket angetts. Nedan påbörjas 

redogörelsen för de olika förslagen och de bakomliggande anledningarna till deras 

uppkomst. 

4.2 Motiveringen bakom förslagen 

Som nämnts ovan i punkt 1.1 önskar medlemsländerna en revidering av skyddsomfånget 

för att skapa balans mellan nationella varumärken och gemenskapsvarumärken.55 

Kostnader för att anskaffa gemenskapsvarumärken och nationella varumärken anses vara 

ett element som påverkar balansen mellan systemen.56 2009 sänktes avgifterna för att 

anskaffa gemenskapsvarumärken och man kan fråga sig, i vilken utsträckning detta 

påverkat avtagandet av antalet registreringar av nationella varumärken.57 Det påstås i Max 

Planck Institutets studie att den närliggande prissättningen leder till att fler väljer att skydda 

sig genom gemenskapsvarumärken jämfört med nationella varumärken.58 Liknande tyngd 

sätts även vid vilket omfång skyddet har.59 Det tordes vara uppenbart att som i detta fall 

där skyddet sträcker sig till 27 medlemsstater och prisskillnaden inte är mer än fyra gånger60 

så hög, väljs gemenskapsvarumärkesskyddet framför det nationella varumärkesskyddet. Det 

är enligt mig samspelet mellan prissättningen och skyddsomfånget som ger en helhetsbild 

av den nuvarande obalansen. 

Den rådande situationen ligger även i strid med syftet att ett varumärke ska främja 

konkurrensen.61 Exempelvis utesluter gemenskapsvarumärken liknande varumärken inom 

unionen även om sannolikheten att de ska hamna på samma marknad är mindre trolig. 

Resultatet blir i slutändan att likna vid defensivvarumärken. 

                                                 
55 Max Planck Institutets Studie s 16, samt Ungerska PRV:s avgörande M0900377. 

56 Max Planck Institutets Studie s.41, 46. avsnitt 3.10 respektive 1.7. 

57 Se avsnitt 5.2. 

58 Max Planck Institutets Studie s 46, avsnitt 1.7. 

59 Max Planck Institutets Studie s 46 avsnitt 1.8. 

60 Max Planck Institutets Studie s 46, avsnitt 1.7. 

61 Se avsnitt 2.2. 
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Ytterligare en motivering till varför kriterierna för verkligt bruk, för 

gemenskapsvarumärken, ska bli mer krävande att uppfylla, är att den nuvarande tolkningen 

kan medföra skadliga effekter på samexistensen mellan de olika systemen. Genom att, som 

ovan nämnts, den obalanserade situationen är så pass fördelaktig att det inte längre blir 

attraktivt att investera i nationella varumärken.62 

4.3 Max Planck institutets förslag 

4.3.1 Max Plack institutet 

Max Planck institutet (MPI) består av 80 forskningscenter och är Tysklands mest 

framgångsrika forskningsinstitut. MPI:s immaterialrättsliga avdelning har varit etablerat i 

mer än 40 år och har därmed varit verksamma sedan inrättandet av 

gemenskapsvarumärket.63 

 MPI:s immaterialrättsliga avdelning har på begäran av EU kommissionen utfärdat studien; 

”the overall functioning of the European trade mark system”. Ur studien kan utläsas att 

efterfrågan på olika tolkningar vad gäller verkligt bruk för nationella varumärken och 

gemenskapsvarumärken är hög. Ett av syftena med studien är att det nationella 

varumärkessystemet ska bli lika attraktivt som gemenskapsvarumärkessystemet.64 

Viktigt att ha i åtanke är att enbart ett fåtal aktörer vill uppnå en förändring utifrån ett 

territoriellt perspektiv. Bedömningen ska alltså inte utgå ifrån i hur många länder 

varumärket brukas, däremot ska bedömningens huvudfokus vara att alla relevanta 

omständigheter tas i beaktning. Speciellt gällande försäljningen av varor och tjänster i större 

volym och räckvidd.65 

Huvudsyftet med studien är att ge kommissionen en fördjupad redogörelse av samspelet 

mellan nationella varumärken och gemenskapsvarumärken. Genom att analysera nuläget 

och identifiera möjliga förbättringar ska kommissionen kunna lägga fram ett förslag som 

gynnar hela unionen.66 

                                                 
62 Max Planck Institutets Studie s 133 f avsnitt 3.9. 

63 Max Planck Institutets hemsida 

64 Max Planck Institutets Studie s. 46-47 avsnitt 1.7–1.8. 

65 Max Planck Institutets Studie s. 134, avsnitt 3:11, Ungerska PRV avgörande M0900377 tredje sista stycket. 

66 Max Planck Institutets Studie s. 1 avsnitt 1. 
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4.3.2 Max Planck institutets förslag om samexistens 

Ett nationellt varumärke som registrerats och använts i en medlemsstat som är geografiskt 

avskilt från den del av unionen där ett konflikterande, dessförinnan registrerat, 

gemenskapsvarumärke använts ska samexistera. Regeln ska enbart vara tillämplig då: 

1 Ansökan om det nationella varumärket har skett i god tro. 

2 Gemenskapsvarumärket åtminstone varit registrerat i 15 år. 

3 Gemenskapsvarumärket varit aktiv i en minimal utsträckning i unionen.  

4 Samt att denna aktivitet har ägt rum geografiskt avsides från den medlemsstaten 

där det nationella varumärket har registrerats.67 

 

En del registreringsverksamheter samt användare ser denna utveckling som en bra lösning 

då de nationella varumärkena får en lite större plats på marknaden medan 

gemenskapsvarumärken kan behålla sin enhetliga karaktär i unionen. Även om 

gemenskapsvarumärket enbart används i en liten del. Andra är skeptiska och menar att det 

kan bidra till en uppdelning av marknaden.68 

4.4 C-149/11 Leno Merken BV v HagelkruisBeheer BV 

(ONEL/OMEL) 

Fallet rör huruvida verkligt bruk i en medlemsstat är tillräckligt för att få skydd i enlighet 

med Art 15 VMF. Under sommaren 2009 ansökte svaranden, i det här fallet, Hagelkruis 

varumärkesskydd för ”OMEL” hos den regionala registreringsbyrån Benelux Office for 

Intellectual Property (BOIP).69 Käranden Leno Merken motsatte sig registreringen med 

motiveringen att dennes gemenskapsvarumärke ”ONEL” är registrerad för samma tjänster 

som svarandens. Som stöd för sin talan hävdar käranden att dennes varumärke varit i bruk i 

Nederländerna i över 40 år. Svaranden medger att han varit medveten om kärandens 

verksamhet men hävdar att dennes bruk inte sträckt sig längre än de Nederländska 

gränserna, varpå skydd i resterande delen av EU ej torde föreligga. Käranden menar att 

”the joint statement” påvisar att denna användning är tillräcklig. 

