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Del I
Referensram

1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Parallellimport innebär i korthet att en, ofta varumärkesskyddad, produkt importeras vid

sidan av de etablerade distributionskanalerna, från ett land där den lagligen satts i

omlopp. Produkten säljs sedan i konkurrens med den återförsäljare i importlandet som

står i avtalsförhållande med den utländske tillverkaren av produkten. Återförsäljaren har

vanligen ställningen av generalagent, i betydelsen ensamåterförsäljare, för importlandet

som helhet. Parallellimport är eftersträvansvärd då den i allmänhet innebär att priserna

pressas, även på generalagentens produkter, till fördel för konsumenterna. Parallell-

import kan även vara ett sätt att försörja marknaden med en viss produkt.

Inom konkurrensrätten finns regler som bl a förbjuder konkurrensbegränsande avtal och

missbruk mot dominerande ställning. Dessa regler är till för att skydda marknads-

ekonomin och för att uppnå ekonomisk välfärd och konsumentnytta. I ett samhälle med

effektiv konkurrens1 tävlar företagen om kunderna och måste ständigt bevaka sin

position på marknaden genom att t ex utveckla sina produkter, vilket gynnar konsu-

menterna. Möjligheten att kunna välja mellan olika märken och friheten att köpa varor

eller tjänster från valfri säljare ses som något mycket positivt. Parallellimport ökar

denna möjlighet och medför vanligen även att priserna pressas.

Trots att parallellimport anses främja konkurrensen och medföra en positiv pris-

utveckling kan det i vissa fall finnas anledning att ifrågasätta dess lämplighet. Från

varumärkeshavares synvinkel finns intresse att skydda sitt märkes goodwill och

därigenom skapa konkurrensfördelar. Konkurrensbegränsande avtal som hindrar aktörer

från att komma in på marknaden står dock i strid med den samhällsekonomiska strävan

                                                
1 Se avsnitt 3.3.3 om effektiv konkurrens.
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efter bl a priskonkurrens som parallellimport medför. Vidare kan parallellimport t ex

påverka ett företags vilja att satsa kapital för att ta fram nya produkter eller introducera

en produkt i en annan medlemsstat om konkurrenter fritt kan ”åka snålskjuts” på

företagets marknadsföringsåtgärder. Detta är ett exempel på den s k free rider-

problematiken, vilken medför en risk att dels rörligheten mellan medlemsstaterna, dels

företagarnas uppfinningsrikedom ock dels tillgängligheten och valmöjligheten för

konsumenterna minskar.

Genom immaterialrättsligt skydd kan möjligheterna till parallellimport begränsas. En

förutsättning för att varumärkesskyddade produkter skall kunna parallellimporteras är

nämligen att deras varumärkesskydd har konsumerats, dvs upphört att gälla. Den s k

konsumtionsprincipen innebär att då varumärkeshavaren, eller någon med dennes

samtycke, för ut en vara på marknaden, upphör dennes möjlighet att styra varans vidare

omsättning genom sin ensamrätt. Han kan därmed inte påverka t ex dess fortsatta

cirkulation och prissättning. Varan kan säljas vidare, lånas ut, hyras ut, användas i

näringsverksamhet etc, utan att varumärkeshavarens medgivande inhämtas. I Sverige

har tidigare en global konsumtionsprincip tillämpats. Enligt denna princip konsumeras

varumärkeshavarens befogenheter då varan förs ut på marknaden oavsett var i världen

detta sker. Den 16 juli 1998 slog dock EG-domstolen, i Silhouettemålet, fast att inom

EES-området skall en regional konsumtionsprincip tillämpas. Detta innebär att

ensamrätten till en vara endast konsumeras då rättighetsinnehavaren, eller någon med

dennes medgivande, för ut varan inom EES-området. Det får till följd att möjligheten till

parallellimport från en stat utanför EES-området begränsas.

Kommissionen genomför nu en omfattande omarbetning av reglerna för tillämpningen

av art 81 och art 82 i EG-fördraget. Samtidigt luckras den restriktiva synen på vertikala

avtal upp i och med antagandet av en ny gruppundantagsförordning på området. Denna

förordning kommer att träda i kraft den 1 juni 2000.

1.2 Problemformulering

I strävan att främja den inre marknaden och dess fria rörlighet av varor ses parallell-

import ofta som något positivt. Free rider-problematiken medför dock att det kan vara
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angeläget att i vissa fall försöka förhindra parallellimport. I vilka situationer före-

kommer parallellimport? I vilken utsträckning kan parallellimport hindras i syfte att

skydda en introduktion av en produkt i en annan medlemsstat? Finns det situationer där

absolut territorialskydd kan vara förenligt med en fungerande konkurrens?

För att parallellimport skall vara möjligt på den gemensamma marknaden förutsätts fri

rörlighet för varor mellan medlemsstaterna. Det finns dock nationella regler som

försöker att hindra denna. Vilka är dessa regler och hur har EG-domstolen behandlat de i

praxis? Är det möjligt att förhindra parallellimport med hjälp av sådan nationell

lagstiftning?

EG-domstolens avgörande i Silhouettemålet innebär att praxis ändrats i flera medlems-

stater, däribland Sverige. Vad får det för konsekvenser att övergå från global till

regional konsumtion? Vad innebär detta för Sveriges vidkommande? Vilken genom-

slagskraft får denna nya praxis? Silhouettedomen påverkar inte förutsättningarna för

parallellimport mellan länderna inom EES-området. Vilka är dessa förutsättningar och i

vilken utsträckning förekommer parallellimport inom detta område?

Gruppundantaget för vertikala avtal undantar en stor mängd avtal för vilka företagen

tidigare varit tvungna att söka individuellt undantag. Hur kommer denna utveckling att

fortskrida i praktiken? Vad blir gällande rätt från den 1 juni 2000 då

gruppundantagsförordningen träder i kraft?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att presentera i vilka situationer parallellimport före-

kommer och se vilka effekter denna typ av handel har i olika branscher. Om den ändring

av praxis som Silhouettedomen innebär får betydande följder för en viss bransch skall

detta belysas. Vidare vill jag ta reda på om, och i så fall när, det kan vara förenligt med

en fungerande konkurrens att förhindra parallellimport. Slutligen ämnar jag analysera

utvecklingen av EG:s konkurrensregler och i möjligaste mån bilda mig en uppfattning

om hur gällande rätt kommer att se ut efter den 1 juni 2000.
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Från början hade jag avsikten att ta reda på omfattningen av parallellimport såväl till

Sverige som inom EU som helhet. Tyvärr har jag inte lyckats få tag i information om

omfattningen inom EU, utan jag utgår ifrån det jag funnit om parallellimport till

Sverige. Jag anser dock att förutsättningarna för parallellimport torde vara generellt

gällande och därmed även inom resten av EU.

1.4 Avgränsningar

I denna uppsats kommer jag i huvudsak att utgå ifrån EG:s konkurrensregler. De

intressanta bestämmelserna för min framställning återfinns i art 81 i EG-fördraget,

varför övriga konkurrensregler ej kommer att behandlas mer än där så är påkallat.

Konsumtionsprincipen och konsekvenserna av den ändring av praxis som Silhouette-

domen innebär, kommer jag att behandla relativt kortfattat eftersom detta inte utgör

huvudfrågan i denna uppsats. Jag kommer att utgå ifrån ett varumärkesrättsligt

perspektiv, men eventuellt nämna andra immaterialrätter där så är påkallat.

I min definition av parallellimport ingår inte privatimport, t ex handel via internet.

Sådan handel är i och för sig intressant och har betydelse för parallellimportens

utveckling, men av utrymmesskäl har jag valt att lämna detta utanför min framställning.

I brist på såväl tid som utrymme kommer jag inte att behandla olika ekonomiska teorier

och deras effekt på tillämpningen av konkurrensreglerna.

I min framställning riktar jag mig till jurister som dock inte tidigare specialiserat sig på

konkurrensrätten och dess betydelse för parallellimport.

1.5 Metod

För att uppnå syftet med denna uppsats har jag använt mig av konkurrens- och

immaterialrättsliga artiklar, rapporter och doktrin, samt sökt information på internet. Vid

sökningar på internet är det framför allt från kommissionens och generaldirektorat IV:s
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hemsida jag samlat material.2 Ämnets karaktär och omfattning har gjort det mycket

tidskrävande att ta del av all skriftlig dokumentation jag ansett ha relevans för ämnet.

Konkurrensrättens ständiga utveckling och förändring gör även att visst material,

framför allt äldre doktrin, blivit obsolet, varför jag successivt fått sålla bort detta.

Vidare har jag deltagit vid en konferens om parallellimport ur ett nordiskt perspektiv

och använder mig i uppsatsen av det skriftliga och muntliga material som jag samlade

under konferensen.

Jag har utgått ifrån EG:s konkurrenslagstiftning, men har även studerat material som

behandlar den svenska konkurrenslagen. Detta är möjligt eftersom EG:s konkurrens-

regler ligger till grund för den svenska konkurrenslagstiftningen och dess begrepp och

definitioner är överensstämmande.

                                                
2 http://europa.eu.int/comm/dg04.
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2 Allmänt om parallellimport

2.1 Inledning

Jag skall nedan gå igenom förutsättningarna för parallellimport och hur omfattande

parallellimporten är till Sverige. Min avsikt innan jag började skriva uppsaten, var att

belysa omfattningen av parallellimport som företeelse på hela EU-marknaden, men då

jag inte lyckats få tillgång till sådana uppgifter har jag i stället koncentrerat mig på

Sverige. Förutsättningarna för parallellimport torde dock kunna sägas gälla generellt

över hela EU-området.

2.2 Definition av parallellimport

Med parallellimport avses import av en produkt för kommersiell vidareförsäljning.

Produkten är ofta varumärkesskyddad och importeras utan varumärkeshavarens

samtycke vid sidan av den ordinarie försäljningskanalen, t ex generalagenten.3

Produkten säljs sedan i konkurrens med generalagentens produkter, vilket vanligen

medför att priserna pressas på marknaden för den aktuella produkten.

Det är inte ovanligt att överskott av utgående modeller medvetet säljs genom andra

kanaler än de reguljära. Detta är en avsiktlig strategi som sker med generalagentens

vetskap och som innebär ett sätt att ”bli av med” utgående modeller etc. Denna

”sidoimport” skall inte sammanblandas med parallellimport. Som parallellimport räknas

inte heller privatimport, t ex handel via internet. Denna typ av handel sker normalt för

privat bruk och inte i kommersiellt syfte. För konkurrensförhållandena på marknaden

kan dock privatimport ha samma effekt på t ex prisbildningen som förekomsten av

parallellimport har.

                                                
3 Med generalagent avser jag en ensamåterförsäljare, till vilken varumärkeshavaren levererar exklusivt,
dvs varumärkeshavaren garanterar att inte leverera avtalsvarorna till någon annan inom avtalsområdet än
just generalagenten.



18

2.3 Förutsättningar för parallellimport

För att parallellimport skall vara lönsamt för parallellimportören krävs att det föreligger

en prisskillnad för produkten mellan olika geografiska marknader. Prisskillnaden måste

vara tillräckligt stor för att täcka parallellimportörens marginaler, transportkostnader och

i vissa fall även ommärkning, ompacketering och marknadsföring. Den prisskillnad som

krävs för att parallellimport skall uppträda på en marknad varierar mellan olika

branscher, men ifråga om läkemedel nämns 25-30 % som ett riktvärde.4

En ytterligare förutsättning för parallellimport är att det rör sig om en välkänd produkt,

vilken är förknippad med höga priser och status. Det ligger i konsumenternas intresse att

få tillgång till sådana produkter till ett billigare pris än hos t ex generalagenten, vilket

fungerar som ett incitament till parallellimportörer att importera produkten i fråga.

2.4 Omfattningen av parallellimport till Sverige

Det är svårt att ange några exakta uppgifter angående omfattningen av parallellimport.

Detta beror bl a på att Statistiska centralbyråns utrikeshandelsstatistik inte anger

ursprunget på de varor som importeras in i landet.5 På två områden, nämligen i fråga om

motorfordon och läkemedel, finns dock uppgifter angående omfattningen av parallell-

import, eftersom det krävs särskilda registreringsrutiner för att få sälja dessa produkter

på den svenska marknaden.

För parallellimporterade läkemedel är kontrollen total p g a att Läkemedelsverket kräver

att produkterna registreras i särskild ordning. Dessutom sker all försäljning av

läkemedel genom samma aktör, nämligen Apoteket AB, vilket gör det möjligt att ta reda

på försäljningsvärden.6

Vid Bilregistret, där registrering sker av bl a bilar och motorcyklar, kan typbesiktning

endast ske på uppdrag av generalagenter. All annan besiktning för registrering sker

därför utan generalagentens medverkan, dvs genom parallella kanaler. Beträffande bilar

                                                
4 Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, Parallellimport - effekter av Silhouette-domen s 103.
5 A a s 25.
6 A a s 27.
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är dessa parallella kanaler oftast privatpersoner, vars import inte räknas som parallell-

import utan privatimport. I fråga om motorcyklar förekommer dock import i kommer-

siellt syfte, dvs parallellimport i den betydelse jag använder i denna uppsats.7

Utifrån uppskattningar som konkurrensverket erhållit från olika branschföreträdare, kan

parallellimporten till Sverige beräknas till ca nio miljarder kronor. Detta motsvarar

ungefär en procent av den totala privata konsumtionen. Av de parallellimporterade

produkterna bedöms ca 60 procent ha sitt egentliga ursprung i ett land utanför EES-

området.8

2.5 Genomgång av olika branscher

2.5.1 Inledning

Jag tänker nedan gå igenom olika branscher där parallellimport är förekommande.

