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Parallellimport

Gruppdiskussion

Referatskrivare: Sakkunnige Magnus Rydén, Sverige

Professor dr. juris Hans Petter Graver, Norge: Välkomna till gruppdiskus-
sion om parallellimport vid det 34:e Nordiska Juristmötet. Ett program har
delats ut till deltagarna som anger hålltiderna för dagen.

Vi inleder med att Ole Andreas Rognstad får redogöra för sin uppsats:
"Parallellimport. Tendenser och perspektiv i belysning av EG-rättsliga in-
flytandet på norsk rätt". Uppsatsen tjänar som ett underlag för de två ar-
betsgrupper som närmare skall behandla ämnet under dagen. De två arbets-
grupperna kommer att delas in enligt följande:

Grupp 1: Parallellimport och privata parter

Grupp 2: Parallellimport och statlig kontroll samt parallellimport och
marknadsintegration

Efter att frågeställningarna har behandlats i arbetsgrupperna samlas vi åter
till en plenarsession där vi redogör för slutsatserna från de två grupperna.

Ansvariga för dagens program är en arbetsgrupp från Senter for Europa-
rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo bestående av professor dr.
juris Hans Petter Graver, universitetsstipendiat Ole-Andreas Rognstad och
vitenskaplig assistent Thomas Nordby.

En diskussion om begreppet parallellimport leder till många frågeställ-
ningar. För det första kan man fråga sig vad parallellimport är? Här krävs
det en kartläggning av olika situationer för att kunna enas om en definition.
Vad är orsakerna till parallellimport? Och hur fungerar den rättsliga regle-
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ringen av parallellimport? Det finns regleringar i de nordiska ländernas
nationella rättssystem inom ramen för t.ex. immaterialrätten och konkurrens-
rätten. Men det finns också bestämmelser inom EG/EES-rätten som i allra
högsta grad påverkar parallellimporten.

Det är emellertid inte min uppgift att gå in på de olika detaljerna utan det
överlåter jag till Ole-Andreas Rognstad.

Universitetsstipendiat Ole-Andreas Rognstad, Norge:

Hindre for parallellimport

Jeg har i referatet vært inne på hvilke rettslige som finnes for å hindre pa-
rallellimport og - på den annen side - adgangen til å motvirke slike hind-
ringer. Og det er her de rettslige problemene ligger i spørsmålet om rekke-
vidden av disse instrumentene. Når det gjelder parallellimportbegrensning-
er kan man lage ulike kategorier eller skiller. Man kan skille mellom hind-
ringer som skapes av private parter på den ene side, og hindringer som
skapes av det offentlige på den annen. Man kan videre skille mellom hind-
ringer som skapes hos kilden, altså der parallellimporten skjer fra; eksport-
staten, og hindringer som skapes ved målet, altså der parallellimporten skjer
inn i; importstaten. Og man kan skille mellom hindringer for selve impor-
ten eller omsetningen i importstaten og hindringer på måten parallellimpor-
terte produkter omsettes og markedsføres på i importstaten. Disse skillene
er bl.a. relevante for følgende typetilfeller av parallellimporthindringer:

Private hindringer

Rent private hindringer der private søker å hindre parallellimport med pro-
dusentens medvirken. Det vil typisk være ulike avtalearragementer som
skal hindre at varene importeres utenfor det autoriserte forhandlernettet.
Man kan også da tenke seg ensidige handlinger fra aktørene i eksportstaten
som f.eks. nektelse av levering. Slike hindringer vil da typisk være hind-
ringer ved kilden.