                                                 
67 Max Planck Institutets Studie s 139 avsnitt 3.31. 

68 Max Planck Institutets Studie s 134 avsnitt 3.10. 

69 Benelux består av tre länder, Belgien, Luxemburg, Nederländerna. 
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Med ”the joint statement” menas EU-parlamentets samt kommissionens uttalande som 

gjordes i samband med introducerandet av gemenskapsvarumärken. Där framkom att 

verkligt bruk i en medlemsstat ska ses som verkligt bruk i hela gemenskapen, med andra 

ord i enlighet med art 15 VMF.70 I Antonissen C-292/8971 fastslogs att ett sådant uttalande 

som inte uttrycks i den kommenterade bestämmelsen72 saknar rättslig betydelse. 

BOIP avvisar kärandens invändningar på de grunderna att uttalanden av den typen inte är 

rättsligt bindande samt att det skulle leda till oönskade effekter om en medlemsstats gränser 

skulle likställas med unionens gränser. BOIP drar slutsatsen att principen om att verkligt 

bruk i en medlemsstat uppfyller kravet på verkligt bruk i gemenskapen, inte kan kvarstå.73  

Käranden överklagar målet till appellationsdomstolen Gerechtshof te ’s-Gravenhage som 

väljer att ställa följande frågor till EU-domstolen: 

1. ”Ska artikel 15.1 i förordning (EG) nr 207/2009 ( 1 ) om gemenskapsvarumärken tolkas så, 

att det för verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke räcker med bruk inom en enda 

medlemsstat, förutsatt att detta bruk, om det var fråga om ett nationellt varumärke, skulle 

betraktas som verkligt bruk i den medlemsstaten (se gemensam förklaring nr 10 om artikel 15 i 

rådets förordning (EG) nr 40/94 ( 2 ) av den december 1993 och harmoniseringsbyråns 

Opposition Guidelines)?  

 

2. Om svaret på fråga 1 är nekande, betyder det att ovannämnda bruk av ett gemenskapsvarumärke 

inom en enda medlemsstat aldrig utgör verkligt bruk i gemenskapen i den mening som avses i 

artikel 15.1 i förordning (EG) nr 207/2009?SV C 179/10 Europeiska unionens officiella 

tidning 18.6.2011 

 

3. Om bruk av ett gemenskapsvarumärke inom en enda medlemsstat aldrig kan utgöra verkligt 

bruk i gemenskapen, vilka krav måste då ställas vid bedömningen av huruvida det föreligger 

verkligt bruk i gemenskapen beträffande den geografiska utbredningen av bruket av ett 

gemenskapsvarumärke, vid sidan om övriga omständigheter?  

                                                 
70 Joint Statements by the Council and the Commission of 20.10.1995, No B. 10 to 15. 

71 C- 292/89 p 18. 

72 I det här fallet äldre Europeiska Varumärkesförordningen, Europeiska Varumärkesförordningen. 

73 Nº 2004448, ONEL TRADEMARK:s hemsida  



 

 
15 

 

4. Ska artikel 15 i gemenskapsvarumärkesförordningen i stället, i motsats till vad som sägs ovan, 

tolkas så att bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk inom gemenskapen ska göras 

helt frikopplat från de enskilda medlemsstaternas territoriella gränser (och exempelvis göras 

utifrån marknadsandelar (produktmarknad/geografisk marknad))?” 

 

För att begripa fråga fyra är det viktigt att förstå betydelsen av begreppet 

”marknadsandelar”. Marknadsandelar visar hur stor del av den relevanta marknaden ett 

visst företag innehar. Beräkningen av marknadsandelarna sker vanligen på basis av 

företagets försäljningsvolym och/eller värde.74 För att beräkna marknadsandelarna är det 

viktigt att man redogör för den relevanta produktmarknaden och den relevanta geografiska 

marknaden. Kommissionen har valt att formulera de olika marknaderna så här: 

”Den relevanta produktmarknaden omfattar alla varor eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt 

pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas som utbytbara.”75 

”Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen 

tillhandahåller de relevanta varorna eller tjänsterna inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt 

likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga 

skillnader i konkurrensvillkoren” 76 

Bedömningen i fråga fyra baseras med andra ord inte helt på aktiviteten mellan 

landsgränserna. Utan bedömningen om verkligt bruk av varumärket föreligger följs av en 

individuell prövning, som ser till företagets position på marknaden.     

Möjliga effekter av dessa frågor analyseras och redogörs för i kapitel 6, analysen.  

                                                 
74 Wetter m.fl., Konkurrenslagen – En handbok s. 61. 

75 Kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar p. 90. 

76 Kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar p. 90. 
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5 Små och medelstora företag 

5.1 Definition 

Små och medelstora företag finns definierat i kommissionens rekommendation ”om 

definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag”.77 Mikroföretag som ingår i 

små och medelstora företagskategorin är en verksamhet bestående av mindre än tio 

anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överskrider två miljoner euro per 

år. Små företag är verksamheter med mindre än 50 anställda men fler än tio och som 

utslaget på ett år har en omsättning eller balansomslutning på mindre än tio men mer än två 

miljoner euro. Medelstora företags minimum gräns är små företag, deras maximum gräns är 

249 anställda och en årlig balansomslutning på 43 miljoner euro eller årsomsättning på 50 

miljoner euro.  