Uppgifterna är hämtade ur Konkurrensverkets rapport ”Parallellimport - effekter av

Silhouette-domen".

2.5.2 Livsmedel

Före Sveriges inträde i EU var parallellimporten av livsmedel relativt omfattande, men

sedan EU-inträdet har denna i princip upphört. Detta beror till största del på märknings-

reglerna för innehållsdeklarationer m m, vilka skall vara avfattade på svenska. Dessa

regler begränsar naturligtvis möjligheterna att parallellimportera livsmedel, oavsett om

parallellimporten äger rum inom EES-området eller härröra från tredje land. Den

parallellimport som trots allt förekommer avser framför allt drycken Coca Cola från

Polen och i viss mån även kex och konfektyrer. Vad gäller märkningen av dessa

produkter uppger branschföreträdare att reglerna ibland uppfylls, men att förhållandet

lika ofta är det motsatta.

                                                
7 A a s 97.
8 A a s 31.
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2.5.3 Bildelar och bilreservdelar

Av den totala försäljningen av bildelar och bilreservdelar bedöms parallellimporterade

märkesdelar stå för ca 20 procent. Två tredjedelar av dessa beräknas ha sitt ursprung

inom EES-området medan en tredjedel härstammar från tredje land, främst USA.

Prisskillnaderna för de parallellimporterade produkterna är stora, ibland upp till 60-70

procent, men vanligen ligger de kring 20-25 procent.

2.5.4 Kläder

Parallellimporten av kläder är relativt utbredd och har pågått under lång tid. Uppskatt-

ningsvis motsvarar parallellimporterade kläder ca 10 procent av den totala bransch-

omsättningen. Ungefär 90 procent av de parallellimporterade kläderna har sitt ursprung i

USA, länder i Sydostasien och Kina. Produkterna avser internationellt kända varu-

märken. I allmänhet består de parallellimporterade kläderna av fjolårets modeller och

färger, vilka säljs till kraftigt nedsatta priser. Prissänkningar i storleksordningen 50-70

procent är vanliga.

2.5.5 Skor

Parallellimporterade skor svarar för ca 5 procent av branschens totala omsättning, vilket

motsvarar ca 400 miljoner kronor. Nästan all denna import härstammar från tredje land,

främst från USA.

2.5.6 Läkemedel

Parallellimport av läkemedel är en relativt ny företeelse i Sverige, men i andra

europeiska länder, t ex Danmark och Storbritannien, har detta pågått under längre tid.

För närvarande sker all parallellimport av läkemedel till Sverige från annat land inom

EES-området. Läkemedelsverket utfärdar försäljningstillstånd till parallellimportörerna

och registrerar läkemedlen. Den 1 januari 1999 fanns ca 270 registrerade försäljnings-

godkännanden eller tillstånd för parallellimporterade läkemedel, vilket dock endast

motsvarar ett 40-tal olika preparat.9 Det är främst de storsäljande produkterna som är

                                                
9 Konkurrensverkets rapportserie 1999:4, Konkurrens vid försäljning av läkemedel s 27.
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affärsmässigt intressanta att parallellimportera. Magsårsmedicinen Losec, astma-

preparatet Pulmicort Turbuhaler och kärlkrampsmedlet Plendil är de tre vanligaste

parallellimporterade läkemedlen i Sverige.10

Inom läkemedelsbranschen förekommer dels parallellimport, eller reimport, av läke-

medel vid sidan av den ordinarie import- eller försäljningskanalen, dels import av

generika.11 På parallellimporterade läkemedels förpackningar finns tillverkarens namn i

exportlandet med tillägg av parallellimportörens företagsbeteckning. Handeln med

generika överstiger handeln med parallellimporterade läkemedel, vilken uppgår till ca 7

procent av den totala läkemedelsförsäljningen i Sverige. Den genomsnittliga andelen för

samtliga EU-länders parallellimporterade läkemedel var 1998 drygt 3 procent.12

De prisskillnader som förekommer mellan olika geografiska marknader på läkemedels-

området är ofta att hänföra till statliga prisregleringar och försäkringssystem. Dessutom

eftersträvar patentinnehavare i regel höga priser på den egna hemmamarknaden. Detta är

till stor del en följd av att normalt tillåter inget lands prisregleringsmyndighet högre

priser på ett importerat preparat, om det skall få ingå i försäkringssystemet, än vad

originaltillverkaren får ut på sin egen hemmamarknad.13 En annan viktig faktor är

försäljningsvolymen i olika länder, eftersom en stor volym kan motivera höga rabatter.

Slutligen kan prisskillnaderna vara att hänföra till länders olika köpkraft och traditioner

på marknaden.14

För att ett läkemedel skall få tillstånd att säljas krävs att tillverkaren svarar för

rapportering om läkemedlets säkerhet, t ex dess biverkningar. Detta skall göras till

myndigheterna i de länder där läkemedlet är inregistrerat. Det är dock inte ovanligt att

en läkemedelstillverkare byter ett läkemedel i ett land mot en modifierad version av

läkemedlet. Detta hindrar parallellimport av det ursprungliga läkemedlet p g a att

rapporteringen om dess säkerhet då upphör. Om inte läkemedelstillverkaren kan påvisa

att det ursprungliga läkemedlet ersatts med den nya varianten av säkerhets- eller folk-

                                                
10 Wallskär, Parallellimporterade läkemedel, Apoteket nr 3, 2000 s 23-24.
11 Generika är sådana läkemedel som är en kopia eller har samma aktiva substans och terapeutiska effekt
som ett icke patentskyddat originalläkemedel.
12 Konkurrensverkets rapportserie 1999:4, Konkurrens vid försäljning av läkemedel s 55.
13 Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, Parallellimport - effekter av Silhouette-domen s 114.
14 Konkurrensverkets rapportserie 1999:4, Konkurrens vid försäljning av läkemedel s 63.



22

hälsoskäl, kan dock rapporteringen om läkemedlets säkerhet avse både ursprungs-

preparatet och den modifierade versionen. På detta sätt får läkemedelstillverkaren

svårare att hindra parallellimport.15

                                                
15 A a s 14.
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3 Allmänt om konkurrenslagstiftningen

3.1 Inledning

Detta kapitel syftar till att ge en allmän förståelse för konkurrensrätten och dess

skyddsändamål.

3.2 Konkurrensrättens bakgrund

Konkurrensrätten har sitt ursprung i den amerikanska rätten, där den utvecklades i slutet

av 1800-talet. I Sverige fick vi vår första lagstiftning på området 1925 avseende

undersökning av monopol. År 1946 kom den första egentliga konkurrenslagen om

konkurrensbegränsningar inom näringslivet. Därefter följde 1953 års lag om mot-

verkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet (KBL) och 1982 års

konkurrenslag (ÄKL). Samtliga dessa lagar byggde på den s k missbruksprincipen.

Denna innebär att det krävdes ett missbruk innan konkurrensmyndigheterna kunde

ingripa mot skadliga konkurrensbegränsningar. Övriga konkurrensbegränsningar fick

passera utan åtgärd och normalt betraktades de som civilrättsligt giltiga.16 Den 1 juli

1993 trädde den nu gällande Konkurrenslagen (1993:20) i kraft. I och med Konkur-

renslagen, KL, tog den svenska konkurrenspolitiken en ny riktning. I stället för

missbruksprincipen tillämpar KL, efter förebild i EG-rätten, den s k förbudsprincipen.

Förbudsprincipen ställer upp principiella förbud mot konkurrensbegränsande samarbete

och missbruk av dominerande ställning. Vidare kan företagsförvärv förbjudas om det

förstärker eller skapar en dominerande ställning som är skadlig för konkurrensen.

Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal är dock inte förbehållslöst, utan det finns i

vissa fall möjlighet att få undantag.

                                                
16 Bernitz, Den svenska konkurrenslagen s 16.
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3.3 Varför har vi regler om konkurrens?

3.3.1 Inledning

Till de grundläggande principerna inom EG hör att det skall råda fri rörlighet för varor,

tjänster, personer och kapital samt finnas en ordning som säkerställer att konkurrensen

inom den inre marknaden inte snedvrids (art 3 i EG-fördraget). Enligt art 4 i EG-

fördraget skall EG:s ekonomiska politik bedrivas enligt principen om en öppen

marknadsekonomi med fri konkurrens. Medlemsstaternas, och därmed även Sveriges,

ekonomiska politik skall stämma överens med denna princip enligt art 98 i EG-

fördraget.

Konkurrensrätten bygger på skyddet utav marknadsekonomin. Konkurrens17 kan sägas

vara tävlan med andra företag att få en köpare att köpa just mina varor eller tjänster.

Alla ställningstaganden som företag gör i denna tävlan är en del av konkurrensen som

skapar en konkurrenskraftig ekonomi. Syftet med konkurrens är bl a att uppnå ekono-

misk välfärd och konsumentnytta. Så länge det råder osäkerhet om vad konkurrenterna

har för sig är ett företag tvunget att bevaka sin position gentemot andra företag genom

att rationalisera och vara innovativa. Denna osäkerhetsprincip ger företagen incitament

att alltid göra sitt yttersta, vilket bl a främjar produktutvecklingen till fördel för

konsumenterna.

3.3.2 Fri konkurrens

För att fri konkurrens, i meningen fullständig konkurrens, skall föreligga krävs att ett

antal villkor är uppfyllda. Köparna måste uppfatta de olika säljarnas produkter som

likvärdiga, köpare och säljare måste ha tillgång till full information om sina inköps- och

säljmöjligheter och antalet köpare och säljare måste vara så stort att en förändring i den

enskildes efterfrågan inte märkbart påverkar marknadspriset. Det får inte heller föreligga

några regleringar eller avtal beträffande beteendet på marknaden.18 Fri konkurrens i

denna betydelse är mycket ovanlig och uppträder endast i ytterlighetsfall. I en ekonomi

                                                
17 Enligt Bonniers svenska ordbok betyder konkurrens ”tävlan”.
18 Bernitz, Den svenska konkurrenslagen s 12.
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med helt fri konkurrens skulle företagen på sikt till och med kunna sätta konkurrensen

ur spel, till nackdel för konsumenterna och samhället.

3.3.3 Effektiv konkurrens

Motsatsen till en fri konkurrens kan sägas vara monopol. På en monopolistisk marknad

saknar köparna möjlighet att välja mellan olika produkter från flera säljare, varigenom

priskonkurrens för den enda säljarens produkter saknas. Detta är naturligtvis inte

tillfredsställande ur konkurrenssynvinkel. Som mellanläge, mellan fri konkurrens och

monopol, skall konkurrensreglerna syfta till att uppnå effektiv konkurrens. Detta står inte

att finna i art 81, men i den svenska konkurrenslagens 1 § stadgas det uttryckligen.19

Av ordvalet ”effektiv konkurrens” förstås att konkurrensen inte skall vara helt fri.

Konkurrensen skall inte ses som ett mål i sig utan ett medel för att på bästa sätt utnyttja

samhällets resurser och uppnå fördelar för konsumenterna bl a genom att priserna

pressas och utbudet av varor och tjänster breddas.20 Vad som kännetecknar en effektiv

konkurrens är dock inte alldeles självklart. I allmänhet brukar effektiv konkurrens anses

råda på en marknad där antalet säljare inte är för begränsat, de utbjudna produkterna inte

är för differentierade, företagen inte handlar i samförstånd med varandra och inga

väsentliga hinder finns för nyetablering av företag.21 En effektiv konkurrens skyddar

konsumentkollektivet i stort och inte t ex enskilda konkurrenter eller kunder. Detta får

till följd att en effektiv konkurrens inte nödvändigtvis innebär att en viss konkurrent inte

får slås ut, utan i strävan att uppnå effektiv konkurrens kommer naturligtvis vissa

företag att försvinna och andra komma i stället.

3.3.4 Konkurrenslagens förhållande till EG-rätten

Sedan medlemskapet i EU 1995 gäller två konkurrensrättsliga regelsystem i Sverige,

dels KL:s regelsystem, dels EG:s konkurrensregler i art 81 och art 82 i EG-fördraget.

Materiellt överensstämmer de båda regelsystemen i stor utsträckning. Skillnaden är att

EG:s konkurrensrätt förutsätter att det s k samhandelskriteriet är uppfyllt för att reglerna

                                                
19 1 § KL: Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga
om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.
20 Carlsson m fl, Konkurrenslagen - en kommentar s 29, Wetter m fl, Konkurrenslagen - en handbok s 5.
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skall vara tillämpliga, dvs att avtalet eller förfarandet kan påverka handeln mellan

åtminstone två medlemsstater. Samhandelskriteriet har fått en vidsträckt tolkning och

det är inte nödvändigt att konstatera att handeln mellan medlemsstaterna verkligen har

påverkats, utan det är tillräckligt att fastställa att ett förfarande skulle kunna ha en sådan

effekt.22

Till skillnad från EG:s konkurrensregler är den svenska konkurrenslagstiftningen endast

tillämplig på förhållandena på den svenska marknaden. Till följd av samhandels-

kriteriets extensiva tolkning förekommer det i praktiken att både EG:s konkurrensregler

och KL är tillämpliga i ett och samma fall.23 I målet Walt Wilhelm24 slog EG-domstolen

fast att EG:s konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt fyller olika syften25 och kan

därför tillämpas samtidigt. Tillämpningen av nationell rätt får dock inte störa den fulla

och enhetliga tillämpningen av gemenskapsrätten eller effekten av de åtgärder som

vidtas för att upprätthålla dessa regler. Tillämpningen av EG-rätten skall alltså ges

företräde. Då ett avtal eller förfarande omfattas av art 81 eller art 82, kan det samtidigt

också förbjudas nationellt. Eventuella sanktioner enligt KL bör dock bestämmas med

beaktande av redan beslutade sanktioner för samma avtal eller förfarande. Samma sak

gäller för fastställandet av sanktioner enligt EG-rätten då eventuella sanktioner redan

beslutats i enlighet med nationell rätt.