Statlige reguleringer

Dernest har man immateralrettigheter som kan tenkes å brukes mot selve
parallellimporten og måten det omsettes på; f.eks. regler som gir en vare-
merkeinnehaver rett til å forby parallellimportøren å benytte varemerke på
annen måte enn å bar importere og seige de varemerkebeskyttede varer. I
forlengelsen av disse reguleringene har man alminnelige konkurransereg-
ler, altså regler som beskytter forhandlernettet i importstaten mot illojal
konkurranse fra parallellimportørens side. Det vil også da tenkes brukt mot
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selve importen og måten varene selges på. Disse reglene vil typisk være
hindringer ved målet, og ligger i en mellomstilling mellom private hind-
ringer og statlig reguleringer. Ved statelig reguleringer tenker man først og
fremst på regler som regulerer forholdet mellom det offentlige og parallell-
importen. Dette vil typisk være regler som ikke tar sikte på å regulere de
private parteres innbyrdes rettsforhold, men som allikevel indirekte vil på-
virke adgangen til parallellimport, f.eks. nasjonale sikkerhetsforskrifter som
gjør parallellimporten vanskeligere enn den ordinære import. Dette vil også
være snakk om hindringer ved målet.

Mottiltak mot begrensninger i parallellimporten

Man kan tenke seg mottiltak mot slike parallellimportbegrensninger. Det
vil være regler som på ulike måter begrenser adgangen til å hindre parallell-
import på de her foreskrevne måter. For eksempel konkurransebegrensnings-
regler som tar sikte på å regulere adgangen for private parter til å hindre
parallellimport. Det kan være regler som begrenser rekkevidden av de im-
materielle rettigheter, det som typisk kalles konsumsjonsregler. Her kan
man tenkes at man i nasjonal rett kan få regelkonflikter som kan løses ved
forrangsprinsipper. Et eksempel er forrangsprinsippet i EF-retten, og vi har
en tilsvarende i den norske gjennomføringsloven til EØS-avtalen som kort
fortalt innebærer at EF- og EØS-rettslige regler går foran de nasjonale.

I referatet har videre kommet inn på hensyn for og imot parallellimport.
Det skal jeg ikke komme i dybden inn på her, det kan vi heller ta under
gruppediskusjonen. Som Hans Petter Graver var inne på er det jo ulike
hensyn som kan tenkes gjøres gjeldene. For det første konkurransepolitiske
hensyn; hva sikret på best mulig måte konkurranseforholdene på marke-
det? Vil det være parallellimporten eller hindringene mot parallellimport?
Her står økonomisk teori sentralt. Et særlig forhold som jeg ikke har nevnt
spesifikt i referatet er at de immaterielle rettigheter som bygger på at kon-
kurransebegrensninger er nødvendig for å skape insentiver til fortsatt pro-
duksjon, typisk opphavsrettigheter og patentrettigheter, vil beskyttelse mot
parallellimport la seg forsvare også fra et konkurransepolitisk synspunkt
dersom det finnes nødvendig får å sikre slike insentiver. Et slikt konkurran-
sepolitisk synspunkt vil kunne ha betydning i de tilfeller der immaterial-
rettsbeskyttelse mangler i eksportstaten. Dette vil jeg komme noe tilbake til
senere. Videre kan man anføre hensynet til markedsintegrasjon som et
hensyn som taler for parallellimport. Motsatt er proteksjonistiske hensyn
som kan tale for at man er strengere. Ellers har vi kulturpolitiske hensyn,
forbrukerhensyn og så videre.
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Jeg har videre i referatet fokusert på tendenser i regelverket. Spørsmålet
er om regelverket stiller seg positivt eller negativt til parallellimport, og
finnes det nyanser i så måte. I referatet har jeg konsentrert meg om regler
som har betydning for norsk rett, da i første rekke norske regler og EØS-
regler. Men det blir ikke store forskj eller til de andre nordiske land som
også vil være bundet av EF- og EØS-regler i tillegg til at bl.a. reglene og
alminnelige konkurranseregler - altså reglene i markedsføringsloven - byg-
ger på en fellesnordisk tradisjon. Rent oversiktsmessig kan man si at det
tradisjonelt har vært begrenset adgang i nordisk rett til parallellimport av
produkter som er omfattet av patent- og mønsterbeskyttelse i de nordiske
land. Ellers må man også si at det er antatt å være forholdsvis strenge ram-
mer for bruken av en produsents varemerke i forbindelse med ompakking
og markedsføring fra parallellimportørens side. Grensene for parallellim-
portørens snylting på produsentens goodwill må også antas å være nokså
strenge etter nordisk rett. Forøvrig - og iallfall i Norge - må man kunne si
det har vært en nokså apen holdning til parallellimport.

