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Direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder



Mål nr C-102/20 – begäran om förhandsbesked 
(oönskad e-postreklam [punkten 26 i svarta listan])



Mål nr C-102/20 – begäran om förhandsbesked ( oönskad e-postreklam 
[punkten 26 i svarta listan])



Mål nr C-335/21
(Utgör underlåtenhet att lämna information i avtalsvillkor en otillbörlig affärsmetod?)



Mål nr C-646/22 – ansökan om förhandsbesked
(Begreppet ”genomsnittskonsument”)



Kommissionens Allkännagivande
Vägledning om tolkningen och Ellämpningen av Europaparlamentets och rådets direkEv 2005/29/EG 
om oEllbörliga affärsmetoder som Ellämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre 
marknaden

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(05)



Rättskällevärdet av Kommissionens vägledning när det gäller 
miljöpåståenden 
PMÖD:s dom 2022-09-25 i mål nr PMT 1782-21 



Praxis från PMD / PMÖD i 
marknadsföringsrättsliga mål



Avgjorda marknadsföringsrättsliga mål i MD / PMD / PMÖD 2006-
2022
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Marknadsföringsrättsliga mål i MD / PMD / PMÖD 2006-2022

MD / PMD PMÖD



Proportionalitetsprövningen enligt art. 36 FEU
Högsta domstolens dom i mål nr T 2517-21



Alkoholförsäljning i annan medlemsstat - Winefinderbolagen
PMÖD:s dom 2022-06-14 i mål nr PMT 13055-20 (överklagat, PT i HD 2022-12-15 i mål nr 4247-22)

Huvudfrågorna i målet:

1. I vilket land ska Winefinder DK anses etablerat – Danmark eller Sverige?

• PMÖD: Det är inte tillräckligt att verksamheten riktats mot Sverige för att verksamheten ska anses etablerad här
• Utredningen visar inte att Winefinder SE ingått avtal för Winefinder DK:s räkning eller att verksamheten drivits av 

Winefinder SE:s personal

2. Har Winefinder DK etablerats i Danmark för att kringgå svensk lagstiftning?

• PMÖD: Winefinderbolagen har inte på ett otillbörligt och konstlat sätt undandragit sig svensk lagstiftning eftersom 
bolagen säljer verksamheten på samma villkor som gäller i Danmark

3. Ska ursprungslandsprincipen i e-handelslagen tillämpas på Winefinder DK?

• PMÖD: Svensk rätt (MFL och alkohollagen) kan enligt huvudregeln i 3 § e-handelslagen inte tillämpas eftersom det rör 
offentligrättsliga krav på det samordnade regelområdet. De svenska reglerna skulle begränsa Winefinder DK:s fria 
rörlighet.



Alkoholförsäljning i annan medlemsstat - Winefinderbolagen
Huvudfrågorna i målet:

4. Har Winefinderbolagen bedrivit detaljhandel i Sverige i strid med alkohollagen?

• PMÖD: Legalitetsprincipen ställer krav på att lagtexten är precis
• Winefinder DK har bedrivit konsumentförsäljningen från Danmark. Winefinder SE har inte bedrivit försäljning. 

5. Har försäljning ägt rum i Sverige eftersom Winefinderbolagen har erbjudit konsumenter i Sverige alkoholdrycker genom ett 
erbjudande som inkluderat leverans av varorna i Sverige?

• PMÖD: Winefinder DK har anlitat fristående och oberoende leverantörer som transporterat varorna från Danmark –
utgångspunkten är därför att Winefinder DK inte har bedrivit verksamhet i Sverige genom leveransen som sådan 
(EUD C-1856/05).

• Det faktum att Winefinder DK tydligt riktat sig mot Sverige är inte tillräckligt för att verksamheten ska anses bedriven i 
Sverige.

• Det är inte visat att Winefinder DK har vidtagit åtgärder och bedrivit faktisk försäljningsverksamhet i Sverige.



Förbudsutformning – svaranden måste kunna efterleva förbudet
PMÖD:s dom 2022-03-11 i mål nr PMÖÄ 6119-20



Exklusivitetsprincipen och efterforskningsförbudet
PMÖD:s dom 2022-03-16 i mål nr PMÖÄ 340-21



Praxis rörande 
företagshemligheter



Hemlighållanderekvisitet
Linköpings tingsrätts dom 2022-11-11 i mål nr T 4935-19



Hemlighållanderekvisitet
Linköpings tingsrätts dom 2022-11-11 i mål nr T 4935-19



Lovligt angrepp på företagshemligheter
Solna tingsrätts dom 2022-10-26 i mål nr T 11161-20



Överföring av patent med stöd av FHL?
Uppsala tingsrätts dom 2022-05-24 i mål nr T 3325-15 (ej lagakraftvunnen)



Överföring av patent med stöd av FHL?
Uppsala tingsrätts dom 2022-05-24 i mål nr T 3325-15 (ej lagakraftvunnen)



Personligt ansvar för ställföreträdare för juridisk person 
som angripit företagshemligheter
PMD:s dom 2022-04-25 i mål nr PMT 8087-20



Henrik Bengtsson
henrik.bengtsson@delphi.se

+46 709 25 25 16