                                                                                                                                              
21 Prop 1992/93:56 s 66.
22 Mål 19/77 ECR 1978 s 131 enligt Craig & Burca, EU Law s 915.
23 Wetter m fl, Konkurrenslagen - en handbok s 45.
24 Mål 14/68 ECR 1969 s 1, p 6.
25 Nationell konkurrensrätt är tillämplig på förfaranden med effekt inom en stat, medan EG:s
konkurrensrätt är tillämplig på förfaranden med effekt på handeln mellan medlemsstaterna.
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4 Förbud mot konkurrensbegränsande

samarbete

4.1 Inledning

EG:s grundläggande konkurrensregler finns i artiklarna 8126 och 82 i EG-fördraget.

Dessa artiklar ligger till grund för reglerna i den svenska konkurrenslagen. Förbuden

mot konkurrensbegränsande samarbete i art 81 stämmer överens med 6-8 §§ i KL.

Art 82, som motsvaras av 19 § KL, innehåller förbud mot missbruk av dominerande

ställning, men detta skall inte behandlas i min framställning. Jag utgår nedan ifrån EG:s

regler, men tar även upp några skillnader mellan dessa och de svenska reglerna.

4.2 Förbudet

Artikel 81.1 stadgar att avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och

samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har

till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den

gemensamma marknaden är förbjudna. Sådana avtal är enligt art 81.2 ogiltiga.

Från förbudet i art 81.1 finns det möjlighet att få undantag enligt art 81.3 om avtalet

eller förfarandet medför vissa fördelaktiga effekter.27

Artikel 81 är tillämplig på både horisontella och vertikala avtal. Horisontella avtal är

sådana som är slutna mellan företag i samma distributionsled, t ex mellan två detaljister.

Dessa kan vara konkurrenter eller potentiella konkurrenter, vilket gör denna typ av

konkurrensbegränsande avtal särskilt skadliga. Vertikala avtal definieras som avtal

mellan företag i olika distributionsled, t ex mellan en producent och hans återförsäljare.

Vertikala konkurrensbegränsningar anses ofta mindre allvarliga än horisontella i

konkurrenshänseende. Detta beror på att vertikala avtal mellan en producent och en

                                                
26 Se bilaga 1.
27 Se avsnitt 4.4 om undantag.
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detaljist kan förbättra t ex distributionen eller den tekniska utvecklingen av varor, vilket

gynnar konsumenterna och därför anses vara positivt från konkurrenssynpunkt. Det är

dock viktigt att mellanmärkeskonkurrensen28 samtidigt är stark på marknaden, så att

konsumenterna har möjlighet att välja mellan produkter och säljare.

En första fråga att ställa för att avgöra om ett avtal strider mot art 81.1 är om avtalets

syfte är konkurrensbegränsande. Är syftet med avtalet att hindra konkurrensen är det

otvivelaktigt så att avtalet strider mot förbudet i art 81.1. I målet VdS mot

Kommissionen29 slog EG-domstolen fast att om det står klart att redan syftet med ett

avtal är konkurrensbegränsande, finns det ingen anledning att även visa att det har ett

konkurrensbegränsande resultat. Om det inte står klart att syftet med avtalet är att

snedvrida konkurrensen, blir det nödvändigt att undersöka om resultatet av avtalet är

konkurrensbegränsande. Vid denna bedömning är det viktigt att sätta in avtalet i sitt

sammanhang på den relevanta marknaden30 för att avgöra om det påverkar konkur-

rensen. Nationell konkurrenslagstiftning, eventuella immaterialrättigheter, konkur-

rensen i övrigt på marknaden och konkurrenternas agerande måste undersökas för att

bedöma avtalets faktiska, ekonomiska och juridiska effekt och resultat. Vertikala avtal

måste alltid bedömas på detta sätt eftersom de normalt inte kan sägas ha som syfte att

begränsa konkurrensen.31

För att avgöra om ett förfarande strider mot art 81 är det inte bara den faktiskt exis-

terande konkurrensen som är av betydelse. Kommissionen, Förstainstansrätten och EG-

domstolen beaktar även att avtalsparterna i framtiden eventuellt skulle kunna bli

konkurrenter på en viss marknad. Efter att ha mottagit en hel del kritik, har dock

kommissionen nu antagit en mer realistisk syn på potentiell konkurrens, vilket har

medfört att färre avtal träffas av förbudet än tidigare.32 Det är i princip bara om ett

företag verkligen kommer att gå in på marknaden som denna aspekt beaktas.

                                                
28 Mellanmärkeskonkurrens innebär konkurrens mellan olika leverantörer av likartade märkesvaror.
Jämför inommärkeskonkurrens som står för konkurrens mellan olika återförsäljare av samma märkesvara.
De engelska termerna är inter brand respektive intra brand competition.
29 Mål 45/85 ECR 1987 s 405.
30 Se avsnitt 4.5 om relevant marknad.
31 Whish, Competition Law s 204.
32 A a s 202.



29

4.3 Bagatellavtal

Konkurrensbegränsande avtal med liten omfattning eller effekt faller, p g a den s k

de minimis-regeln33 utanför förbudet i art 81.1. De minimis-regeln utvecklades först i

målet Völk v Vervaecke.34 EG-domstolen förklarade att

”an agreement falls outside the prohibition in Article 85(1) (numera art 81.1, min

anmärkning) where it has only an insignificant effect on the market, taking into account

the weak position which the persons concerned have on the market of the product in

question.”

Detta gäller såväl avtal med konkurrensbegränsande syfte som avtal med sådant resultat,

vilket innebär att även horisontella avtal med klart konkurrensbegränsande karaktär kan

falla utanför förbudet.35 Bagatellavtal behöver inte anmälas utan faller automatiskt

utanför förbudet i art 81.1.

Kommissionen har i ett tillkännagivande36 preciserat vad som normalt utgör avtal av

mindre betydelse i kvantitativt hänseende. Detta tillkännagivande är endast av

rådgivande karaktär och inte bindande för EG-domstolen. I praktiken tolkas och

tillämpas dock tillkännagivandet som lagtext, även om det teoretiskt inte har sådan

status.

Avtal som ej träffas av förbudet i art 81.1 är sådana mellan företag vars sammanlagda

marknadsandel på den relevanta marknaden inte överstiger

a) 5 % då avtalet gäller mellan företag som är verksamma i samma 

distributionsled, dvs horisontella avtal.

b) 10 % då avtalet gäller mellan företag som är verksamma i olika 

distributionsled, dvs vertikala avtal.

Ifall ett avtal innehåller både horisontella och vertikala inslag eller om det är svårt att

klassificera, skall 5 %-gränsen gälla.

                                                
33 Kommer av det latinska uttrycket de minimis non curat lex; ungefär lagen befattar sig inte med
småsaker.
34 Mål 5/69 ECR 1969 s 295.
35 Whish, Competition Law s 224.
36 Notice on agreements of minor importance which do not fall within the meaning of Article 85.1
(numera art 81.1, min anmärkning) of the Treaty establishing the European Community,
EGT 97/C 372/04.
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Vissa konkurrensbegränsningar får dock inte förekomma ens i bagatellavtal vilket

medför att det från dessa regler finns undantag för s k hard core restrictions. Dessa

innebär att artikel 81.1 inte kan bortses ifrån även om 5 % respektive 10 %-gränserna ej

överskrids. Detta gäller om avtalet är

•  ett horisontellt avtal med syfte att

     - fastställa priser eller begränsa produktion eller försäljning, eller

     - dela upp marknader eller inköpskällor.

•  ett vertikalt avtal med syfte att

     - fastställa återförsäljarpriser, eller

     - tillförsäkra avtalsparterna eller till dem anknutna företag37 områdesskydd.

I Sverige har konkurrensverket utfärdat allmänna råd om avtal av mindre betydelse

(bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen,38 där konkurrens-

verket informerar om hur begreppet märkbart sätt i 6 § KL tolkas. Det allmänna rådet

är, liksom kommissionens tillkännagivande, inte bindande och hindrar inte domstolarna

att göra en annan rättslig bedömning. I likhet med kommissionens tillkännagivande görs

en uppdelning mellan horisontella och vertikala avtal. Marknadsandelsgränserna är dock

något annorlunda. För horisontella avtal gäller en gräns på 10 % medan den för vertikala

avtal är 15 %. Vidare gäller att om den totala årsomsättningen för avtalsparterna och

dess anknutna företag inte överstiger 30 miljoner kronor, anses de kunna ha en

marknadsandel på 15 % av den relevanta marknaden utan att samarbetet omfattas av

förbudet i 6 § KL. Även enligt konkurrensverkets allmänna råd finns det ”hard core

restrictions” som medför att 6 § KL kan tillämpas. De är desamma som de i

kommissionens tillkännagivande.

Både enligt konkurrensverkets allmänna råd och enligt kommissionens tillkännagivande

gäller att art 81.1 i EG-fördraget respektive 6 § KL skall vara tillämpliga om konkur-

rensen på den relevanta marknaden begränsas av de sammantagna verkningarna av att

flera tillverkare eller återförsäljare tillämpar parallella system av liknande avtal.

                                                
37 Begreppet anknutet företag är vidare än koncern och inbegriper bl a fall där ett företag har rätt att leda
det andra företagets verksamhet eller utse styrelsemajoriteten.
38 KKVFS 1999:1.
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4.4 Undantag

4.4.1 Inledning

Ett avtal39 som faller inom förbudet i art 81.1 är inte nödvändigtvis direkt ogiltigt såsom

art 81.2 gör gällande. Det finns nämligen en möjlighet att få undantag från förbudet

enligt art 81.3. På detta sätt kan ett konkurrensbegränsande avtal bli befriat från förbudet

p g a att de positiva effekter det medför är övervägande. Det finns två typer av undantag,

nämligen

•  individuellt undantag som beviljas av kommissionen efter anmälan från berörda

företag.

•  gruppundantag. Kommissionen utfärdar förordningar om undantag från förbudet för

vissa bestämda grupper av avtal. Avtal som i sin helhet omfattas av ett

gruppundantag behöver inte anmälas för individuellt undantag, utan undantas

automatiskt.

4.4.2 Individuellt undantag

För att undantag skall beviljas uppställs fyra villkor som samtliga måste uppfyllas.

Villkoren brukar delas upp i två positiva och två negativa. För undantag krävs att

1. avtalet bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att

främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,

2. konsumenterna40 tillförsäkras en skälig andel av den vinst som uppnås genom

förfarandet,

3. avtalet inte ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att

uppnå mål 1 och 2,

4. avtalet inte ger företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del

av varorna i fråga.

                                                
39 Med avtal menar jag även beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden. Att beslut
kan undantas är viktigt, eftersom det betyder att t ex en branschorganisations regler kan komma att
omfattas av möjligheten till undantag.
40 Som konsumenter anses i detta sammanhang även bl a slutanvändare inom näringslivet.
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Det är endast kommissionen som har behörighet att bevilja undantag. Detta har lett till

att kommissionens arbetsbörda blivit mycket stor, alltför stor, och väntetiden för besked

är lång. Utvecklandet av gruppundantag har förbättrat situationen något, men inte

tillräckligt. Det är vanligt att kommissionen avslutar ett ärende utan att fatta ett formellt

beslut, genom att skicka ett brev till berörda företag, ett s k comfort letter. Detta

innehåller en upplysning om att avtalet förmodligen skulle kunna få undantag, men att

kommissionen inte tänker behandla ärendet vidare och fatta ett formellt beslut. Ett

comfort letter ger inte parterna samma säkerhet som ett formellt beslut och är inte

bindande för nationella domstolar eller myndigheter.41

4.4.3 Gruppundantag

Genom ett system med gruppundantag kan den administrativa hanteringen av ärenden

om individuella undantag begränsas, vilket är till fördel för såväl företag som kommis-

sionen. Gruppundantagen vilar, liksom de individuella undantagen, på de fyra krite-

rierna i art 81.3. Bedömningen om ett företags avtal omfattas av ett gruppundantag eller

inte får företagen själva göra. Företagen behöver inte anmäla sina avtal för att erhålla

gruppundantag. De förutsättningar som anges i gruppundantaget måste vara uppfyllda

för att avtalet skall omfattas av det. Skulle avtalet i något avseende gå utöver vad som

tillåts i ett gruppundantag, är gruppundantaget inte tillämpligt alls, utan företaget blir

tvunget att söka individuellt undantag.