Når det gjelder EF- og EØ S-regelverket er det gjennomgående preget av
relativt sterk vektlegging av parallellimportens positive virkninger for
markedsintegrasjon og konkurranse i fellesmarkedet/EØS-markedet. I så
henseende har reglene forårsaket en oppmykning i de nordiske reglene p å
områder der adgangen til parallellimport tidligere har vært begrenset. Det
er også grunn til å anta en viss oppmykning med hensyn til bruken av vare-
merke og markedsføring av varen på det nasjonale marked. Hvor grensene
går har vært gjenstand for diskusjon, og noe avklaring synes å ha kommet
nylig fra EF-domstolen. Det er videre en tendens i EF-retten til å akseptere
begrensninger på adgangen til direkte-import fra det autoriserte forhandler-
nettet i eksportstaten, men samtidig har man vært forsiktig med å godta
restriksjoner på importørers tilgang på varer ut over dette; altså restriksjo-
ner i retning av en forsterket eller absolutt områdebeskyttelse for det auto-
riserte forhandlernettet. Mens man gjennomgående har vært positive til
parallellimport innad i fellesmarkedet, blir det et spørsmål om ikke enkelte
av EF- og EØS-reglene fordrer beskyttelse mot parallellimport fra tredje-
land. Dette er spesielt representert ved direktivene om konsumpsjon av
immaterielle rettigheter. Man kan da stille spørsmål om ikke disse påfører
statene en plikt til å innføre såkalt regional konsumpsjon. Dette er et om-
diskutert spørsmål, ikke minst i de nordiske land der ihvertfall innstillingen
i Sverige og i Norge på lovgiverhold - og da spesielt på varemerkeområde -
synes å være at man beholder internasjonal konsumpsjon inntil EF- eller
EFTA-domstolen har truffet en avgjørelse om dette. I så fall blir det et spørs-
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mål om ikke de nordiske lands lovgivning er mer liberal til parallellimport
fra tredjeland enn det som strengt tatt følger av EF- eller EØS-regelverket.
Dette er et tema til diskusjon i gruppene.

Særlig om parallellimport av legemidler

I dette innlegget vil jeg ikke komme nærmere inn på regelverket generelt.
Det er berørt i referatet. Derimot vil jeg her i forlengelsen av referatet berøre
noen temaer av høy aktualitet som har oppstått i forbindelse med parallell-
import av legemidler. Det angår problemstillinger som kan tas opp under
samtlige temaer for gruppediskusjonene. Et spesielt trekk ved legemiddel-
sektoren er at det er et område med hør grad av statlig regulering av mar-
kedsbetingelsene og det blir spørsmål om hvordan dette får konsekvenser
for privates adgang til å motsette seg parallellimport. Det kan for det første
dreie seg om statlig reguleringer i importstaten, typisk krav til hvordan le-
gemidlene skal selges, anatall tabletter, pakningens størrelse og så videre.
Her kan man tenke seg variasjoner av statlig lovgivning som kan vanskelig-
gjøre parallellimport. Man vil også kunne tenke seg reguleringer i eksport-
staten, og da typisk prisregulering eller andre reguleringer som har betyd-
ning for prisen på produktene som igjen kan medføre at prisene blir lavere
i eksportstaten enn i importstaten. Dette gir insentiver til parallellimport
som ikke har noe å gjøre med private parters opptreden på markedet å gjøre,
altså insentiver til parallellimport som ligger utenfor partenes kontroll. Jeg
skal her berøre to problemer som har sammenheng med det jeg nå har sagt.