5.2 Statistik 

Allensbach utfärdade i samarbete med MPI en undersökning som innefattade 133 

slumpmässigt utvalda OHIM registrerade företag och agenter. Allensbach är ett av 

Tysklands mest omnämnda och respekterade åsikt och marknadsundersökningsinstitut. 78 I 

undersökningen besvaras frågor rörande den europeiska varumärkesrätten.79 

Undersökningen visar att 76 % av bolagen anser att gemenskapsvarumärken medför 

betydande förenklingar och utökade möjligheter jämfört med det nationella alternativet, 18 

% menar att är omöjligt att avgöra.80 Det huvudsakliga intrycket hos användarna är att 

gemenskapsvarumärkessystemet fungerar bra och 41 % av företagen anser att 

varumärkessystemet konstant blir bättre. Inom det spannet ser man ett tydligt tecken på att 

de stora företagen är nöjda med utvecklingen då enbart 37 % av de instämmande företagen 

är små och medelstora företag.81 

Över 80 procent av verksamheterna som ansöker om varumärkesskydd i Benelux länderna 

har färre än 10 anställda. Det påvisas även att prisnedsättningen av 

                                                 
77 2003/361/EG, Bilaga, Avsnitt I Art 2. 

78 Allensbach:s hemsida. 

79 Max Planck Institutets Studie s 2 f, stycke 9-11. 

80 Allensbach Survey s 20. 

81 Max Planck Institutets Studie s 39, Avsnitt 3.2. 
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gemenskapsvarumärkena ledde till färre antal Benelux ansökningar år 2008/2009. Mer 

bestämt minskade de regionala82 varumärkesansökningarna med 8,5 procent medan 

gemenskapsvarumärkesansökningarna från Benelux ökade med 32,4 procent.83  

Räknat i unionen är det fler nationella varumärken än gemenskapsvarumärken som 

registreras per år. Faktumet kvarstår dock att antalet registreringar av nationella varumärken 

har avtagit i en del medlemsländer. Medan gemenskapsvarumärkesregestreringarna har ökat 

sedan 2009,84 se exempelvis Sverige.85 Avtagandet rör främst varumärken härrörande från 

andra medlemsstater eller från tredjeland.86 Ett flertal parter anser att det är naturligt att allt 

fler ansöker om gemenskapsvarumärken och att detta tyder på att den inre marknaden blir 

mer enhetlig. Andra menar att förändringarna beror på att systemet är obalanserat och att 

gemenskapsvarumärkessystemet är för dominant för att välja ett annat skydd.87 

5.3 Val av skydd idag 

Val av varumärkesskydd beror till stor del på vilka mål företaget har med verksamheten. 

Ett expanderande små och medelstort företag önskar sig givetvis ett bredare 

skyddsomfång. I och med de ovan redovisade fördelarna med att registrera ett 

gemenskapsvarumärke istället för ett nationellt varumärke torde fler och fler små och 

medelstora företag registrera gemenskapsvarumärken. Även om verksamhetens 

skyddsbehov enbart rättfärdigar skydd i ett fåtal länder. 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Samma funktion som nationella varumärken. 

83 Max Planck Institutets Studie s 11, Avsnitt 1.23. 

84 Se nästa stycke. 

85 PRV:s egen statistik, Internetlänk, OHIM:s egna medlemsstatsstatistik, Internetlänk, OHIM:s statistik,  

86 Max Planck Institutets Studie s 45 avsnitt 1.4. 

87 Max Planck Institutets Studie s 47 avsnitt 1.9. 
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Kostnad att anskaffa varumärkesskydd 

Pris 
(elektronisk 
ansökan) Inkluderar 

Pris för 
ytterligare 
klasser 

Svenskt nationellt varumärkesskydd 1500 Sek 1 klass 700 Sek 
Varumärkesskydd i enlighet med 
Madridprotokollet 1900 Sek 1 klass 900 Sek 

OHIM registrerat varumärkesskydd 
900 Euro (7995 
Sek) 88 3 klasser 

150 Euro 
(1332 Sek) 89 

90-91 

Ifall ett svenskt SMF vill erhålla varumärkesskydd i två klasser, i Sverige och två ytterligare 

länder, skulle det alltså kosta företaget 7800 sek.92 Det skulle även medföra 3 olika 

registreringsförfaranden. Ett gemenskapsvarumärke framstår då onekligen vara det enklare 

och mer prisvärda alternativet. 

 

                                                 
88 Valuta kurs 1 Euro = 8.8829 sek. 2012:05:02. 

89 Valuta kurs 1 Euro = 8.8829 sek. 2012:05:02. 

90 PRV:s hemsida 

91 OHIM:s hemsida  

92 1500 + 700 + 1900*2 + 900*2 = 7800 sek. 
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6 Analys 

6.1 Inledande analys 

Ett av rekvisiten för att erhålla skydd inom unionen är att innehavaren ”har gjort verkligt 

bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen”.93 Det är tolkningen av ”i gemenskapen” 

som skapar oenighet och är, i viss mån, det denna uppsats kommit att handla om. Frågan är 

hur omfattande användningen ska vara för att den ska anses tillräcklig. Är kriteriet uppfyllt 

när varumärket kommit i bruk i enlighet med VMD? Det vill säga ”i medlemsstaten för de 

varor eller tjänster för vilka det har registrerats”,94 eller krävs ett verkligt bruk inom en 

väsentlig del av gemenskapen för att uppfylla kriteriet? 

EU har, som tidigare påpekats, mer än fördubblats i storlek. 

Gemenskapsvarumärkesskyddet innefattar därmed mer än dubbelt så många länder idag 

som när systemet sattes i bruk. Tanken är att systemet ska gynna en inre marknad genom 

att företag som är intresserade av att etablera sig i ett flertal medlemsstater ska ha 

möjligheten att skydda sig hos en myndighet. Ett av EU:s mål är att främja 

sammanhållningen mellan medlemsstaterna och upprätta en inre marknad.95 Det som 

händer i det givna fallet är att i och med strävan om att upprätta och bibehålla en inre 

marknad, har ett av huvudsyftena med varumärkesskyddet satts i skymundan. Det vill säga 

syftet med att ett varumärkesskydd inte ska fungera strategiskt, utan att varumärket enbart 

ska erhålla skydd där det är i bruk.96 Med dagens system blir det möjligt för företag som 

enbart är aktiva i en medlemsstat att erhålla varumärkesskydd i 27 medlemsstater. Detta bör 

ses som strategiskt användande och det ger definitivt upphov till att varumärken som inte 

är i bruk skyddas. I min mening är det viktigt att ställa syftet med en enad union med 

öppna gränser mot det tydliga missbruket av gemenskapsvarumärken. Om varumärken 

enbart erhåller skydd i de medlemsstater de brukas i bör de nationella varumärkenas 

popularitet öka lavinartat. Då hade i och för sig hela tanken bakom gemenskapsvarumärken 

förlorats eftersom få företag har möjligheten att vara aktiva i unionens 27 stater. Ändock 

talar denna skillnad mellan syftet bakom användningstvånget och målet att upprätthålla en 

                                                 
93 Art 15.1 första stycket VMF. 

94 Art 10 VMD. 

95 Avdelning 1, Art 3 Lissabon fördraget. 

96 Skäl tio i Ingressen VMF, Skäl nio i Ingressen VMD, jmf avsnitt 2.2 sista stycket. 
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inre marknad för att systemet behöver ses över. Detta för att hitta en mer ändamålsenlig 

lösning. 