4.4.4 Undantag enligt KL

Även enligt KL finns det möjlighet att få undantag, i detta fall från 6 § KL. Förut-

sättningarna för att undantag skall beviljas återfinns i 8 § KL, som har utformats helt i

överensstämmelse med art 81.3 i EG-fördraget. Det är konkurrensverket som kan

bevilja undantag och det är dit anmälan skall skickas. Liksom i EG-rätten behövs ingen

anmälan då ett avtal omfattas av ett gruppundantag.

                                                
41 Se bl a Carlsson m fl, Konkurrenslagen - en kommentar s 288 och Korah, An introductory guide to
EC Competition Law and Practice s 160.
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Vad gäller handläggningen av ärenden finns en viktig skillnad mellan kommissionen

och konkurrensverket. Konkurrensverket utfärdar inte några comfort letters utan fattar

alltid ett motiverat, offentligt beslut i alla ärenden.42

4.5 Begreppet relevant marknad

Begreppet relevant marknad används bl a vid bedömningen om det fjärde villkoret i

art 81.3 är uppfyllt så att ett konkurrensbegränsande avtal kan beviljas undantag. Jag

kommer nedan att beskriva den relevanta marknaden för att öka förståelsen för

tillämpningen av art 81.

Den relevanta marknaden delas upp i produktmarknad och geografisk marknad.

Dessutom ser man på eventuella skiftningar i tiden på marknaden, t ex om konkurrens-

förutsättningarna varierar beroende på årstid. Ett företag som är stort på en snävt

definierad marknad, t ex tegel, kan vara litet på en vidare bestämd, t ex byggnads-

material. På motsvarande sätt kan ett företag vara stort om marknaden begränsas

geografiskt till ett visst land, men litet om marknaden anses omfatta en större region

eller hela EU.

Det avgörande vid bestämmandet av ett företags produktmarknad är produktens

substituerbarhet (utbytbarhet). Kommissionen har i ett tillkännagivande43 sagt följande:

”a relevant product market comprises all those products and/or services which are

regarded as interchangeable or substitutable by the consumer, by reason of the

products’ characteristics, their prices and their intended use.”

En indikation på att produkter är substituerbara är då en prishöjning på en produkt

medför en betydande övergång till en annan produkt av samma slag.

                                                
42 Bernitz, Den svenska konkurrenslagen s 46.
43 Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition
law, 97/C 372/03.
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Kommissionen har i sitt tillkännagivande sagt följande angående den geografiska

marknaden:

”The relevant geographic market comprises the area in which the undertakings

concerned are involved in the supply and demand of products or services, in which the

conditions of competition are sufficiently homogeneous and which can be distinguished

from neighbouring areas because the conditions of competition are appreciably

different in those area.”

Här spelar distributionsmöjligheter och transportkostnader en stor roll. En del produkter

kan utan svårighet distribueras över hela EU eller till och med hela världen, medan

andra p g a praktiska, juridiska eller tekniska skäl endast kan distribueras till ett mindre

område.
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5 Vertikala begränsningar

5.1 Inledning

1962 infördes regler för tillämpningen av art 81 och art 82 (dåvarande art 85 respektive

art 86) genom att Rådet utfärdade förordning 17/62.44 Denna förordning ger kommis-

sionen exklusiv behörighet att bevilja undantag enligt art 81.3 och utforma ett anmäl-

ningssystem för de avtal för vilka företag söker undantag eller icke-ingripandebesked.

Då förordningen trädde i kraft överöstes kommissionen med anmälningar, av vilka de

flesta gällde vertikala avtal. Redan då fick systemet sig en stöt och kommissionens

arbetsbörda blev alltför stor. Eftersom kommissionen inte hade möjlighet att fatta

särskilt många formella beslut per år (ca 20 st per år) och genom att även dess förut-

sättningar att avskriva ärenden genom comfort letters var begränsade, antogs snart

gruppundantagsförordningar för att ”bli av med” alla de anmälda avtalen. Detta gav

även företagen större rättssäkerhet än t ex ett comfort letter.

Nu pågår en omarbetning av tillämpningsreglerna för art 81 och art 82. Kommissionen

har gett ut en s k Vitbok om modernisering av reglerna.

Kommissionen har hittills tillämpat art 81 relativt extensivt och ansett att såväl

inommärkes- som mellanmärkeskonkurrensen är viktig. Men med nästan 40 års

erfarenhet av konkurrensbegränsande avtal samt sådana som beviljats undantag, är

kommissionen nu engagerad i att omarbeta systemet vad gäller vertikala avtal. 1997

utkom kommissionens Grönbok om vertikala begränsningar i EG:s konkurrenspolitik.45

I denna Grönbok lägger kommissionen bl a fram sina synpunkter på varför systemet

behöver förändras samt ger några förslag till förändring.

                                                
44 Regulation no 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 (numera art 81 och 82, min
anmärkning) of the Treaty, Official journal no 013, 21/02/1962.
45 Green Paper on Vertical Restraints in EC Competition Policy, COM (96) 721 final.
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5.2 Grönbok om vertikala begränsningar

Bildandet av den inre marknaden är ett av huvudmålen med EG:s konkurrensrätt. För att

de ekonomiska fördelarna av integrationen skall bli realiserade fullt ut måste dock

ytterligare ansträngningar göras. Den inre marknaden ger företag en möjlighet att inträda

på andra marknader som tidigare kanske varit stängda p g a politiska inträdesbarriärer.

Att penetrera en ny marknad tar dock tid och innefattar stort risktagande. Avtal med t ex

lokala återförsäljare kan då underlätta processen för en tillverkare att komma in på

marknaden. Sådana vertikala avtal kan emellertid även användas för att dela upp

marknaden och utestänga konkurrenter vilkas närvaro skulle intensifiera konkurrensen

och leda till att priserna pressas.46

Den extensiva tolkning som kommissionen tidigare gjort av de vertikala avtalen börjar

nu luckras upp. Anledningen till att vertikala avtal normalt anses vara mindre skadliga

för konkurrensen än horisontella, är framförallt att de senare kan avse avtal mellan

konkurrenter som tillverkar identiska eller substituerbara varor, medan de förra avser

avtal mellan t ex en tillverkare och en återförsäljare av en viss produkt. I vertikala

förhållanden är en tillverkares output, alltså hans produkt, input i en återförsäljares

verksamhet. Därför skadas, dvs minskar, normalt efterfrågan av den andres produkter

om företaget utövar marknadsinflytande genom att ta ut ett högre pris på sina varor.

Detta får till följd att avtalsparterna sporras att förhindra sådant utövande av marknads-

inflytande.47

Vertikala avtal ses inte längre som varken per se konkurrensbegränsande eller per se

konkurrensfrämjande, utan i stället går utvecklingen mot en analys av avtalet och dess

effekter i det enskilda fallet. Ekonomer emellan råder nu konsensus om att vertikala

avtals konkurrensbegränsande effekter är beroende av marknadens struktur. Ju inten-

sivare mellanmärkeskonkurrensen är, desto större är chansen att avtalets positiva effek-

ter överväger dess eventuella negativa effekter ur konkurrenshänseende. Konkurrens-

begränsande effekter är normalt endast troliga då mellanmärkeskonkurrensen är svag

och det finns inträdesbarriärer antingen på tillverkar- eller återförsäljarnivån.48

                                                
46 Green Paper on Vertical Restraints in EC Competition Policy, COM (96) 721 final, Executive Summary s i.
47 Follow-up to the Green Paper on Vertical Restraints s 10.
48 Green Paper on Vertical Restraints in EC Competition Policy, COM (96) 721 final s 17.
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Kommissionen eftersträvar en mer ekonomiskt baserad inställning till vertikala avtal. En

gruppundantagsförordning för vertikala avtal bör ej vara för formalistiskt utformad, utan

hänsyn skall tas till ett avtals faktiska effekter på marknaden. Idag görs ingen åtskillnad

mellan företag med 1 % och företag med 100 % marknadsandel. De avtal som uppfyller

villkoren i en gruppundantagsförordning, undantas från förbudet i art 81.1, medan resten

förblir ogiltiga. Detta kan innebära att företag med liten marknadsandel behandlas

onödigt strängt, genom att de hindras från att använda vertikala begränsningar på ett sätt

som förbättrar deras konkurrenskraft på marknaden. Samtidigt kan företag med stort

marknadsinflytande skydda sig genom att helt enkelt skriva avtal i enlighet med

gruppundantagsförordningarna.49

En gruppundantagsförordning som använder marknadsandelströsklar undantar avtal,

vilka slutits av företag med marknadsandelar som understiger tröskelvärdet, från

förbudet i art 81.1. Användandet av marknadsandelströsklar har alltså inte funktionen av

att konstatera en överträdelse av förbudet. Normalt är en marknadsandel på 20 %

otillräcklig för att vertikala begränsningar skall kunna medföra övervägande negativa

effekter. Till och med en marknadsandel på upp till 40 % kan fortfarande resultera i

övervägande positiva effekter, men därefter finns en verklig risk att framförallt det sista

villkoret i art 81.3 inte är uppfyllt (konkurrensen får inte sättas ur spel för en väsentlig

del av varorna i fråga).50

Grönboken avslutas med att kommissionen lägger fram olika förslag till hur ett grupp-

undantag för vertikala avtal skulle kunna se ut. Kommissionens övergripande mål är att

främja och värna en integrerad marknad inom gemenskapen. Gemensamt för förslagen

är att fastställandet av återförsäljarpriser och hindrandet av parallellimport per se anses

falla under förbudet i art 81.1 och sannolikt inte kommer kunna erhålla undantag enligt

art 81.3.

                                                
49 Follow-up to the Green Paper on Vertical Restraints s 18.
50 A a s 19.
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Efter att ha mottagit synpunkter på de olika förslagen, har kommissionen nu antagit en

gruppundantagsförordning avseende vertikala avtal.51 Denna kommer att träda i kraft

den 1 juni 2000.

5.3 Gruppundantaget för vertikala avtal

Enligt art 1.1 är gruppundantaget tillämpligt på avtal eller samordnade förfaranden som

ingås mellan två eller flera företag som är verksamma i olika led i produktions- eller

distributionskedjan. Avtalet skall gälla villkoren för parternas inköp, försäljning eller

återförsäljning av varor eller tjänster. Gruppundantaget är inte tillämpligt på vertikala

avtal som ingås mellan konkurrerande företag (art 1.4). Undantaget skall tillämpas under

förutsättning att leverantörens, och till leverantören anknutna företags, marknadsandel

inte överstiger 30 % av den relevanta marknaden. I fråga om exklusiva

leveransskyldigheter52 skall dock tröskelvärdet på 30 % i stället tillämpas på den

marknadsandel som innehas av köparen och till denne anknutna företag (art 2). I art 3

listas några särskilt allvarliga begränsningar (”hard core restrictions”), som är uteslutna

från tillämpningsområdet för förordningen och för vilka det är föga troligt att ett

individuellt undantag beviljas. Där nämns

•  begränsningar på köparen att fastställa återförsäljningspriset,

•  begränsning av återförsäljning,

•  begränsning av aktiv eller passiv försäljning till konsumenter av medlemmar i ett

selektivt distributionssystem53,

•  begränsning av korsvisa leveranser mellan återförsäljare i ett selektivt

distributionssystem, och

                                                
51 Kommissionens förordning om tillämpningen av artikel 81.3 i EG-fördraget på grupper av vertikala
avtal och samordnade förfaranden, 2790/1999. Gruppundantaget kan hämtas på adress:
http://europa.eu.int/comm/dg04/antitrust/others/vertical_restraints/reform/consultation/draft_regulation_sv
.pdf.
52 Med exklusiv leveransskyldighet menas varje direkt eller indirekt skyldighet som föranleder
leverantören att sälja vissa varor eller tjänster till endast en köpare för en särskild användning eller för
återförsäljning.
53 Ett distributionssystem där leverantören åtar sig att, antingen direkt eller indirekt, sälja de varor eller
tjänster som omfattas av avtalet endast till återförsäljare som valts ut på grundval av vissa på förhand
fastställda kriterier och där dessa återförsäljare åtar sig att inte sälja dessa varor eller tjänster till icke
auktoriserade återförsäljare.
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•  begränsning av försäljning av reservdelar till oberoende reparatörer och tjänste-

leverantörer, som avtalats mellan leverantören av dessa reservdelar och en köpare

som införlivar och återförsäljer dessa delar.

Från dessa särskilt allvarliga begränsningar finns dock undantag i vissa situationer, se

art 3.

Kommissionen får återkalla gruppundantaget om den i ett visst fall finner att ett vertikalt

avtal som omfattas av förordningen ändå har vissa verkningar som är oförenliga med

villkoren i art 81.3 (art 5). Detsamma gäller för nationella behöriga myndigheter som, då

avtalet är oförenligt med art 81.3, får återkalla gruppundantaget för den medlemsstatens

territorium om detta utgör en avskild geografisk marknad (art 6).

Gruppundantagsförordningen träder i kraft den 1 juni år 2000 och upphör att gälla den

1 juni år 2010 (art 13).