Ompakking

Det ene er den såkalte ompakkingsproblematikken, spørsmålet om en vare-
merkeinnehaver kan motsette seg at parallellimportøren pakker om varene
og forskyner dem med ny innpakking hvor han f.eks. påfører produsentens
varemerke på de nye pakningene. Det spesielle i legemiddelsektoren er som
nevnt at nasjonale regler stiller krav til innpakning og at reglene kan variere
fra land til land. EF-domstolen har i løpet av sommeren truffet tre avgjørel-
ser om adgang til ompakking av varer som er importert fra en annen med-
lemsstat, bl.a. i den såkalte Bristol-Myers saken som er omtalt i referatet
mitt. Denne dommen avklarer iallfall noen av de spørsmål som har vært
omdiskutert. I den såkalte Hoffmann-La Roche saken fra 1978 stilte EF-
domstolen opp fire krav som måtte være oppfylt for at parallellimportøren
kunne pakke om produktene og da seige dem i importstaten i ompakket
stand. For det første ville det være at et forbud fra varemerkeinnehaverens
side mot ompakking ville medføre en kunstig markedsoppdeling innad i
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fellesskapet. For det andre var det et krav om at ompakkingen ikke kan
påvirke varens tilstand på en negativ måte. For det tredje at pakningen fast-
slår hvem som har pakket om produktene. For det fjerde at rettighetshave-
ren får et forvarsel om salget av det ompakkede produkt. EF-domstolen har
nå etter min oppfatning og kort fortalt gjentatt disse kravene og presisert
innholdet i dem ytterligere. I likhet med generaladvokatens forslag til utta-
lelse, som jeg har nevnt i referatet, bygger EF-domstolen på tidligere av-
sagte dommer, men domstolens tolkning av kravene i Hoffmann-La Roche
kan synes noe strengere enn generaladvokatens. Det er ikke noen klare holde-
punkter for at EF-domstolen redefinerer sin tidligere oppfatning av hva
som er varemerkets vesentlige funksjon, nemlig å garantere for produktets
opprinnelse, men man kan diskutere om ikke varemerkeinnehaverens ret-
tigheter går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta en slik garanti-
funksjon etter de dommene som EF-domstolen har avsagt. Det er en tydelig
forskjell mellom dommen og generaladvokatens uttalelse, og det er at EF-
domstolen i likhet med Hoffmann-La Roche saken opererer uttrykkelig med
kravet om at forbudet mot ompakking ikke må føre til kunstig markedsde-
ling. Dette regnes således som et selvstendig krav. Hvis forbudet ikke får
slike konsekvenser - kunstig markedsoppdeling - er det legitimt. Domsto-
len har presisert dette noe nærmere; hvis det importerte produkt ikke kan
selges i importstaten - typisk fordi nasjonal lovgivning og/eller bransje-
praksis i forbindelse med utskriving av resepter stiller krav til pakningens
størrelse - vil et forbud mot ompakking medføre kunstige markedsskiller.
Derimot vil varemerkeinnehaveren kunne motsette seg ompakking dersom
parallellimportøren kan seige det importerte produkt i originalpakningen,
f.eks. ved å forsyne pakningen med opplysningen på importstatens språk
eller ved å legge ved bruksanvisninger på dette språket. Det kan ses på som
en slags proposjonalitetsvurdering til fordel for varemerkeinnehaveren;
parallellimportøren må velge den løsning som er minst inngripende for ene-
retten til å bruke varemerket. Denne forståelsen av kravet til kunstig mar-
kedsoppdeling indikerer at varemerkeinnehaveren har en enerett til å be-
stemme hvordan produktene skal se ut og at inngrep i denne eneretten bare
kan skje dersom det ville medføre at salg av produktet i importstaten blir
avskåret, typisk som følge av nasjonale krav til pakningens utforming i
importstaten. Her ser man at statlige reguleringer i importstaten på den måten
kan medvirke til at varemerkeinnehaveren taper sin rett til å hindre omset-
ning av det ompakkede produktet. Problemet som kan reises i kjølevannet
av disse dommene er om det finnes andre grunner enn statlig regulering og
praksis for utskriving av resepter som gjør det nødvendig for parallellim-



Parallellimport 373

portøren å pakke om varene. Det gir dommene etter min oppfatning ikke
noe svar på. På den annen side presiserer domstolen at varemerket ikke har
som formål å tjene til markedsdelinger, og dermed bygge opp under pris-
forskjeller som eksisterer i de ulike medlemsstatene. Med andre ord kan
varemerkeretten ikke legitimere forbud mot parallellimport som følge av
prisforskj eller som har oppstått som en følge av statlige reguleringer, altså
forhold som ligger utenfor varemerkeinnehaverens kontroll. Problemer som
følge av slike forskjeller i markedet må løses på en annen måte.