En mer ändamålsenlig lösning kan uppnås genom att gemenskapsvarumärken blir mindre 

attraktiva på marknaden. Genom att införa hårdare regleringar gällande uppfyllandet av det 

verkliga bruket för gemenskapsvarumärken jämfört med nationella varumärken kan detta 

uppnås. Ett exempel vore att öka prisskillnaden och/eller dela upp 

gemenskapsvarumärkesskyddet till att gälla i olika delar av unionen. Att sätta hårdare 

regleringar kring kravet på verkligt bruk är nog det bästa sättet att uppnå en förändring i det 

rådande systemet. Om små och medelstora företag måste vara aktiva i ett flertal stater eller i 

en större utsträckning i unionen torde de se över sina expansionsplaner ytterligare en gång, 

innan de väljer vilket varumärkesskydd de ska ha. Även en ökad prisskillnad ger en liknande 

effekt. 

Skäl sex i VMF stadgar att det interna varumärkesskyddet inte ska ersättas av 

gemenskapsvarumärkesskyddet. Det anses inte berättigat att kräva att företagen ska 

anskaffa gemenskapsvarumärken. Det påpekas även att nationella varumärken är 

nödvändiga för de företag som inte är intresserade av att skydda sitt varumärke i hela 

unionen. Frågan är ifall skäl sex efterföljs eller om företag som egentligen inte är 

intresserade av det breda skyddet blir drivna till att anskaffa gemenskapsvarumärken ändå. I 

och med den låga prisskillnaden, det ökade skyddsomfånget och det rent av enklare 

administrativa förfarandet kan man säga att gemenskapsvarumärket är det mer attraktiva 

alternativet av de två. Företagen vill ha en exklusiv rätt till deras varumärke och i dagsläget 

är detta inte särskilt svårt att erhålla. Även de företag som varken har behov eller intresse 

av att utvidga sin verksamhet kan av strategiska skäl välja att skydda sig på unionsnivå. 

Detta leder till att syftet i skäl sex för att inte nämna skäl tio97 i ingressen till VMF 

åsidosätts men också att framtida nationella varumärken blockeras och antalet bra 

varumärken minskar. 

Det är ur ett behovsmässigt perspektiv svårt att rättfärdiga att mikroföretag samt små 

företag ska anskaffa gemenskapsvarumärken. För företag av den dimensionen framstår det 

breda skyddet som överflödigt. Liksom flertalet parter98 delar jag åsikten, att det nationella 

                                                 
97 Se avsnitt 6.2.1. 

98 Danska PRV, MPI, VMF. 
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varumärkesskyddet är viktigt för de små och medelstora företagen. Varför utgången av 

förhandsavgörandet ONEL/OMEL99 är av största vikt. 

6.2 ONEL/OMEL 

Hur EU-domstolen väljer att besvarar förhandsavgörandet är av största vikt för de 

nationella varumärkenas utveckling. Det potentiella svaret kan resultera i en mängd olika 

resultat och konsekvenser. Här nedan redogörs fråga för fråga och hur detta kan påverka 

små och medelstora företag.  

6.2.1 Fråga ett 

”Ska artikel 15.1 i förordning (EG) nr 207/2009 ( 1 ) om gemenskapsvarumärken tolkas så, 

att det för verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke räcker med bruk inom en enda 

medlemsstat, förutsatt att detta bruk, om det var fråga om ett nationellt varumärke, skulle 

betraktas som verkligt bruk i den medlemsstaten (se gemensam förklaring nr 10 om artikel 15 i 

rådets förordning (EG) nr 40/94 ( 2 ) av den december 1993 och harmoniseringsbyråns 

Opposition Guidelines)?” 

Om svaret blir jakande; kvarstår systemet med de svagheter som redogörs för ovan. Enligt 

min mening blir resultatet att skäl tio i VMF inte efterföljs, skäl tio stadgar att varumärken 

enbart ska skyddas där de brukas. Frågan som kvarstår är på vilka grundval små och 

medelstora företag väljer varumärkesskydd och hur de väljer att agera i ett sådant scenario? 

Idag finns det, som påvisats i avsnitt 4.1, en del faktorer som bör tas i beaktning när små 

och medelstora företag avgör vilken typ av varumärkesskydd de ska införskaffa. Bland 

dessa återfinns behov, pris, skyddsomfång och uppfyllandet av kriterierna för 

användningstvånget. En sammanvägning mellan de fyra krävs för att avgöra vilket skydd 

som torde vara lämpligast. 

Om man ser till de små företagens storlek, vad gäller personal och omsättning, synes inga 

direkta behov att expandera sin verksamhet till fler än max ett fåtal länder. Varför 

gemenskapsvarumärkesskyddet rent behovsmässigt inte bör vara aktuellt. Påpekas ska att 

behovskriteriet är helt beroende av vilka tjänster och/eller produkter företaget erbjuder. Ett 

små och medelstort företag som erbjuder städservice i Laholm, en stad på ca: 20 000 

                                                 
99 C-142/11 
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invånare, har inget större behov av varumärkesskydd i hela unionen eller för den delen 

flertalet länder. Medan en återförsäljare av klockor, som enbart verkar genom sin hemsida 

med lokal belägen i Laholm kan ha ett verksamhetsbehov som täcker in hela 

norden/unionen. 

Ett annat exempel där gemenskapsvarumärken kan anses vara bättre lämpat är då ett SMF 

planerar att utvidga sin verksamhet från att innefatta Sverige till även innefatta Danmark 

och Finland. Detta skulle kräva tre nationella registreringsförfaranden som skulle resultera i 

nästintill lika höga varumärkesskyddskostnader som att registrera ett 

gemenskapsvarumärke. Att en leverantör som säljer bildäck i Malmö skulle sälja samma 

produkt i Köpenhamn är relativt sannolikt. 