Kommissionen har utfärdat riktlinjer om vertikala begränsningar, där den redogör för

sin politik vid tillämpningen av art 81 på vertikala avtal.54 Riktlinjerna innehåller

förklaringar, exempel och förtydliganden till gruppundantagsförordningen och bör läsas

i förening med denna. Där förklaras bl a att vertikala avtal som inte omfattas av

gruppundantaget inte presumeras vara olagliga, men kan kräva en individuell

granskning.55 Art 4.2 i förordning 17/62 (som undantar avtal från anmälningsplikten)

har utvidgats till att omfatta alla vertikala avtal, vilket innebär att dessa kan få undantag

enligt art 81.3 från den dag de träder i kraft, även om de anmäls efter denna dag. Detta

betyder i praktiken att någon anmälan inte behöver göras av försiktighetsskäl. Om en

tvist uppstår kan ett företag fortfarande göra en anmälan vid den tidpunkten.56 Ett beslut

om undantag kan alltså ha retroaktiv effekt, medan ett beslut om återkallelse av undan-

taget tvärtom endast kan ha s k ex nunc-effekt, vilket innebär att avtalets status som

undantaget inte påverkas förrän den dag då återkallelsebeslutet träder i kraft.57

                                                
54 Riktlinjer om vertikala begränsningar kan hämtas på adress:
http://europa.eu.int/comm/dg04/antitrust/others/vertical_restraints/reform/consultation/draft_guidelines_
sv.pdf.
55 Riktlinjer om vertikala begränsningar s 11.
56 A a s 12.
57 A a s 14.
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6 Parallellimport på den

gemensamma marknaden

6.1 Inledning

En förutsättning för parallellimport på den gemensamma marknaden är fri varu-

cirkulation mellan medlemsstaterna. Det får inte finnas nationella regler som hindrar

den fria rörligheten för varor om en gemensam marknad skall kunna förverkligas fullt

ut. Ändå finns det nationella immaterialrättsregler och nationella regler om illojal

konkurrens som, till synes, hindrar det fria flödet av varor. Hur har EG-domstolen

behandlat dessa regler? Är det möjligt att förhindra parallellimport med hjälp av sådan

nationell lagstiftning?

6.2 EG-domstolens behandling av fria varurörelser

I målet Deutsche Grammophon58 slog EG-domstolen fast att det föreligger en skillnad

mellan existensen och utövandet av en immaterialrättighet.59 Målet gällde Deutsche

Grammophon som hade levererat grammofonskivor till sitt franska dotterbolag och ville

åberopa sitt nationella upphovsrättsskydd för att stoppa reimport (parallellimport) av

skivorna till Tyskland. EG-domstolen ansåg detta stå i strid med reglerna om fri

rörlighet för varor i art 30 i EG-fördraget.60 Den nationella ensamrätten ifrågasattes inte

i sig, men utövandet av den ansågs alltså strida mot EG-fördragets regler. På detta sätt

markerade EG-domstolen EG-rättens företräde framför nationell rätt och påvisade att

parallellimport ej kan hindras genom nationella immaterialrättsliga regler.

                                                
58 Mål 78/70 ECR 1971 s 487.
59 Se avsnitt 7.2 ”Konflikt mellan rättsområdena”.
60 Artikel 30 motsvaras numera av art 28 i EG-fördraget. Den har följande lydelse:
”Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan skall vara förbjudna mellan
medlemsstaterna, om inte annat föreskrivs nedan.”



42

Artikel 30 (28) är den centrala bestämmelsen i EG-fördraget för undanröjandet av

nationella hinder för den fria varucirkulationen.61 Den har fått en mycket vidsträckt

tolkning. I fallet Procureur du Roi v Dassonville62 sa EG-domstolen följande om

uttrycket ”åtgärder med motsvarande verkan” i art 30 (28);

”Alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt eller

indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen skall anses som

åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner.”

Fallet gällde Dassonville som hade importerat skotsk whisky från Frankrike till Belgien.

De belgiska myndigheterna krävde ett ursprungsintyg utfärdat för whiskyn av den

brittiska tullmyndigheten. Eftersom ett sådant intyg inte krävdes för import till

Frankrike fanns detta dokument inte tillgängligt för Dassonville. Importen var därmed

förbjuden enligt belgisk rätt. EG-domstolen fann att det belgiska agerandet var att

jämställa med en kvantitativ restriktion i strid med art 30 (28) i EG-fördraget. Eftersom

endast importörer som direktimporterade whisky från Skottland kunde uppfylla den

belgiska lagen, ledde detta till att den fria handeln mellan medlemsstaterna påverkades

negativt och därigenom så hindrades parallellimporten.

Genom Dassonville-fallets vidsträckta tolkning av art 30 (28) stärkte EG-domstolen

skyddet för den fria varucirkulationen inom gemenskapen.

I Cassis de Dijon63 bekräftade EG-domstolen uttalandet från Dassonville att art 30 (28)

är tillämplig då nationella regler hindrar handeln mellan medlemsstater p g a skillnader

mellan handelsreglerna i de olika medlemsstaterna. I fallet försökte de tyska myndig-

heterna stoppa import av likören ”Cassis de Dijon” från Frankrike. Importen tilläts ej

p g a att den franska drycken inte innehöll tillräckligt hög alkoholhalt för att marknads-

föras i Tyskland. I Tyskland var alkoholhalten i sådan likör tvungen att uppgå till 25 %,

medan den franska likören endast uppgick till 15-20 %. Domstolen slog fast principen

om ömsesidigt erkännande av handelsregler i andra medlemsstater. En medlemsstat får

                                                
61 Weatherill & Beaumont, EC Law s 428, Craig & Burca, EU Law s 580.
62 Mål 8/74 ECR 1974 s 837.
63 Mål 120/78 ECR 1979 s 649.
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inte försöka införa sina egna regler på varor som lagligen har marknadsförts i en annan

del av gemenskapen.64

Detta avgörande innebar ytterligare ett steg mot den inre marknadens förverkligande och

ett hinder mindre för den fria rörligheten för varor inom gemenskapen.

6.3 EG-domstolen och nationella regler om illojal 
konkurrens

I nationell lagstiftning finns regler som hindrar illojal konkurrens,65 t ex då en närings-

idkare beter sig ohederligt och agerar i strid med god affärssed. I vilken mån kan dessa

regler hindra den fria rörligheten för varor?

I målet Dansk Supermarked A/S v A/S Imerco66 togs bl a frågan upp om art 30 (28) i

EG-fördraget hindrar tillämpningen av dansk lag om marknadsföring. Imerco, som är en

sammanslutning av danska järnhandlare, hade i samband med sitt 50-årsjubileum låtit

tillverka en porslinsservis i Storbritannien. Ensamåterförsäljningen var förbehållen

järnhandlare som var delägare i Imerco. Dessutom träffade Imerco en överenskommelse

med den engelska tillverkaren om att andrasorteringen skulle få säljas i Storbritannien,

men under inga omständigheter få exporteras till Danmark eller de andra skandinaviska

länderna. Dansk Supermarked fick dock genom mellanled möjlighet att köpa upp ett

antal serviser i Storbritannien, vilka sedan såldes i Danmark till priser som var betydligt

lägre än priserna för de serviser som såldes av Imerco-anslutna järnhandlare. Den

danska Sø- og Handelsret förbjöd Dansk Supermarked att sälja serviserna med

motiveringen att företaget handlat i strid med god affärssed och därmed överträtt

reglerna i den danska marknadsföringslagen.

EG-domstolen godtog i detta fall att den nationella lagstiftningen mot illojal konkurrens

åsidosatte EG-fördragets regler om fri rörlighet för varor eftersom syftet med reglerna

mot illojal konkurrens är att skydda såväl hederliga näringsidkare som konsumenter.67

                                                
64 Mål 120/78 ECR 1979 s 649 p 14, Craig & Burca, EU Law s 607.
65 Se vidare kapitel 8 om otillbörlig konkurrens.
66 Mål 58/80 ECR 1981 s 181.
67 Weatherill & Beaumont, EC Law s 513.
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Fallen Nissan France68 och Fontaine69 fick ett annat utfall. Båda gällde talan om illojal

konkurrens som hade väckts mot obundna bilhandlare av bilhandlare som ingick i ett nät

av ensamåterförsäljare av vissa bilmärken. Kärandena menade att svarandena gjort sig

skyldiga till illojal konkurrens då dessa sålt bilar av de aktuella märkena utan att de

ingick i säljorganisationen. Vidare åberopade de art 3.11 i förordning 123/8570 och

menade att denna innebar att parallellimport endast var möjlig inom ramen för en

särskild fullmakt som givits en enskild på villkor som anges i ett av kommissionens

meddelanden.71

EG-domstolen anförde att förordning 123/85 endast avser avtalsförhållandet mellan

leverantören och de godkända återförsäljarna, medan tredje mäns verksamhet på

marknaden faller utanför förordningens tillämpningsområde. Att näringsidkare, som ej

är godkända återförsäljare i en motorfordonstillverkares säljorganisation ägnar sig åt

parallellimport kan alltså inte hindras vare sig med hjälp av nationella regler om illojal

konkurrens eller genom förordning 123/85.

6.4 Absolut områdesskydd

Det första ärende där parallellimportsproblematiken aktualiserades för EG-domstolen

var Grundig/Consten.72 Kommissionen hade beslutat att inte bevilja undantag för ett

avtal där tyska Grundig upplät den exklusiva rätten att distribuera TV-produkter i

Frankrike till Consten. Grundig åtog sig att inte självt, direkt eller indirekt, leverera

produkterna till Constens område. Avtalet kompletterades med en licens för varumärket

Grundig och en överlåtelse av rätten till varumärket GINT, vilket var applicerat på

Grundigs produkter. När franska parallellimportörer köpte Grundigs produkter i

Tyskland för försäljning i Frankrike väckte Consten talan mot dessa och åberopade att

deras agerande stred mot franska regler om illojal konkurrens och mot Constens

                                                
68 Mål C-309/94 ECR 1996 s I-677.
69 Mål C-128/95 ECR 1997 s I-967.
70 Förordning 123/85 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings- och
serviceavtal för motorfordon.
71 91/C 329/06 av den 4 december 1991, ”Förklarande redogörelse för verksamheten som mellanhand vid
försäljning av motorfordon”, EGT C329 s 20.
72 Mål 56 och 58/64 ECR 1966 s 299.
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varumärkesrätt. Frågan som sedan hänsköts till EG-domstolen var dock inte denna, utan

ett överklagande av kommissionens beslut att inte bevilja undantag för avtalet.

EG-domstolen uttalade att det var förenligt med EG-fördragets regler att genom avtal

(dock ej ensidigt avtal) avstå från att sälja direkt till en parallellexportör. Däremot ansåg

domstolen att utnyttjandet av den nationella varumärkesrätten och reglerna om illojal

konkurrens, var ett sätt att skapa ett förbjudet absolut områdesskydd. Med hänvisning

till integrationen erhöll företagen därmed inte undantag för sitt avtal. Detta har

kritiserats eftersom domstolen inte har tagit hänsyn till att avtalet i sig faktiskt var

integrationsfrämjande, eftersom det medförde ökad handel mellan medlemsstaterna och

utbudet breddades på marknaden till konsumenternas fördel.

Enligt punkt 7 i domslutet behöver ett avtals konkreta effekter inte tas med i bedöm-

ningen, då redan syftet är att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Detta kan

dock kritiseras eftersom avtalet mellan Consten och Grundig på längre sikt förmodligen

skulle fått konkurrensfrämjande effekter. Utan områdesskyddet kan ju parallell-

importörer fritt åka snålskjuts på Constens marknadsföringsåtgärder etc, vilket medför

att incitamentet att introducera de tyska produkterna på den franska marknaden går

förlorat.

I Nungesser73 hade det franska företaget INRA gett tyska Nungesser en exklusiv

växtförädlingslicens till vissa majssorter. Avtalet tillförsäkrade Nungesser absolut

ensamrätt till licensprodukterna i Tyskland och parterna förhindrade också olika fall av

parallellimport. Nungesser överklagade kommissionens beslut att det exklusiva

licensavtalet stred mot art 85.1 (81.1) och att undantag ej kunde beviljas enligt

art 85.3 (81.3). Motiveringen var att ingen licenstagare skulle våga introducera nya

produkter på nya marknader om det inte fanns skydd mot licensgivaren och dennes

licenstagare.

I domen skiljer EG-domstolen på det ”öppna” och det ”slutna” exklusiva licensavtalet

genom följande uttalande:

                                                
73 Mål 258/78 ECR 1982 s 2015.
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The first case concerns a so-called open exclusive licence or assignment and the

exclusivity of the licence relates solely to the contractual relationship between the

owner of the right and the licensee, whereby the owner merely undertakes not to grant

other licences in respect of the same territory and not to compete himself with the

licensee on that territory. On the other hand, the second case involves an exclusive

licence or assignment with absolute territorial protection, under which the parties to the

contract propose, as regards the products and the territory in question, to eliminate all

competition from third parties, such as parallel importers or licensees for other

territories.

Det öppna exklusiva licensavtalet faller inte under förbudet i art 81.1, medan det slutna,

vilket innefattar absolut områdesskydd, träffas av förbudet. I Nungesser-fallet ledde

detta till att avtalet ej erhöll undantag i den delen.