Konsumpsjon av patentrettigheter

Dette leder over i det andre temaet jeg skal berøre her, konsumpsjon av
patentrettigheter. Ved patentrettigheter kommer betydningen av statlig
intervensjon i eksportstaten med følge på prisnivået der mer på spissen.
Patentrettighetenes begrunnelse kan hevdes å være at de skal sikre insentiver
til fortsatt innovasjon og teknisk utvikling, og at dette forutsetter at
rettighetshaveren far tilstrekkelig kompensasjon for sine bestrebelser som
sikres gjennom eneretten. Ved statlig intervensjon i eksportstaten kan det
føre til at prisnivået blir så lavt at det skaper selvstendige insentiver til
parallellimport. Det kan således hevdes at rettighetshaveren ikke har fått
tilstrekkelig utbytte ved utnyttelse av eneretten i eksportstaten. Det kan for
det første gjelde der hvor det er prisregulering i eksportstaten og eventuelt
nasjonale refusjonsregler som bidrar til ulikt prisnivå. For det andre har
man også et problem i de tilfeller der hvor det er manglende patentbeskyttelse
i eksportstaten, og dette problemet er aktualisert ved at Spania og Portugal
tidligere - altså før 1992 - ikke hadde regler om patentbeskyttelse av
legemidler. Det resulterer i at et stort antall legemidler aldri får patent-
beskyttelse der. Manglende patentbeskyttelse vil i seg seiv gjerne innebære
et lavere prisnivå i tillegg til at det har sammenheng med nasjonale pris-
reguleringer. Disse forholdene utfordrer det EF-rettslige konsumpsjons-
prinsipp, altså prinsippet om at når et produkt er brakt på markedet i en stat
av rettighetshaveren eller med hans samtykke, skal det fritt kunne importe-
res til en annen stat. Man kan si at konkurranse- og integransjonspolitikken
kan bli et tveegget sverd. På den ene siden skal parallellimporten forebygge
ineffektivitet og for høy prissetting i markedet og bidra til å redusere barrierer
mellom markedene. På den annen side får man et problem når markeds-
betingelsene er ulike på grunn av ulik statlig regulering, hvilket vil innebære
at fællesmarkedet ikke oppfyller forutsetningen om å være et indre marked
med samme karakteristikk som et nasjonalt marked. Spørsmålet blir om
man må ta hensyn til dette ved vurderingen av om parallellimport skal tilla-
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tes eller forbys. I saken Merck mot Primecrown m.fl. som nå er opp for EF-
domstolen har generaladvokaten tatt til ordet for at tidligere domstolsprak-
sis må revurderes. Som jeg har nevnt i referatet mitt er det slik at i patent-
og opphavsrettssaker har det avgjørende vært at rettighetshaveren har hatt
mulighet til å bestemme om produktet overhodet skal føres på markedet i
de enkelte land. Har det først gjort dette, må rettighetshaverene ta konsek-
vensene av sitt valg, noe som kan kalles valgfrihet- eller konsekvens-
synspunktet. Dette får da betydning i de tilfeller der prisnivået er lavere i
eksportstaten enn i importstaten slik at det oppstår insentiver til parallell-
import. I den såkalte Merck/Stephar-dommen fra 1981 fant EF-domstolen
med denne begrunnelsen at rettighetsinnehaveren ikke kunne hindre im-
port til tross for at produktet var brakt på markedet i en stat der det manglet
patentbeskyttelse. Følgende argumenter står sentralt til fordel for et avvik
fra Merck/Stephar-doktrinen: For det første har det vært anført at senere
praksis fra EF-domstolen om immaterielle rettigheter viser en mer
immaterialrettsvennlig holdning enn hva som var tilfellet på 70- og tidlig