Prisskillnaden för att anskaffa ett gemenskapsvarumärke är upp till fyra gånger så hög.100 

Emellertid täcker gemenskapsvarumärkenas skyddsomfång 27 stater medan ett nationellt 

varumärke enbart skyddas i en stat. För mindre företag bör ett skydd i 27 medlemsstater 

vara överflödigt men ju bredare ens varumärkesskydd är, desto bättre eftersom ingen i 

unionen kan nyttja samma varumärke. Uppfyllandet av användningstvånget är i det här 

fallet lika betungande för gemenskapsvarumärken som för nationella varumärken. 

Beaktande de fyra faktorerna bör faktumet att det är likvärdigt betungande att uppfylla 

kravet på verkligt bruk och den låga prisskillnaden jämfört med skyddsomfånget, leda till 

att även små företag i viss mån väljer att registrera sig genom gemenskapsvarumärken. 

Även fast deras behov inte rättfärdigar varumärkesskydd i 27 medlemsstater. 

Medelstora företag kan ha ca fem gånger fler anställda och fem gånger högre ekonomiskt 

utrymme. Att de ska vara aktiva i mer än en medlemsstat är troligt. Även ifall det inte är 

realistiskt att de ska vara aktiva i 27 medlemsstater eller för den delen tio medlemsstater är 

det ekonomiskt och strategiskt försvarbart att varumärkesskydda sig inom hela unionen.  

Det påpekas att avtagandet av nationella registreringar främst rör företag som härrör ur 

andra medlemsstater eller tredjeland. Om man ser till behov, prissättning, skyddsomfång 

och uppfyllandet av användningstvånget ser man varför de väljer att skydda sig genom 

gemenskapsvarumärken. Om behovet sträcker sig längre än till en stat är det troligt att de 

utländska företagen investerar i ett gemenskapsvarumärke, då prissättningen för det 

betydligt utökade skyddsomfånget inte skiljer sig i allt för stor grad. 

                                                 
100 Se avsnitt 5.3. 
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6.2.2 Fråga två 

”Om svaret på fråga 1 är nekande, betyder det att ovannämnda bruk av ett 

gemenskapsvarumärke inom en enda medlemsstat aldrig utgör verkligt bruk i gemenskapen i den 

mening som avses i artikel 15.1 i förordning (EG) nr 207/2009?SV C 179/10 Europeiska 

unionens officiella tidning 18.6.201” 

I detta scenario är behovet, prissättningen, skyddsomfånget detsamma som ovan. Det är 

enbart uppfyllandet av användningstvånget som berörs. Ifall verkligt bruk i en medlemsstat 

aldrig anses uppfylla verkligt bruk i art 15 VMF:s mening, kräver detta en mer genomtänkt 

varumärkesregistrering av företagen. Med en mer genomtänkt varumärkesregistrering 

menas att företagen måste se över det faktum om de klarar av att vara aktiva i mer än en 

medlemsstat och därmed försvåras anskaffandet av så kallade defensivvarumärken. Detta 

kan definitivt skapa en mer ändamålsenlig balans mellan systemen. Beroende på vad de 

efterföljande kriterierna på användningen blir skulle även syftet i skäl tio101 i VMF kunna 

uppfyllas. 

6.2.3 Fråga tre 

”Om bruk av ett gemenskapsvarumärke inom en enda medlemsstat aldrig kan utgöra verkligt 

bruk i gemenskapen, vilka krav måste då ställas vid bedömningen av huruvida det föreligger 

verkligt bruk i gemenskapen beträffande den geografiska utbredningen av bruket av ett 

gemenskapsvarumärke, vid sidan om övriga omständigheter?”  

Det viktiga ur den ovanställda frågan är meningens första del. Mer specifikt ”vilka krav 

måste då ställas vid bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk i gemenskapen”. Det är svaret 

på denna fråga som tydligast påverkar de små och medelstora företagens val av skydd. 

Denna fråga är den som behöver klargöras, för att företagen ska veta vilket 

varumärkesskydd de ska investera i för att få de önskade effekterna som passar deras 

företag bäst. Det är även genom besvarandet av den frågan som EU-domstolen påverkar i 

vilken riktning de vill ta varumärkesskyddet. Exempelvis kan det uppsättas ett krav på att 

företagen måste ha en viss omsättning i ett flertal medlemsstater för att bibehålla sitt 

gemenskapsvarumärkesskydd. I det scenariot höjs kraven för att bibehålla ett 

gemenskapsvarumärke och det kan medföra att det inte är lika enkelt och/eller attraktivt att 

                                                 
101 Se avsnitt 6.2.1. 
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skydda sig genom det förfarandet. Om kraven tvärtom sänks blir konsekvenserna de 

motsatta och gemenskapsvarumärkena bör bara öka i mängd. 

Huruvida skyddet ska vara beroende utav den geografiska utbredningen av bruket, är jag av 

samma åsikt som MPI.102 Det vill säga att bedömningen inte bör göras utifrån det 

perspektivet. Om kriteriet sätts utefter den geografiska utbredningen blir den första frågan 

om detta rör sig om en geografisk utbredning över flera medlemsstatsgränser? Ska man då 

vara aktiv inom minst tre, fem eller tio medlemsstater? Är användningen i unionens mindre 

länder som Luxemburg likvärdig användningen i andra större medlemsstaterna, som 

exempelvis Frankrike och Tyskland?  

Detta påverkar liksom fråga två, de små och medelstora företagens uppfyllande av 

användningstvånget. Även detta förfarande har liknande konsekvenser. Ett problem är att 

systemet kan komma att utnyttjas om man hänvisar frågan till antalet medlemsstater 

varumärket är aktiv i. Till exempel kan företag etablera sig i Luxemburg och andra mindre 

medlemsstater enbart för att bevara skyddet i resterande delen av EU. 

6.2.4 Fråga fyra 

”Ska artikel 15 i gemenskapsvarumärkesförordningen i stället, i motsats till vad som sägs ovan, 

tolkas så att bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk inom gemenskapen ska göras 

helt frikopplat från de enskilda medlemsstaternas territoriella gränser (och exempelvis göras utifrån 

marknadsandelar (produktmarknad/geografisk marknad))?” 

Den mest efterfrågade tolkningen framkommer i den fjärde frågan.103 I den behandlas 

unionen som en intern marknad utan geografiska gränser. Om denna fråga besvaras 

jakande bör bedömningen om uppfyllandet av verkligt bruk, avgöras efter en individuell 

prövning.  