Den restriktiva synen på absolut områdesskydd har varit ett genomgående drag i

kommissionens konkurrenspolitik och EG-domstolens rättspraxis. Konkurrens-

begränsande avtal med övervägande positiva effekter har erhållit individuellt undantag,

men när det gällt absolut områdesskydd har kommissionen sagt nej. För att skydda en

licenstagares investering för att främja teknikutvecklingen har dock kommissionen

tillåtit absolut områdesskydd vad gäller tekniköverföring. I gruppundantagsförordningen

för avtal om tekniköverföring74 tillåts att licenstagaren åtar sig att inte marknadsföra den

licensierade produkten inom de områden inom den gemensamma marknaden som

tilldelats andra licenstagare när det är fråga om att tillgodose en spontan efterfrågan

(art 1.1.6). Denna begränsning gäller för en period av högst fem år räknat från dagen när

den licensierade produkten började marknadsföras inom den gemensamma marknaden

av någon av licenstagarna. Andra åtgärder som genomförs i syfte att förhindra

parallellimport är svartlistade i Teknikförordningen (art 3.3.b) och kräver därmed

individuellt undantag.

                                                
74 Förordning 240/69.
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7 Immaterialrätt och konkurrens

7.1 Inledning

Syftet med skydd för intellektuella prestationer är dels samhällsintresset av att främja

intellektuellt skapande av kulturell, estetisk och i vid mening teknisk art, dels upphovs-

mannens, uppfinnarens, växtförädlarens och formgivarens intresse av skydd för vad han

har åstadkommit. En gemensam bakomliggande tanke är att den legala ensamrätten med

därtill anknytande förbud mot kopiering och efterbildning skall stimulera till skapande

insatser.75 Genom sina insatsstimulerande och investeringsskyddande funktioner bidrar

immaterialrätterna till en fortsatt utveckling inom respektive område och verkar därför

konkurrensfrämjande. Samtidigt utgör emellertid ensamrätterna ett slags rättsliga

monopol som innebär konkurrensbegränsningar i form av t ex marknadsuppdelningar.76

Detta är särskilt påtagligt i fråga om patent och varumärken. Vad gäller varumärken, har

dessa en konkurrensfrämjande och konsumentinformerande funktion som gör det

möjligt för konsumenten att identifiera olika varor.77 Varumärkesrätten kan dock även

ha påtagligt negativa effekter på konkurrensen, genom att varumärkena gör det möjligt

att differentiera mellan olika näringsidkares produkter. Varumärkeshavare kan då uppnå

en till viss del skyddad ställning i förhållande till sina konkurrenter p g a att

konsumenterna blivit påverkade av reklam och ofta föredrar att köpa en viss märkesvara

framför andra, objektivt sett, ungefär likvärdiga varor på marknaden.

7.2 Konflikt mellan rättsområdena

Som framgår av stycket ovan är det naturligt att konflikter uppkommer mellan den

konkurrensrättsliga och den immaterialrättsliga lagstiftningen p g a regelverkens delvis

motstående syften. Att endast inneha en ensamrätt kan dock aldrig stå i strid med

konkurrensreglerna. EG-domstolen skiljer nämligen mellan existensen och utövandet av

en immaterialrätt. Utövandet av en immaterialrättighet, t ex genom överlåtelse eller

upplåtelse av rättigheten, omfattas av konkurrensreglerna om det innebär begränsningar

                                                
75 Bernitz m fl, Immaterialrätt s 185.
76 Prop 1992/93:56 s 70.
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eller restriktioner som går utöver vad som är nödvändigt för att skydda det särskilda

föremålet för rättigheten. Det särskilda föremålet varierar mellan immaterialrätterna. I

fråga om patent beskrev EG-domstolen, i målet Centrafarm/Sterling Drug,78 det

särskilda föremålet som garantin att patentinnehavaren, för att få belöning för den

skapande prestationen som uppfinningen innebär, har den exklusiva rätten att använda

en uppfinning för tillverkning av industriprodukter och vara den som första gången

släpper ut produkterna på marknaden, antingen direkt eller genom att bevilja licenser till

tredje man. Även rätten att beivra intrång i patentet hör till det särskilda föremålet. I

målet Centrafarm/Winthrop,79 förklarade EG-domstolen att det särskilda föremålet för

ett varumärke är garantin att varumärkeshavaren har den exklusiva rätten att använda

varumärket för att första gången släppa ut varor som skyddas av varumärket på mark-

naden. Rätten skall ge varumärkeshavaren skydd mot konkurrenter som önskar dra

fördel av varumärkets rykte genom att sälja produkter som olovligen bär varumärket.

Vidare skall rättighetshavaren vara skyddad mot andra varumärken som kan anses vara

snarlika. Slutligen skall varumärkesrätten garantera att varan verkligen har sitt ursprung

hos varumärkeshavaren eller någon av dennes licenstagare.

Den skiljelinje som EG-domstolen dragit upp mellan existensen och utövandet av en

immaterialrättighet har inte i första hand sin grund i konkurrensreglerna i art 81 och

art 82, utan förlitar sig mer på EG-fördragets allmänna principer i artiklarna 28, 30 och

295. Art 28 förbjuder kvantitativa importresriktioner och åtgärder med motsvarande

verkan på import och export mellan medlemsländer. Enligt art 30 gäller dock inte detta

förbud om åtgärderna är försvarbara med hänsyn till skyddet för industriell och

kommersiell egendom. Enligt EG-domstolen är existensen av en immaterialrättighet

skyddad enligt art 30, medan utövandet av den kan begränsas med hjälp av fördragets

konkurrensregler och reglerna om fri rörlighet av varor och tjänster.80

                                                                                                                                              
77 Bernitz m fl, Immaterialrätt s 187.
78 Mål 15/74 ECR 1974 s 114.
79 Mål 193/83 ECR 1986 s 611.
80 Carlsson m fl, Konkurrenslagen - en kommentar s 421 f.
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7.3 Konsumtion av varumärkesrätt

7.3.1 Inledning

Konsumtionsprincipen innebär att då varumärkeshavaren, eller någon med dennes

samtycke, för ut ett exemplar av varan på marknaden, upphör varumärkeshavarens

möjlighet att styra varans vidare omsättning genom sin ensamrätt.

7.3.2 Silhouettemålet

Silhouettemålet81 kom att ändra praxis avseende varumärkesrättslig konsumtion i ett

flertal medlemsstater, däribland Sverige. Frågan i målet gällde huruvida art 7.1 i

varumärkesdirektivet82 ger varumärkeshavaren rätt att förbjuda tredje man att använda

varumärket för varor som förts ut på marknaden under detta varumärke i en stat som

inte är fördragsslutande stat.

I målet gällde följande;

Silhouette tillverkade glasögonbågar i en högre prisklass. Hartlauer, som är en

österrikisk lågpriskedja, köpte ett parti glasögonbågar av märket Silhouette från ett

bolag i Bulgarien, vilket i sin tur hade köpt bågarna från tillverkaren och varumärkes-

havaren i Österrike, Silhouette International. Silhouette stämde Hartlauer och menade

att varumärkesrätten till glasögonbågarna inte hade konsumerats vid försäljningen till

det bulgariska bolaget och att Silhouette därmed kunde förbjuda Hartlauer att sälja

bågarna i Österrike.

Med hänvisning till den fria rörligheten för varor och tjänster på den inre marknaden,

menade domstolen att det är av avgörande vikt att registrerade varumärken åtnjuter

samma skydd i alla medlemsstater. En tolkning av art 7.1 där medlemsstaterna förpliktas

att tillämpa en regional konsumtionsprincip är då det enda sättet att möjliggöra

förverkligandet av direktivets mål att säkerställa den inre marknadens

                                                
81 Mål C-355/96.
82 89/104/EEC. Art 7.1 har följande lydelse:
”En varumärkesrätt ger inte innehavaren rätt att förbjuda användning av märket för varor som av
innehavaren själv, eller med dennes samtycke, är marknadsförda med detta märke inom gemenskapen.”
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funktion. En situation som innebär att vissa stater skulle kunna lagstifta om global

konsumtion medan andra endast lagstiftar om konsumtion inom gemenskapen skulle

nämligen oundvikligen medföra hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster.

Följaktligen ansågs Silhouettes varumärkesrätt inte vara konsumerad och Hartlauer fick

därmed ej rätt att sälja de parallellimporterade glasögonbågarna.

Genom domen i Silhouettemålet har möjligheten till parallellimport av varumärkes-

skyddade produkter från tredje land, dvs ett land utanför EES-området, upphört. Det är

endast då en varumärkeshavare för ut en vara på marknaden inom EES-området som

varumärkesrätten konsumeras så att varumärkeshavaren inte kan påverka varans vidare

omsättning på marknaden.

7.3.3 Sverige och konsumtionsprincipen

Sverige har tidigare under lång tid tillämpat global konsumtion. I och med avgörandet i

Silhouettemålet skall Sverige, liksom övriga EU-länder, hädanefter tillämpa EES-vid

konsumtion. Den svenska regeringen är dock emot en regional konsumtionsprincip och

yttrade sig om detta i målet. Man menade att art 7.1 i varumärkesdirektivet skulle tolkas

som en minimibestämmelse och inte som en maximibestämmelse. Detta innebär att

medlemsstaterna skulle vara tvungna att tillämpa åtminstone EES-vid konsumtion, men

vara fria att tillämpa global konsumtion om de så önskade. Nationell konsumtion skulle

däremot inte vara tillåten. I sitt avgörande sa dock domstolen att en dylik tolkning av

art 7.1 i varumärkesdirektivet skulle hindra den fria rörligheten för varor och tjänster

och därmed stå i strid med direktivets mål att säkerställa den inre marknadens funktion.

Efter avgörandet av Silhouettemålet har den svenska regeringen fortsatt att agera i

frågan. Bakgrunden till regeringens önskan om global konsumtion är att en sådan

princip tillämpats i Sverige sedan 1960-talet och erfarenheterna från denna tid är

positiva.

Regeringen gav den 3 september 1998 konkurrensverket i uppdrag att kartlägga och

analysera konsekvenserna för den svenska marknaden och för svenska konsumenter och

producenter av en övergång till tillämpning av principen om regional konsumtion inom
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varumärkesrätten.83 I sin rapport anger konkurrensverket att en övergång från global till

regional konsumtion kommer att innebära ökade priser för konsumenterna genom att

billiga märkesvaror inte längre kan parallellimporteras från tredje land. Sysselsättningen

bedöms minska med 2 500 personer och staten kommer att förlora skatteintäkter. Vidare

förväntas parallellimportörernas försäljning att minska med 5,5 miljarder kronor, medan

märkesbutikernas försäljning ökar med 3 miljarder kronor. Sammanfattningsvis leder

detta till att övergången till regional konsumtion innebär en samhällsekonomisk

förlust.84

Det är inte bara Sveriges regering som är för en global konsumtion. Vid ett rådsarbets-

gruppsmöte angående parallellimport i februari i år var samtliga närvarande intresserade

att diskutera en ändring av principen. Nästan hälften ville ändra till global konsumtion.

Departementssekreterare Eva Tarselius-Hallgren vid Utrikesdepartementet är positiv

och säger sig se ett klart stöd för den svenska linjen. Regeringens förhoppning är att

försöka få övriga medlemsstater att ändra åsikt i konsumtionsfrågan.85

Även Industriförbundet är för en global konsumtionsprincip på varumärkesrättens

område. Förbundet vill verka för frihandelns fortsatta utveckling och låta marknads-

krafterna själva sätta ramarna för handelns villkor. Då företagen fritt får verka på

marknaden uppstår konkurrens med positiva följder för konsumenterna i form av bl a

lägre priser. Vidare innebär dagens internationalisering av handeln att varor flödar allt

friare över gränserna. Att i det läget vidmakthålla en uppdelning av marknaderna

kommer att bli allt svårare.86

7.3.4 Positivt med regional konsumtion

Ur varumärkeshavarens synvinkel är regional konsumtion att föredra framför global

konsumtion. Denne får då möjlighet att, på laglig väg, dela upp marknaden och t ex

utnyttja stark köpkraft i ett visst land till att sätta högre priser på sina produkter där. Så

                                                
83 Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, Parallellimport till Sverige - effekter av Silhouette-domen s 8.
84 A a s 52.
85 Enligt Eva Tarselius-Hallgren vid konferensen ”parallellimporten ur ett nordiskt perspektiv” den 6-7
mars 2000, vilken anordnades av Nätverket för Europarättsforskning.
86 Industriförbundet, Remissyttrande 18/1999 s 4.
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länge parallellimport från ett lågprisland till marknaden med det höga priset inte är

möjlig, kommer varumärkeshavaren att tjäna pengar på sitt agerande. Skulle det däremot

stå inköpare fritt att parallellimportera billigare varor av samma märke, blir varumärkes-

havaren tvungen att sänka sina priser även på den köpkraftiga marknaden.