80-tallet. For det andre har det vært anført at man ved å tillate parallell-
import i slike tilfeller importeres også eksportstatens lovgivning til import-
staten. For det tredje kan det anføres at det ikke er konkurransepolitisk
begrunnet å hindre parallellimport hvor patentbeskyttelse mangler i eks-
portstaten. Da mangler nettopp den beskyttelse insentiver til fortsatt pro-
duksjon forutsetter. Noe lignende kan også anføres ved prisregulering som
gjør at patenthaveren ikke får maksimalt ut av markedet. For det fjerde kan
man stille spørsmål forsåvidt gjelder Merck/Stephar-dommen; er valg-
frihetssynspunktet dekkende på forholdene i legemiddelsektoren? I den
såkalte Primecrown-saken er det vist til at produsenten har en etisk
förpliktelse til å markedsføre produktene. Man kan således ikke si at han
står fritt til med hensyn til om han vil føre produktet på markedet eller ikke.
Det argumentet er så vidt jeg har forstått på lang vei akseptert av
Kommisjonen. Argumentene kan synes overbevisende. Jeg synes imidlertid
det er grunn til å nevne at EF-domstolens og Kommisjonens strenge holdning
til absolutt områdebeskyttelse har vært vel så mye motivert i policy-
betraktninger om markedsintegrasjon som i konkurransepolitiske hensyn.
Derfor har man i tidligere praksis vært lite villig til å tillate begrensninger i
vareflyten mellom statene som ikke eksisterer innad i de enkelte stater;
nettopp av den grunn at det er statlige reguleringer og ikke aktørenes opp-
treden som forstyrrer konkurranseforholdene i markedet. Slike forstyrrelser
søkes forebygget på annen måte enn gjennom å styrke produsentens rett til
å dele opp markedet for sine varer. Disse synspunktene er fremme i EF-
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domstolens ompakkingssaker. Til den aktuelle sak kan det tilføyes at Spania
og Portugal har vært pålagt å innføre patentbeskyttelse for legemidler fra
1992.1 tillegg har patentinnehavere i andre stater hatt rett til å hindre im-
port av legemidler fra Spania og Portugal i en tidsbegrenset periode etter at
patentbeskyttelse ble innført i disse statene. Det følger av overgangs-
ordningene i de respektive tiltredelsestraktater. Dersom man skulle fravike
Merck/Stephar-doktrinen ville patenthaverene far vern ut over denne tiden,
og det kan stilles spørsmål ved om det har vært intensjonen. Et fravik fra
Merck/Stephar-dommen innebærer også at det legges avgjørende vekt på
ulikheter i det prisnivået som statene selv foranlediger ved vurderingen av
om parallellimport kan forbys. Slike ulikheter kan i det fall begrunne at det
skapes varige skiller mellom markedene som ikke eksisterer på de nasjonale
markedene; der forutsettes jo å være homogene. Etter min oppfatning gir
ikke de dommer der EF-domstolen har gitt immaterialrettshaverene rett til
å hindre parallellimport, helt umiddelbart støtte for dette. Det samme gjelder
de siste dommene om varemerkerettigheter. Slik jeg se vil et fravik her
innebærer en ny linje i rettspraksis som ikke direkte kan støttes på tidligere
dommer. På det punktet er jeg uenig med generaladvokaten i Merck/
Primecrown, men det synspunktet kan vi da eventuelt diskutere nærmere. I
denne forbindelse må det også nevnes at Kommisjonen nylig har holdt fast
ved sin tidligere strikte holdning til absolutt områdebeskyttelse i konkurr-
ansesaker også i tilfeller som omhandler legemidler og der arrangementene
var en direkte følge av prisreguleringene i eksportstaten.