Om detta förslag ska få genomslagskraft krävs det att bedömningen är förutsägbar. Även 

fast man kan fastställa marknadsandelarna, den relevanta produkt- samt geografiska 

marknaden är det inte helt klart hur avvägningen ska göras. Måste ett större företag då 

använda sitt varumärke i större utsträckning för att erhålla skyddet och är kraven därmed 

färre på de mindre företagen? Det kan visserligen bidra till att färre stora företag väljer att 

                                                 
102 Max Planck Institutets Studie s 139, avsnitt 3.30. 

103 Max Planck Institutets Studie s 133 f, avsnitt 3.9 
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skydda sig genom gemenskapsvarumärken men det lär inte förhindra de små och 

medelstora företagen ifrån att anskaffa det breda skyddet. Vilket inte bör vara 

ändamålsenligt med skäl 10 i VMF. 

Det är ett bra verktyg mot defensivvarumärken, då det framkommer om varumärket brukas 

i syfte att försvara sitt varumärke eller om syftet är att öka varumärkets marknadsandelar.  

6.2.5 Summering av möjliga effekter 

Besvarande av förhandsavgörandet bör leda till klarheter på området. Dagens rådande 

situation med patent och registreringsverk som sätter emot ”the joint statement” är varken 

bra för systemets trovärdighet eller för rättighetsinnehavarna. Om användning i en 

medlemsstat anses tillräcklig kan detta ge upphov till defensivvarumärken. Om kravet 

sträcker sig till X antal medlemsstater kan systemet utan större svårigheter utnyttjas. Detta 

genom att företag etablerar sig i ett flertal små länder enbart för att bibehålla skyddet. Det 

bästa sättet att motverka defensivvarumärken är göra bedömningen på en individuell nivå. 

Frågor man bör ställa sig vid en individuell bedömning är, har företagen försökt nå ut med 

sin produkt i syfte att öka verksamhetens värde? Har detta nåt ut till en tillräckligt stor del 

av unionen, detta utefter företagets egna premisser? Detta kan medföra att fler små och 

medelstora företag kan slå sig in på marknaden medan kraven på de större företagen ökar.  

Om EU-domstolen fastslår att den geografiska aspekten inte ska tas i beaktning vid 

uppfyllandet av verkligt bruk, kan förutsägbarheten i systemet minska. Önskvärt är att 

svaret på förhandsavgörandet ska vara lika detaljerat som EU-domstolens avgörande i 

United Brands104 målet. I det fallet redogörs, på detaljnivå, hur man avgör vad som menas 

med dominant position på marknaden. En liknande systematik bör leda till klarhet på 

området samt en ökad försvarbarhet vare sig man ser till marknadsandelarna eller den 

geografiska aspekten. 

Ifall det ställs större krav på anskaffandet och bibehållandet av gemenskapsvarumärken 

hamnar SMF:s och stora företag på en mer jämn spelplan. Detta motverkar dock inte syftet 

med att varumärken ska vara skyddade i den mån de används. Ett mindre företag kan 

exempelvis undkomma med användning av sitt varumärke i en medlemsstat medan ett 

större kan behöva vara aktiv i fem medlemsstater. I min mening bör systemen balanseras så 

att de nationella varumärkessystemen och utbudet av varumärken i allmänhet inte urholkas. 

                                                 
104 C-27/76 



 

 
26 

Att det blir lättare för små och medelstora företag att anskaffa gemenskapsvarumärken är 

inte ändamålsenligt. 

6.3 Max Planck Institutets förslag 

MPI:s förslag om samexistens, hädanefter förslaget, är i min mening ett uddlöst förslag vars 

ordalydelse leder till en potentiellt svårtillämpad lagregel. När det nationella varumärket 

som registrerats ska brukas i en medlemsstat som är ”geografiskt avskilt från del av unionen” där 

gemenskapsvarumärket har använts, ställer jag mig frågan, hur långt detta avstånd ska vara? 

Innebär avståndsrekvisitet att Sverige tillhör en del av unionen medan Spanien och 

Portugal tillhör en annan? Dras gränsen betydligt närmare än så? Tillhör exempelvis Sverige 

och Baltikum105 två separata delar av unionen? Vad jag kan se finns ingen information i hur 

dessa gränsdragningar ska göras. Här krävs det tydliga anvisningar för att klargöra vad som 

menas med geografiskt avskilt. 

Samma problem uppstår när man ska avgöra om gemenskapsvarumärket varit aktiv i en 

minimal utsträckning. Kommer det ske olika bedömningar på vad minimal utsträckning är 

beroende på företagets storlek? Är det företagets egna premisser som är utgångspunkten, 

när man prövar vad som är en minimal användning? Lägg därtill att denna minimala 

användning ska ha skett geografiskt avsides från den medlemsstat där det nationella 

varumärket ska registreras. Här uppstår samma problem som ovan, det blir en fråga om 

vad geografiskt avsides egentligen innebär.  

Vad innebär detta egentligen för de små och medelstora företagen? 

Gemenskapsvarumärket måste alltså ha brukats i en väldigt liten utsträckning samtidigt 

som detta ska ha skett i en annan del av unionen. Med den otydliga ordalydelsen av 

förslaget är det svårt att påstå att förändringarna blir särskilt omvälvande. Förslaget ger i 

och för sig de små och medelstora företagen möjligheten att registrera ett nationellt 

varumärke som innan inte kunde registreras pågrund av att det redan fanns ett registrerat 

gemenskapsvarumärke. Då kan företag som sannolikt inte kommer att konkurrera med 

varandra registrera samma varumärke. Därmed blir inte gemenskapsvarumärkets-

skyddsomfång lika omfattande. Dock beror detta helt på vad förslaget menar med 

”minimal utsträckning”106.   

                                                 
105 Estland, Lettland och Litauen. 

106 Se avsnitt 4.3.2. 
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God trorekvisitet kan även det uppfattas som ett problematiskt rekvisit. Hur påvisar 

företaget som ansöker om det nationella varumärket att de inte varit medvetna om 

gemenskapsvarumärkets existens? I jämförelse med tidigare stycke blir bedömningen mer 

förutsägbar. Med en objektiv prövning kan det framkomma om den potentiella 

rättighetsinnehavaren av det nationella varumärket varit i god tro eller inte. Lås oss säga att 

hänsyn ska tas till branschens storlek, då kan domstolarna på de grunderna göra ett väl 

grundat antagande. Exempelvis: Om det i den specifika branschen enbart finns ett fåtal 

aktörer, bör den som ansöker om det nationella varumärkesskyddet vara medveten om det 

redan existerande gemenskapsvarumärket. Är branschen mer utbredd och konkurrenterna 

många torde ansökaren främst se till sina omgivande konkurrenter.  