Då Industriförbundet, i anledning av konkurrensverkets regeringsuppdrag, gjorde en

undersökning för att ta ställning i konsumtionsfrågan, kom det fram till att förespråkarna

för en regional konsumtionsprincip är de företag som är helt beroende av sina

varumärken. Det kan t ex röra sig om företag med produkter vars patentskydd har gått

ut. Företagen vill gärna sälja produkten på världsmarknaden, men p g a kultur- och

klimatskillnader samt konsumenternas olika köpkraft och preferenser, är förutsätt-

ningarna för försäljning på världsmarknaden naturligtvis mycket skiftande. Om ett

företag inte tillåts kontrollera distributionen av sina produkter, löper det risk att dess

varumärke skadas då produkter med en annan kvalitet parallellimporteras och säljs på en

marknad där konsumenterna har andra preferenser. Vidare kan varumärket skadas om

parallell-importören inte tillhandahåller efterservice och reservdelar i samma utsträck-

ning som producenten. Med vetskap om dessa negativa effekter av parallellimport,

minskar incitamenten att göra egna investeringar i bl a forskning och marknadsföring.87

7.3.5 Konsumtion inom EES-området

Silhouettedomen påverkar inte möjligheten att parallellimportera produkter från ett land

inom EES-området till ett annat inom detta område. Då en varumärkeshavare, eller

någon med dennes samtycke, för ut en vara på EES-marknaden konsumeras dennes rätt

att styra varans fortsatta cirkulation med hjälp av sin ensamrätt. Det blir då fritt fram för

den som vill importera varan från ett land där priset är lägre att göra detta vid sidan av

generalagentens import. Parallellimport från annat EES-land går alltså inte att stoppa

med hjälp av konkurrensreglerna i art 81. Om parallellimportören beter sig otillbörligt

gentemot annan näringsidkare eller mot konsumenter, finns dock regler om otillbörlig

konkurrens som kan tillämpas för att hindra ett sådant ohederligt förfarande. Genom

dessa regler kan parallellimport ibland hindras.

                                                
87 Industriförbundet, Remissyttrande 18/1999 s 1-2.
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8 Otillbörlig konkurrens

8.1 Inledning

Utöver EG:s konkurrensregler och de nationella konkurrenslagstiftningarna, finns

nationella regler om otillbörlig, eller illojal, konkurrens. Otillbörlig konkurrens är en

samlingsbeteckning för sådana konkurrensåtgärder som bedöms såsom ohederliga eller

på annat sätt otillbörliga mot andra näringsidkare.88 Som exempel kan nämnas vilse-

ledande reklam, misskreditering och missbruk av geografiska ursprungsbeteckningar.

Enligt den klassiska läran om illojal konkurrens ansågs rättsreglerna på området vara ett

sammanhängande normsystem för tillbörligt förfarande i konkurrensförhållanden

näringsidkare emellan.89 Idag har reglerna om otillbörlig konkurrens dubbla skydds-

syften, dels att ge skydd för näringsidkare, dels för konsumenter.

8.2 Pariskonventionen

Pariskonventionen för industriellt rättsskydd från 1883 förpliktar Sverige, liksom de

allra flesta av jordens länder, att ha ett verksamt skydd mot otillbörlig konkurrens. Dess

art 10 bis (enligt Lissabontexten av 1958) stadgar att

1. Unionsländerna är pliktiga att tillförsäkra dem, som tillhör något unionsland,
verksamt skydd mot illojal konkurrens.
2. Varje konkurrenshandling, som strider mot god affärssed, utgör en handling av illojal
konkurrens.
3. Särskilt skall förbjudas:
    1) alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilket medel det vara må, framkalla
förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller
handel;
    2) oriktiga påståenden i utövning av affärsverksamhet, ägnade att misskreditera en
konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel;
    3) angivelser eller påståenden, vilkas användning i affärsverksamhet är ägnade att
vilseleda allmänheten rörande varors beskaffenhet, framställningssätt, egenskaper,
användbarhet eller myckenhet.

                                                
88 Bernitz m fl, Immaterialrätt s 184.
89 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare s 32.
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8.3 Marknadsföringslagens regler

I Sverige gällde tidigare 1931 års lag om illojal konkurrens (IKL), men den är nu upp-

hävd och rättsreglerna är utspridda i flera olika lagar. Den mest generella reglerna om

otillbörlig konkurrens återfinns nu i marknadsföringslagen (1995:450), MFL. Även i

t ex lag (1990:409) om företagshemligheter och i brottsbalken (se 5 kap, 17:7, 20:2 BrB)

finns regler om otillbörlig konkurrens, men dessa skall inte beröras i denna

framställning.

Marknadsföringslagens dubbla skyddssyfte gentemot dels näringsidkare, dels

konsumenter innebär inga motsättningar utan kan sägas löpa parallellt. Marknads-

föringsåtgärder som det finns skäl att ingripa mot är vanligtvis otillbörliga både i

förhållande till konsumenter och till andra näringsidkare.90 Marknadsföringslagen

innehåller i 4 § 1 st en generalklausul som anger att marknadsföring skall stämma

överens med god marknadsföringssed91 och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter

eller näringsidkare. En näringsidkare vars marknadsföring strider mot god marknads-

föringssed eller på något annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare får

förbjudas att fortsätta med den marknadsföringen, 14 § 1 st MFL. Förbudet skall förenas

med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt, 19 § MFL. Vidare kan en

näringsidkare åläggas att betala s k marknadsstörningsavgift till staten om han uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet bryter mot någon bestämmelse i 5-13 §§ MFL, dvs katalogen

över olika typer av förbjudna marknadsföringsåtgärder, 22 § MFL. Slutligen skall den

som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller ett åläggande som med-

delats med stöd av 14 eller 15 § eller mot en föreskrift i 5-13 §§, betala skadestånd till

den konsument eller näringsidkare som därigenom skadas, 29 § 1 st MFL.

Marknadsföringslagens katalog över förbjudna marknadsföringsåtgärder tar upp nio

huvudtyper. Det viktigaste förbudet är det mot vilseledande reklam i 6 § MFL. Detta är

den mest förekommande typen av förbjuden marknadsföring. Förbudet innebär att det

t ex inte är tillåtet att lämna vilseledande uppgifter om produkters beskaffenhet, om

priser eller om näringsidkares behörighet och kompetens. Detta gäller inte bara upp-

                                                
90 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare s 114.
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gifter om näringsidkares egna produkter m m utan också vilseledande framställningar

om andra näringsidkares varor, tjänster eller verksamhet.92 Katalogen listar vidare

förbud mot vilseledande förpackningsstorlekar (7 § MFL) och vilseledande efter-

bildningar (8 § MFL), förbud mot olika former av terminologimissbruk vid konkurs-

utförsäljningar, utförsäljningar och realisationer (9-11 §§ MFL), förbud mot leverans av

obeställda produkter med utnyttjande av negativ säljmetod (12 § MFL) samt förbud mot

otydligt presenterade förmånserbjudanden (13 § MFL). Slutligen gäller enligt 5 § MFL

att all marknadsföring skall presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om

marknadsföring, s k reklamidentifiering.

8.4 Otillbörlig konkurrens och immaterialrätt

Rättsområdet otillbörlig konkurrens har sedan länge haft nära anknytning till imma-

terialrätten och regelsystemet har kommit att fungera som ett komplement till och

utfyllande skydd för immaterialrätterna. Fram till 1950-talet, innan det fanns en

utvecklad konkurrensrätt i Europa, utgjorde just immaterialrätten det enda stora regel-

system vid sidan av reglerna mot illojal konkurrens, som i ett konkurrensperspektiv gav

generella regler för näringsidkares handlande på marknaden.93 Enligt svensk rätt är det i

princip tillåtet att efterbilda en annan näringsidkares immaterialrättsligt oskyddade

prestationer, kännetecken eller andra objekt.94 Att använda ett (oskyddat) efterbildat

objekt i sin marknadsföring kan dock innebära vilseledande marknadsföring, om

objektet lätt kan förväxlas med en annan näringsidkares produkt. Plagiat av immaterial-

rättsligt oskyddade objekt är i praktiken vanligt förekommande och de är i regel lätta att

förväxla med originalet. Tillverkaren av plagiatet åker ofta snålskjuts (free ride) på de

kostnader som originaltillverkaren har lagt ner på produktutveckling och marknads-

föring och drar nytta av originalets goodwill genom att ge intryck av gemensamt

ursprung. Detta vållar problem för originaltillverkaren eftersom plagiatet ofta är av

undermålig kvalitet och därmed kan orsaka t ex degenerering av vederbörandes

varumärke.

                                                                                                                                              
91 God marknadsföringssed är ett samlingsbegrepp för all den normbildning som utvecklats på området av
såväl det offentliga genom lagstiftning, rättspraxis och myndighetsrekommendationer som inom
näringslivet självt.
92 Bernitz m fl, Immaterialrätt s 190.
93 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare s 33.
94 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen s 62.
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Del II

Analys

9 Inledning till analysen

Denna del av uppsatsen ägnas åt diskussion av parallellimport utifrån ett antal olika

aspekter. Reglerna och underlaget i referensramen ligger till grund för de slutsatser jag

kommer fram till.

Jag ämnar analysera hur gällande rätt kommer att se ut i framtiden, med anledning av

det nya gruppundantaget för vertikala avtal. Hur kommer företagen att agera framöver?

Blir det lättare eller svårare att parallellimportera sedan gruppundantagsförordningen

trätt i kraft?

Vidare kommer jag att analysera vad som kan tänkas vara ett legitimt skydd för den som

investerar i att introducera en produkt på en ny marknad och ställa detta emot

konkurrensreglerna. Kan absolut områdesskydd vara förenligt med en fungerande

konkurrens vid en introduktion i en annan medlemsstat? Vem är egentligen mest

skyddsvärd i sammanhanget? Är det konsumentintresset och samhället som skall

prioriteras, eller är det varumärkeshavarna och deras investeringar som bör åtnjuta mest

skydd?

Slutligen tar jag upp Silhouettedomens effekter på parallellimporten till Sverige och

analyserar konsekvenserna av den ändring av praxis som domen innebär.
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10 Vad blir gällande rätt i framtiden?

10.1 Inledning

Eftersom kommissionen tidigare har behandlat såväl vertikala som horisontella

begränsningar relativt restriktivt, är det intressant att den nu utfärdat en gruppundan-

tagsförordning för vertikala begränsningar. Vad beror denna nya inställning på? Är det

berättigat av kommissionen att synen på de vertikala begränsningarna lättas upp, eller är

detta bara ett sätt för kommissionen att göra sig av med en mängd avtal utan att behöva

fatta formella beslut i varje enskilt fall? Stämmer det att vertikala avtal normalt inte

medför negativa konsekvenser för konkurrensen? Jag skall nedan försöka svara på dessa

frågor och avslutningsvis söka utröna vad denna utveckling har för betydelse i praktiken

och hur den påverkar förutsättningarna för parallellimport.

10.2 Följder av gruppundantaget för vertikala avtal

10.2.1 Innebörden för aktörerna på marknaden

Ett företag som skall introducera en produkt på en ny marknad står inför ett flertal

risker. På grund av t ex kulturella eller traditionella skillnader mellan två länder kan

konsumenternas behov och preferenser skilja sig betydligt på den nya marknaden

jämfört med företagets hemmamarknad. Detta kan få till följd att efterfrågan på och

användningen av den aktuella produkten inte är densamma på de båda marknaderna.

Innan ett företag genomför en utlandsintroduktion bör det därför ha företagit en

marknadsundersökning för att kartlägga kunder, konkurrenter och utvecklings-

möjligheter.

För att på bästa sätt nå ut till avsedd målgrupp på en ny marknad behövs lokal

marknadskännedom och kunskap om konsumenternas traditioner och önskemål. Detta

kan ett företag naturligtvis skaffa sig självt genom att t ex genomföra omfattande

”fältstudier” och undersökningar. Sådana studier är dock både tids- och resurskrävande.

Ett annat sätt är att samarbeta med exempelvis lokala återförsäljare som är kunniga
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inom branschen och som har god kännedom om marknaden i det aktuella landet. Genom

ett vertikalt avtal mellan exempelvis en tillverkare i Sverige och en återförsäljare i

Frankrike, kan således den svenska tillverkaren lättare komma in på den franska

marknaden. För att den franska återförsäljaren skall vara villig att satsa kapital på t ex

marknadsföring och efterservice, är det vanligt att avtalet innehåller någon slags

konkurrensbegränsning. Det kan t ex röra sig om att tillverkaren förbinder sig att inte

distribuera varor som omfattas av avtalet, eller varor som konkurrerar med dessa, inom

återförsäljarens huvudsakliga försäljningsområde. Så länge tillverkaren inte har en

marknadsandel som överstiger 30 %, faller ett sådant avtal utanför förbudet i art 81.1

genom gruppundantagsförordningen för vertikala avtal.

Anledningen till tillkomsten av gruppundantagsförordningen för vertikala avtal är ju att

kommissionen anser att dessa avtal normalt ökar den ekonomiska effektiviteten inom en

produktions- eller distributionskedja, genom bättre samordning mellan de deltagande

företagen. Detta kan leda till att parternas transaktions- och distributionskostnader sänks

och att deras investeringar och försäljning uppnår en optimal nivå. Stämmer dessa

argument från kommissionens sida? Tillförsäkras konsumenterna verkligen en skälig

andel av den vinst som företagen uppnår genom sitt agerande? I mitt exempel med den

svenska tillverkaren och den franska återförsäljaren, innebär deras avtal att den franska

marknaden tillförs en produkt som inte tidigare funnits där. På detta sätt tillgodoses en

eventuell latent efterfrågan hos konsumenterna, vilka lättare får tillgång till den aktuella

produkten. Ett bredare utbud av produkter ger dessutom konsumenterna större möjlighet

att välja vad som bäst motsvarar deras önskemål. Härigenom anser jag att de

tillförsäkras en del av den vinst företagen uppnår genom sitt vertikala avtal.