Problemer til nærmere diskusjon i gruppediskusjonene

De problemene som her tas opp har relevans for alle de temaer vi har satt
opp til gruppediskusjon. Spørsmålene kan diskuteres såvel de lege lata som
de lege ferenda. Når det gjelder parallellimport og private parter kan inn-
fallsvinkelen være: Skal produsenten/forhandlerne kunne hindre parallell-
import ved avtalearrangementer og/eller immaterielle rettigheter når ulik-
heter i prisnivået i de forskjellige stater relaterer seg til forhold utenfor
partenes kontroll? Når det gjelder parallellimport og statlig regulering kan
man stille spørsmål ved i hvilken utstrekning statlig regulering i importsta-
ten - typisk ved prisregulering - kan få betydning for importstatens regler
om parallellimport. Og når det gjelder parallellimport og markedsintegras-
jon kan man stille spørsmål: Er det av hensyn til målet om et integrert mar-
ked irrelevant i vurderingen om parallellimport skal forbys eller tillates, å
ta hensyn til at markedsforholdene i de ulike stater faktisk varierer?



376 Gruppdiskussion

Professor Lars Pehrson: Ole-Andreas behandlar i sin uppsats både vik-
tiga ekonomiska förhållanden avseende parallellimport och det aktuella
rättsläget. Rättsläget är så lika i de nordiska länderna att det blir svårt att
komma med några nyheter och kommentarer men jag skall ändå göra ett
försök.

Varför marknadsuppdelning?

Spegelbilden av parallellimport är väl marknadsuppdelning. Det är på grund
av att det finns olika marknader som parallellimport kan uppkomma. Var-
för delar man då upp marknader? Ja, det kan vara fler olika skäl till det.
Ibland är det produktens art som är orsaken. Vissa varor är inte lika efter-
frågade på alla ställen. Det klassiska exemplet är att man inte säljer så många
kylskåp på Grönland!

Det är inte tillåtet att dela upp marknaden inom EU. Men ibland kan det
gå ändå p.g.a produktens art.

Ett exempel som kan nämnas är försäljning av dataprogram som styr
ljuset i industrilokaler. Det kan vara avsett för t.ex. den tyska marknaden.
Arbetstider och helger som finns inprogrammerade gör då dataprogrammet
helt värdelös i andra EU-länder. Man kan således med den här typen av
produkter uppnå marknadsuppdelning utan att ens antyda det i något
distributionsavtal eller liknande.

En produkts art och karaktär leder i vissa fall till en marknadsuppdelning
som kan definieras som "halvnaturliga monopol".

Standardiseringsregler på läkemedelsområdet - som Ole-Andreas näm-
ner - är ett annat exempel. Det finns krav på antalet tabletter som får finnas
i en förpackning, dennas utseende, vikt osv. Detta i kombination med pris-
subventioner kan leda till marknadsuppdelning.

Ett tredje exempel är immaterialrätter. Det finns olika immaterialrättsligt
skyddsmöjligheter i de skilda länderna. Man kan använda sig av de
immaterialrättsliga skydd som finns i ett land för att hindra import av pro-
dukter som man sålt i något annat land. Resultatet blir en marknads-
uppdelning efter landgränser. Eftersom vi skall prata om EU och marknads-
integration skall här bara nämnas att det också finns regionalt eller lokalt
begränsade immaterialrätter t.ex. känneteckensrätter som baserar sig på en-
bart användning (inarbetning) i en viss region.

Varför vill man dela upp marknader och varför vill företagen förhindra
parallellimport? En gammal studentkamrat och numera professor i natio-
nalekonomi har förklarat att det för en ekonom är ganska lätt att påvisa de
ekonomiska fördelarna. Om en tillverkare av en viss vara delar upp det
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område han är verksam inom i olika delområden samt maximerar priset i
varje delområde tjänar tillverkaren alltid mer än om samma pris skulle gälla
för hela området - allt annat lika. Det är helt enkelt en fråga om att tjäna mer
pengar eller göra mindre förlust.

