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Remissvar angående förslag till förordning om åtgärder mot geoblockering 

och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

 

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (”SFIR”) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och 

andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och 

direktiv 2009/22/EG, KOM (2016) 289 slutlig). Enligt sina stadgar ska SFIR bidra till en 

ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på 

immaterialrättsområdet, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det 

internationella planet. Föreningens medlemmar är personer som i sin yrkesutövning kommer i 

kontakt med frågor av immaterialrättslig karaktär. Föreningen har inte till ändamål att 

tillvarata några särskilda intressen hos medlemmarna. SFIR svarar på remissen huvudsakligen 

ur ett immaterialrättsligt perspektiv och anför följande:  

 

EU-kommissionen söker i sitt förslag till förordning reglera vissa förutsättningar för bättre 

åtkomst för kunder till varor och tjänster på den inre marknaden genom att förhindra 

näringsidkares direkta och indirekta diskriminering genom en konstgjord 

marknadsuppdelning på grund av kundens bosättningsort. SFIR är positiv till de syften som 

ligger bakom den föreslagna regleringen, men har invändningar mot utformningen av de 

föreslagna bestämmelserna – särskilt ur rättssäkerhetsperspektiv. Det är i stor utsträckning 

oklart vilket tillämpningsområde som förordningen är avsedd att ha och flera av de centrala 

begreppen definieras inte.  

 

I artikel 1.5 anges att förordningen inte ska påverka unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete. Vidare anges att efterlevnad av förordningen inte ska tolkas som att en 

näringsidkare riktar sin verksamhet till den medlemsstat där konsumenten har sin vanliga 

vistelseort eller hemvist i den mening som avses i artikel 6.1 b i förordning 593/2008 och 

artikel 17.1 c i förordning 1215/2012. Bestämmelserna innebär i praktiken att en 

näringsidkare ges visst skydd i fråga om jurisdiktion och lagval när det gäller konsumentavtal. 
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Sagda skydd är dock inte komplett. När ett påstått immaterialrättsintrång har begåtts via 

internet anses en jurisdiktionsgrundande skada kunna uppkomma, i den mening som avses i 

artikel 7(2) i förordning 1215/2012, i alla länder (a) från vilka det är möjligt att beställa det 

skyddade objektet eller (b) från vilka intrångsgörarens webbsida är åtkomlig (se bl.a. EU-

domstolens avgöranden den 3 oktober 2013 i mål C-170/12 (Pinckney) och den 22 januari 

2015 i mål C-441/13 (Hejduk)). Geoblockering och omdirigering kan användas för att minska 

dessa risker, men sådana tekniker kommer endast i undantagsfall att vara tillåtna enligt den 

föreslagna förordningen. Således är förordningen delvis ägnad att motverka 

marknadsbeteenden som immaterialrätten och den internationella privat- och processrätten 

uppmuntrar. Vi efterlyser fler undantagsbestämmelser, som minskar internet-aktörernas risk 

att behöva försvara sitt innehåll (webbsidor, varor och tjänster) i ett stort antal 

medlemsländer. 

 

Vidare är det osäkert om artiklarna 3.3 och 4.3 uppställer tillräcklig säkerhet för att en 

näringsidkare (i undantagsfall) ska våga blockera eller omdirigera kunder från vissa länder. 

Vem ska bedöma vad som ”krävs” enligt lag (artikel 3.3)? Vad gömmer sig i kravet på ”klar 

motivering” från näringsidkaren (artikel 3.4)? Ska näringsidkaren öppet kommunicera sin 

egen bedömning, att innehållet gör immaterialrättsintrång (eller riskerar att göra intrång) i 

vissa länder? Härvidlag vill vi också erinra om att det följer av EU-domstolens rättspraxis (se 

t.ex. mål C-324/09, L'Oréal m.fl. och mål C-516/13, Dimensione Direct Sales och Labianca) 

att ett immaterialrättsligt förfogande anses ske i varje medlemsstat till vilken näringsidkaren 

riktar sin tjänst (till konsumenter). Undantagsbestämmelserna i förordningen bör utformas så, 

att näringsidkarna ges adekvata möjligheter att minska de risker som oundvikligen uppstår 

om/när immaterialrättsligt skyddat innehåll görs samtidigt tillgängligt i samtliga 

medlemsländer.   

 

Det hade också varit önskvärt om förordningens tillämpningsområde hade tydliggjorts i 

förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av 

gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (förslag 

enligt KOM (2015) 627 slutlig), som för närvarande är under slutförhandling. Det gäller 

särskilt de grundläggande begreppen bosättningsort och ”medlemsstat där kunden tillfälligt 

befinner sig”. Det skulle öka förutsebarheten och rättssäkerheten för kunder och 

tjänsteleverantörer om innebörden av dessa begrepp och förhållandet mellan förordningarna 

klargjordes i den slutliga förordningstexten. 

 

SFIR delar bedömningen att undantaget för ”tjänster vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till och användning av upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade 

produkter” (artikel 4.1 b) för upphovsrättens del kan motiveras av dess territoriella 

begränsning. Föreningen uppfattar därvid hänvisningen till ”andra skyddade produkter” (i den 

engelska språkversionen används uttrycket ”other protected subject matter”) som i princip 

begränsat till upphovsrätten närstående rättigheter (uttrycket förekommer även på andra 

ställen i den föreslagna rättsakten (artikel 9 och skäl 6, 9, 29 och 32 i ingressen). Men 

eftersom det aktuella dokumentet inte är en immaterialrättslig rättsakt, och ska tillämpas av 

myndigheter som inte i första hand är sakkunniga på det området bör det – också ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv – lämpligen klargöras att det som avses är just närstående rättigheter. 
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--------- 

 

SFIR:s yttrande har utarbetats av en särskild arbetsgrupp bestående av Johan Axhamn, Lydia 

Lundstedt och Tobias Kempas och kommunicerats till SFIR:s styrelse för synpunkter.  
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Marianne Levin   Erik Sandgren 

Prof. jur. dr, fil. dr h.c.   Advokat 
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