6.3.1 Vad händer om lagförslaget blir gällande rätt? 

Förslaget är beroende av utfallet i EU-domstolens förhandsavgörande ONEL/OMEL. 

Om verkligt bruk anses föreligga för gemenskapsvarumärken vid brukande i endast en 

medlemsstat, påverkar förslaget, i sin nuvarande form, den nationella varumärkesrätten i en 

relativt liten utsträckning. De hittills svårtillämpade och restriktiva rekvisiten leder inte till 

en stor ökning av samexisterande varumärken. I det scenariot det verkliga bruket måste 

realiseras i mer än ett land ökar sannolikheten att förslaget får en väldigt liten påverkan, 

eftersom förslaget är beroende av hur den minimala användningen ska tolkas. Ett bruk i ett 

flertal länder bör inte anses vara en minimal användning av varumärket. Detta leder till att 

gemenskapsvarumärken som inte uppfyller kravet på verkligt bruk i ett tidigare skede 

kommer hävas och de som uppfyller kravet är aktiva i en större utsträckning än vad som 

kan antas vara minimalt. Innebörden av detta är att förslaget blir verkningslöst.  

Vad gäller kriterierna för verkligt bruk fastslår förslaget, att minimalt bruk av ett 

gemenskapsvarumärke under en 15 års period inte utgör en tillräcklig användning inom 

gemenskapen för att erhålla hela skyddsomfånget. Ändock bevaras gemenskapsvarumärket 

och expansionsmöjligheterna i stora delar av unionen. Det nationella varumärket får 

samexistera med gemenskapsvarumärket men redan vid registrering visar sig expansions 

möjligheterna praktiskt taget omöjliggjorda. Då resterande delar av EU fortfarande är inom 

gemenskapsvarumärkets skyddsomfång. De små och medelstora företag som ansöker om 

nationella varumärken ska vara medvetna om att deras expansionsmöjligheter är svaga. 
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Slutligen bör frågan ställas om vad som händer med ONEL/OMEL107 avgörandet om 

förslaget blir gällande EU-rätt. Då svaranden Hagelkruis, ansökare av varumärket 

”OMEL”, varit medveten om kärandens varumärke ”ONEL” blir det svårt att påvisa att 

svaranden varit i god tro. Bedömningen faller ganska klart åt kärandens fördel. Lägg därtill 

att käranden ansöker om ”OMEL” hos BOIP vilket innebär en varumärkesregistrering i 

samma område. Även detta tyder på att målet hade dömts till kärandens fördel. 

6.3.2 Avslutande synpunkter 

Att helt ändra regelverket och öka kraven för att få bibehålla 

gemenskapsvarumärkesskyddet hade varit orealistiskt och oväntat. Eftersom många företag 

har etablerat sitt skydd genom gemenskapsvarumärken och då utgått ifrån det nuvarande 

kravet på verkligt bruk.  

Förslagets många och krångliga rekvisit bör leda till att situationer då nationella- och 

gemenskapsvarumärken kan samexistera blir få. För den nationella varumärkesrätten bör 

alltså påverkan inte bli särskilt stor. 

I min mening är inte MPI förslaget tillräckligt för att skapa den balans som är behövlig för 

att ge de nationella varumärkena rätt förutsättningar. Dock är förslaget ett steg åt rätt 

riktning. Lagstiftaren påvisar på så sätt att det finns ett önskemål om att ge nationella 

varumärken en större plats på marknaden. I förslaget bör rekvisitet som säger att parten 

som ansökt om det nationella varumärket ska vara i god tro, slopas. Om de andra rekvisiten 

i förslaget är så pass svåra att uppfylla bör det vara irrelevant om parten varit i god tro. Har 

ett företag med ett registrerat gemenskapsvarumärke varit aktivt i en minimal utsträckning i 

15 år, samt att det nationella varumärket som ansöks för ska ligga geografiskt avsides från 

de områden där gemenskapsvarumärket brukats. Bör det inte vara försvarbart att företaget 

bibehåller sitt varumärkesskydd även om den som ansöker om det nationella varumärket 

varit i ond tro. 

6.4 Avslutande analys 

Även om systemet i min mening är obalanserat och det ovan diskuteras att MPI:s förslag 

tilltar för vaga åtgärder måste rättsväsendet ta hänsyn till det faktum att det redan finns 

800 000 registrerade gemenskapsvarumärken. Där företagen i sin affärsplan har valt 

                                                 
107 C-142/11. 



 

 
29 

skyddet pågrund av det nuvarande skyddsomfånget och användningskraven. Att rasera den 

nuvarande tolkningen och ställa alldeles för stora krav på användningstvånget kan medföra 

att många företag förlorar sitt skydd i närliggande länder, dit de möjligtvis planerar att 

expandera sin verksamhet. Mer omvälvande förändringar är inte i linje med att 

lagstiftningen som berör affärsvärlden ska vara förutsägbar. I min mening är ett av 

juridikens största ansvar just förutsägbarheten, oberoende av område. För att människor, 

företag och myndigheter ska fatta rätt beslut för sin tid krävs det att det finns tydliga 

rättsregler i samhället. Företagen som har valt att investera utefter givna förutsättningar har 

i de fall förändringarna blivit för omvälvande, lurats in i en falsk trygghet.  