Eftersom tillverkaren kan satsa sina resurser på det han kan bäst, i stället för att utveckla

ett fungerande distributionsnät i Frankrike, minskas hans distributionskostnader,

samtidigt som utbudet förbättras och fler får tillgång till produkten. Dessa effekter är

inte endast positiva för avtalsparterna, utan kan ses som något objektivt positivt genom

att distributionsförbättringen kommer såväl parterna som samhället och konsumenterna

till godo. Oavsett om marknaden varit försedd med liknande produkter tidigare eller ej,

medför ju företagets introducering en ökning av konkurrensen, vilket i slutändan gynnar

konsumenterna till följd av det breddade utbudet och den eventuella prispress som den
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ökade konkurrensen leder till. Följaktligen anser jag kommissionen ha stöd för sin

upplättade syn på vertikala avtal. Normalt leder dessa, åtminstone på lång sikt, till

förbättrad tillgänglighet för konsumenterna och ett ökat konkurrenstryck på marknaden.

Jag tror att rörligheten för varor mellan medlemsstaterna kommer att öka till följd av

gruppundantagsförordningen för vertikala avtal och att det kommer bli lättare att

etablera sig på nya marknader inom gemenskapen. Fler företag kommer att utnyttja

möjligheten till samarbete genom vertikala avtal för att på detta sätt komma in på en ny

marknad. Vad innebär då detta för parallellimporten?

10.2.2 Innebörden för parallellimporten

Svaret på frågan vad gruppundantagsförordningen för vertikala avtal innebär för

parallellimporten är naturligtvis inte givet. Som jag ser det finns det tre möjliga

svarsalternativ. Möjligheterna till parallellimport kan antingen öka, minska eller förbli

opåverkade. Som jag skrivit i stycket ovan, tror jag att vertikala avtal kommer att bli allt

vanligare. Eftersom företagen nu slipper ansöka om individuellt undantag kommer de

som har möjlighet, dvs de vars marknadsandel inte överstiger 30 % av den relevanta

marknaden, att utforma sina avtal i enlighet med gruppundantagsförordningen och

därmed åtnjuta automatiskt undantag. Jag anser det vara troligt att den ökning av

företag, som introducerar sina produkter på nya marknader med hjälp av vertikala avtal

med lokala återförsäljare, innebär ett ökat konkurrenstryck med lägre priser som följd.

Eftersom skillnader i priset är det tyngst vägande incitamentet till att parallellimportera,

torde därmed parallellimporten minska på längre sikt. I och med den växande interna-

tionaliseringen kommer företagen att etablera sig på flera olika marknader samtidigt. Ju

fler marknader ett företag är verksamt på, desto mindre borde prisskillnaderna mellan

olika medlemsstater bli efter en tid. Med en hårdnande konkurrens kommer priserna att

sänkas, vilket så småningom kan leda till att parallellimport inte längre ter sig lönsamt.

Jag ser en uppenbar risk med gruppundantaget för vertikala avtal. Eftersom företagen

inte längre behöver anmäla sina avtal ökar risken att fler ”chansar” och sluter avtal som

egentligen inte undantas från förbudet i art 81.1. Visserligen kan såväl kommissionen

som de nationella konkurrensmyndigheterna återkalla undantaget för ett avtal som inte
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uppfyller kriterierna i art 81.3, men den negativa effekt som ett sådant avtal då redan

haft på marknaden går i detta läge inte att kompensera.

Sammanfattningsvis anser jag således att incitamenten till parallellimport kommer att

minska på längre sikt, till följd av den nya gruppundantagsförordningen för vertikala

avtal. Detta beror på att företagen i ökad utsträckning kommer att samarbeta över

gränserna genom sådana avtal. Minskningen av parallellimport torde dock inte innebära

något negativt ur konsumentperspektiv, då anledningen till minskningen är den att

priserna jämnats ut och sänkts till en skälig nivå inom hela gemenskapen.
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11 Skydd vid en introduktion utomlands

11.1 Inledning

Att penetrera en ny marknad är förenat med stort risktagade. De kostnader det innebär

att introducera en produkt i en annan medlemsstat är ofta s k ”sunk costs”, dvs det

kapital företag satsat är så att säga förlorat vid ett eventuellt misslyckande.

För att lyckas med en introduktion på en ny marknad krävs ofta omfattande marknads-

föringsåtgärder för att göra företaget och dess produkt kända på marknaden. När dessa

åtgärder och de kostnader de innebär väl börjar ge utdelning, så att företaget kan börja

tjäna in vad det lagt ut, är det mycket förargligt om billiga parallellimporterade pro-

dukter dyker upp på marknaden. I vad mån kan den som investerat i att introducera en

produkt på en ny marknad skyddas mot att  andra åker snålskjuts på dennes marknads-

föringsåtgärder? Kan absolut områdesskydd vara en möjlighet? Går det i så fall att

förena med konkurrensreglerna?

11.2 Analys av legitimt skydd vid en introduktion 
utomlands

För att främja ökad handel mellan medlemsstaterna och ökad harmonisering av

produktutbudet inom gemenskapen, bör näringsidkare uppmuntras att introducera sina

produkter på nya marknader. Detta ger upphov till ökad konkurrens, bredare utbud av

produkter och ofta lägre priser. Konsumenterna gynnas alltså av att fler aktörer kommer

in på marknaden. På grund av free rider-problematiken behövs dock skydd för att någon

skall vara villig att satsa kapital på en introduktion utomlands.

Jag tror att det bästa incitamentet för att få fler att våga etablera sig på nya marknader, är

att ge dem områdesskydd för att på detta sätt ge dem tillfälle att i lugn och ro bygga upp

sin verksamhet. Genom att förbjuda andra återförsäljare att sälja inom det aktuella

området, ökar chansen till vinst för den som genomfört introduktionen, vilket medför att

det hela är, så att säga, värt besväret för denne. Ett sådant förbud behöver dock inte vara
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definitivt för att vara verksamt, tvärtom. Det finns skäl som talar för att ett tidsbestämt

områdesskydd är den bästa lösningen. När introduktionen väl är genomförd är det bra

för konkurrensen att åter låta andra återförsäljare sälja den aktuella produkten inom

området. Då konkurrensen ökar finns det möjlighet till prissänkningar till fördel för

konsumenterna.

Med ett områdesskydd som hindrar andra återförsäljare att, för viss tid, sälja produkten

inom området anser jag således att man åstadkommer en effektiv konkurrens sett ur ett

långt perspektiv. Hur är det då med möjligheten till parallellimport? Jag anser att även

parallellimport bör kunna hindras under en kortvarig tid. Jag är alltså för möjligheten till

absolut områdesskydd vid en introduktion på en ny marknad. Detta ökar incitamenten

till att genomföra sådana introduktioner utomlands. Eftersom detta i sig är konkurrens-

främjande, är det viktigt att sådan etablering fullbordas i högre grad. När sedan såväl

parallellimportörer som andra återförsäljare släpps in på marknaden bildas en effektiv

konkurrens som leder till stora valmöjligheter för konsumenterna och troligen även till

lägre priser på produkterna.

11.3 Vem är mest skyddsvärd?

I denna del av analysen kommer jag att göra en uppdelning mellan å ena sidan

konsumenterna och konkurrensen i stort och å andra sidan varumärkeshavare och deras

vilja att t ex skydda sitt märkes goodwill.

Av vad jag anfört i avsnittet ovan skulle den slutsatsen kunna dras att jag anser att

varumärkeshavarna bör åtnjuta mest skydd. Jag skrev ju att till och med skydd mot

parallellimport skulle vara möjligt för att främja en introduktion på en ny marknad. I

detta resonemang behöver dock inte ligga den övertygelsen att det är varumärkeshavaren

som bör åtnjuta störst skydd. Vad jag menar är i stället att genom ökad handel mellan

medlemsstaterna och ökad etablering i andra medlemsstater än hemstaten, ökar även

konsumenternas möjligheter att t ex välja mellan olika märken av likartade produkter.

Sammanfattningsvis leder detta till att jag anser konsumenten och den effektiva

konkurrensen vara mest skyddsvärda i sammanhanget. Genom att skydda varumärkes-

havare uppnår alltså konsumenterna en bättre situation i slutändan.
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Vad gäller free rider-problematiken, då tillverkare av plagiat åker snålskjuts på varu-

märkeshavarens marknadsföringsåtgärder etc, kan detta förfarande stoppas enligt

reglerna om otillbörlig konkurrens. Dessa regler går dock endast före gemenskapsrätten

om det är av särskilt intresse att skydda näringsidkare eller konsumenter eller om det

med hänsyn till allmän moral., allmän ordning eller allmän säkerhet etc kan anses

nödvändigt.95

                                                
95 Se avsnitt 6.3 om EG-domstolen och nationella regler om illojal konkurrens.
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12 Silhouettedomens effekter

12.1 Inledning

Den princip om global konsumtion av varumärkesrätt som sedan 1960-talet gällt i

Sverige, har genom avgörandet i Silhouettemålet ersatts med en regional konsumtions-

princip. Vad innebär detta för Sveriges del? Hur påverkas parallellimporten från tredje

land, dvs från ett land utanför EES-området?

12.2 Effekter i olika branscher

12.2.1 Inledning

Innebörden av den nya praxisen är att det är möjligt att förhindra parallellimport av

produkter som har sitt ursprung i ett land utanför EES-området. Eftersom omfattningen

av parallellimporten skiljer sig från bransch till bransch kommer dessa naturligtvis att

påverkas i olika hög grad. Jag kommer nedan att, utifrån branschobservationerna i

kapitel 2, analysera effekterna av Silhouettedomen i respektive bransch.

12.2.2 Livsmedel

Eftersom parallellimporten av livsmedel i princip upphört sedan inträdet i EU, kan

effekterna av Silhouettedomen givetvis inte bli särskilt stora. Den parallellimport som

förekommer har, som nämnts, bl a sitt ursprung i Polen (Coca Cola). Eftersom Polen

inte ingår i EES-samarbetet, borde denna parallellimport falla bort vid en strikt

tillämpning av Silhouettedomen. Jag är dock tveksam till om domen påverkar varu-

flödena inom branschen i någon större mån. Det är t ex vanligt att hitta Coca Cola-

burkar med utländsk märkning, t ex på pizzerior.
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12.2.3 Bildelar och bilreservdelar

Detta är en bransch där priserna mellan olika marknader varierar markant. Ibland är de

parallellimporterade delarna upp till 60-70 % billigare än de som går att köpa hos

generalagenterna. Parallellimporterade delar står för ca 20 % av den totala försäljningen

och av dessa kommer ca en tredjedel från tredje land. Med så stora prisskillnader som

branschen visar, är det uppenbart att bortfallet av de parallellimporterade märkesdelarna

från framförallt USA kommer få stor inverkan på prisbildningen i Sverige.

12.2.4 Kläder

Klädesbranschen är troligen den som kommer att påverkas mest av Silhouettedomen

och övergången till regional konsumtion. Cirka 90 % av de parallellimporterade

kläderna har sitt ursprung i USA, länder i Sydostasien eller Kina. Denna import kommer

alltså att falla bort nu, vilket får stora konsekvenser för framförallt konsumenterna.

Prisskillnader i storleksordningen 50-70% är vanliga så det kommer definitivt att

märkas i handeln att dessa billiga produkter inte längre är tillgängliga.

12.2.5 Skor

Vad gäller skor blir påverkan ungefär densamma som för kläder. Totalt motsvarar

parallellimporterade skor ca 5 % av branschens omsättning och nästan all denna import

härstammar från tredje land. Prisskillnaderna är dock inte lika stora som i kläd-

branschen, varför påverkan av Silhouettedomen här inte blir så stor.

12.2.6 Läkemedel

I dagsläget härstammar all parallellimport av läkemedel från EES-området. Silhouette-

domen påverkar därför inte denna import över huvud taget. Vad som kan sägas om

framtiden är dock att domen omöjliggör parallellimport från t ex Japan och USA som är

två stora läkemedelsländer. I dagsläget anses dock dessa marknader som högpris-

marknader.
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12.2.7 Generella observationer

Vid en strikt tillämpning av Silhouettedomen kommer så som framgår ovan mycket av

parallellimporten till Sverige att falla bort. Frågan är dock om det inte är möjligt att

parallellimportera produkter som härstammar från tredje land, t ex via Norge som

fortfarande tillämpar global konsumtion. Eftersom Norge är medlem i EES men inte i

EU påverkar inte Silhouettedomen valet av konsumtionsprincip i Norge. För svenska

parallellimportörers del torde det vara tämligen enkelt att på detta sätt fortsätta att

importera de billigare produkterna in i landet.



70



71

Bilaga 1

Artikel 81

1.   Följande är oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet:

alla avtal mellan företag, beslut företagssammanslutningar och samordnade förfaranden

som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att

hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden,

särskilt sådana som innebär att

a)   inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,

b)   produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller

kontrolleras,

c)   marknader eller inköpskällor delas upp,

d)   olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner,

varigenom dessa får en konkurrensnackdel,

e)   det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare

förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med

föremålet för avtalet.

2.   Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga på

–    avtal eller grupper av avtal mellan företag,

–    beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar,

–    samordnade förfaranden eller grupper av samordnade förfaranden,

som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja

tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras

en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte

a)   ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå

dessa mål,

b)   ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av

varorna i fråga.
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Bilaga 2

Förkortningar

BrB Brottsbalken

ECR European Court Reports

IKL Lag (1931) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens

KBL Lagen (1953:603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning 

inom näringslivet

KL Konkurrenslag (1993:20)

MFL Marknadsföringslag (1995:450)

ÄKL Konkurrenslag (1982:729)
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