I avsnitt 5.2 framkommer det att relativt få små och medelstora företag anser att 

gemenskapsvarumärkena utvecklas till det bättre. Medan hela 76 % av företagen tycker att 

gemenskapsvarumärkessystemet är enklare och ger utökade möjligheter i jämförelse med 

nationella varumärken. Enligt mig talar det för att gemenskapsvarumärkessystemet är det 

attraktivare alternativet men att denna situation är oönskad, i alla fall ur de små och 

medelstora företagens perspektiv 

Alla metoder har sina för och nackdelar. Unionen måste fastställa vart den största vikten 

ska läggas. Om fokus ska ligga vid att varumärken enbart skyddas där de brukas, är det 

nuvarande systemet ohållbart men om fokusen ska ligga på att vidga den inre marknaden är 

det nuvarande systemet passande. Någonting som är säkert är att gemenskapsvarumärkets 

skyddsomfång på 27 medlemsstater bör regleras så varumärkessystemet inte urholkas. Det 

bör antingen sättas högre krav på bruket av gemenskapsvarumärken och/eller skapa en 

möjlighet åt liknande varumärken att etablera sig ifall de inte kan komma att konkurrera 

med redan registrerade gemenskapsvarumärken.     
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7 Slutsats 

En av slutsatserna i uppsatsen är att dagens rättsläge är högst osäkert. Diverse patent och 

registreringsverk i unionen uttalar sig om att skyddet är alltför omfattande och hur det 

verkliga bruket i en medlemsstat inte bör utgöra verkligt bruk inom hela unionen. I Benelux 

länderna har det t.o.m. gått så långt att ett gemenskapsvarumärke som varit i verkligt bruk i 

en medlemsstat nekats sitt unionsskydd.108 Medan andra länder anser att verkligt bruk i en 

medlemsstat är tillräckligt. 

Även de årliga nationella varumärkesansökningarna minskar medan 

gemenskapsvarumärkesansökningarna ökar. Detta bör betyda att allt fler som tidigare har 

ansökt om nationella varumärken istället väljer att registrera OHIM:s 

gemenskapsvarumärke. Vilket i sin tur leder till att fler varumärken skyddas på unions nivå, 

som följd av detta minskar utbudet av bra varumärken.  

Målet ONEL/OMEL109 kommer med allra största sannolikhet klargöra vad som krävs för 

att bibehålla ett gemenskapsvarumärke. Det går inte med säkerhet att besvara vilken 

riktning tolkningen av verkligt bruk tar. Verkligt bruk bör dock inte anses uppfyllas utifrån 

de geografiska aspekterna av användningen. Detta för att många parter motsätter sig en 

sådan tolkningsmetod samt att det kan leda till ett exploaterat system.  

Max Planck institutets förslag om samexistens är ett förslag som inte påverkar den direkta 

tolkningen av verkligt bruk. Förslaget minskar dock gemenskapsvarumärkenas 

skyddsomfång. Genom att gemenskapsvarumärken som uppfyller kriterierna för verkligt 

bruk inom en medlemsstat under en 15 års period inte ger skydd i hela unionen. Förslaget 

är beroende av utfallet i förhandsavgörandet ONEL/OMEL110 och är tillskillnad från 

förhandsavgörandet inte vägledande i tolkningen av verkligt bruk, utan mer ett förslag för 

att stärka de nationella varumärkenas position på marknaden. Förslaget i sig är vagt och 

behöver liksom begreppet verkligt bruk en hel del förtydliganden. Om 

gemenskapsvarumärken blir svårare att bibehålla blir även förslaget i sin nuvarande form 

förhållandevis effektlöst. Eftersom förslaget är beroende av att gemenskapsvarumärket 

enbart ska ha varit aktivt i en minimal utsträckning i unionen. 

                                                 
108 Jmf Ungerska PRV:s avgörande M0900377. 

109 C-142/11. 

110 C-142/11. 
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Även om MPI:s studie enbart medför vaga förändringar är det ett steg i rätt riktning för 

nationella varumärken och på så sätt även för de små och medelstora företagen. Ett mer 

drastiskt förslag hade inte varit försvarbart utifrån ett förutsägbarhetsperspektiv. Då de 

aktörer som redan är gemenskapsvarumärkesinnehavare, med allra största sannolikhet har 

medtagit skyddsomfånget och användningstvånget i deras kalkyler när de valt 

varumärkesskydd.  

De små och medelstora företagen bör avvakta de kommande förändringarna och/eller 

förtydliganden innan de beslutar vilket varumärkesskydd de ska anskaffa. 

Förhandsavgörandet bör leda till klarhet på området och vissa tolkningsändringar vad gäller 

verkligt bruk. Detta torde leda till att kraven för att bibehålla gemenskapsvarumärken blir 

högre. Desto färre gemenskapsvarumärken som registreras desto fler möjligheter för 

registreringar av nationella varumärken möjliggörs. Det blir inte heller lika attraktivt för de 

små och medelstora företagen att investera i gemenskapsvarumärken om kraven ökar för 

att bevara gemenskapsvarumärkesskyddet. Detta är behövligt både för att inte urholka det 

nationella varumärkesskyddet och för att uppfylla syftet med att varumärken ska skyddas i 

den utsträckningen de används. 

Anskaffande och bibehållande av gemenskapsvarumärken måste försvåras för att uppnå 

den önskade effekten. Den nuvarande utvecklingen leder till att varumärkesutbudet 

urholkas och att de nationella varumärkenas roll på marknaden undermineras. 
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Bilaga 1 

Hej Puja,  

Här följer statistik på hur det ser ut för närvarande gällande dina frågor: 

-      Nationellt registrerade varumärken, ca 139 000 st. 

-      Internationella registreringar med giltighet i Sverige, ca 40 000 st. 

-      Hos OHIM finns ca 800 000 Gemenskapsvarumärken registrerade. 

På nedan angivna länkar kan du läsa mer och har du ytterligare funderingar är du 

välkommen att kontakta mig. 

http://www.prv.se/sv/Varumarke/Statistik/Fordjupad-statistik-for-nationella-

varumarken/ 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/statistics.en.do 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/marks/ 

Med vänliga hälsningar, 

Mikael 

__________________________________  
Mikael Säll  
Kvalitetscontroller  
PRV, Design och Varumärkesavdelningen 

Box 530  
SE-826 27 SÖDERHAMN  

Tel direkt: +46 (0) 270-720 71  
Fax: +46 (0) 270-173 51  
mikael.sall@prv.se   

  
Från: Puja Karimzadeh [mailto:pkarimzadeh@hotmail.com]  
Skickat: den 10 april 2012 13:22 

Till: Interpat Support 

Ämne: Angående statistik 
Hejsan 

Jag undrar hur många nationellt registrerade varumärken, internationella varumärken som är 
gällande i Sverge samt Gemenskapsvarumärken som är registrerade? 

Finns det någonstans jag enkelt kan hitta informationen själv? Då jag kan komma att behöva en 

länk då jag skriver en uppsats på området. 
 

Tack på förhand 
Puja Karimzadeh 
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