Om vi ser det hela från ett annat perspektiv kan vi konstatera att en av de
viktigaste aspekterna när det gäller om man skall tillåta parallellimport el-
ler inte är vilka konkurrensbegränsande verkningar ett förbud mot parallell-
import har. Är det så att man genom att motverka parallellimport ger företa-
gen en otillbörlig stark ställning på marknaden bör man tillåta parallell-
import. Blir resultatet det omvända bör kanske parallellimport kunna för-
bjudas.

Frågan är dock om det är så enkelt att parallellimport antingen bör vara
helt tillåten eller helt förbjuden. Här tror jag det är två olika förhållanden
som är viktiga att tänka på och nu har jag för avsikt att övergå till att tala om
immaterialrätten.

Parallellimporten och immaterialrätten

För det första är det inte säkert att alla immaterialrätter bör behandlas lika.
Det är snarare så att det finns många olika skäl som talar emot det. För det
andra bör man kanske göra skillnad mellan produkter som befinner sig i
början resp. slutet av sin livscykel.

Det sista först. När det är fråga om att lansera en produkt, d.v.s i början
av en produkts livscykel, är ett företag inte särskilt intresserat av att in-
vestera pengar utan att vara någorlunda säker på att kunna räkna hem inves-
teringen. Ett exempel är en licenstagare som först måste försäkra sig om att
inte någon mer rutinerad tillverkare kan sälja samma sak till ett lägre pris.
Som licenstagare vill man därför vara exklusiv. Resultatet kan annars bli att
den tilltänkte licenstagaren avstår från att ingå något avtal vilket i sin tur
minskar konkurrensen inom det produktområde som licenstillverkaren hade
för avsikt att verka inom.

När det gäller ett senare skede av en produkts livscykel, då produkten är
mogen och typiskt sätt har stor efterfrågan (t.ex. Levis-jeans), vill vi i de
fall inte ge rättighetsinnehavaren möjlighet att förhindra parallellimportörer
och därmed ta ut ett högre pris.

De olika immaterialrätternas fyller skilda funktioner. Vissa rättigheter
syftar till att rättighetsinnehavarna skall kunna göra större vinster. Upphovs-
rätten är till för att upphovsmännen skall kunna leva på sin skapande verk-
samhet och det blir ju lättare om man kan dela upp marknader. Det samma
gäller uppfinnare som kan erhålla patent samt designers som kan få en
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mönsterrätt. Patenträttens syfte är att ge en belöning och incitament för den
uppfinnande verksamheten och i sådana fall kan det vara lättare att accep-
tera att man kan förhindra parallellimport.

När det gäller känneteckensrätten är situationen lite annorlunda. Visser-
ligen syftar användning av varumärken till att ge så hög avkastning som
möjligt. Men frågan är om detta är lagstiftarens syfte. Det tror jag inte, utan
lagstiftarens syfte med känneteckensrätt är att göra det möjligt att skall
kunna särskilja olika produkter på marknaden.

Immaterialrätten och EG-rätten

Historiskt sett har man i de flesta europeiska länder kunnat hindra parallell-
import på patenträttslig, mönsterrättslig och upphovsrättslig grund. Vi i de
nordiska länderna har avvikit från denna princip genom att man hos oss
inte har kunnat hindra parallellimport på upphovsrättslig grund. Nu har si-
tuationen emellertid ändrat sig för oss i de nordiska länderna p.g.a. den
europeiska integrationen och gemenskapsrätten. Inom EU är det förbjudet
att dela upp marknader med skilda patent. Det har tillkommit ett nytt argu-
ment, ett nytt skäl för att hindra parallellimport - den inre marknaden med
fria varurörelser. Den inre marknaden skall i det här hänseendet fungera
som en nationell marknad.

Immaterialrätten har också fått en ny funktion i gemenskapsrätten ge-
nom att vara någon sorts handelspolitiskt förhandlingsargument och här
tycker jag det finns utrymme för viss kritik.

De centrala reglerna i EG-rätten avseende parallellimport har varit arti-
kel 30 och 36. Artiklarna gäller handel mellan medlemsstaterna och inte
import från tredje land vilket EG-domstolen slog fast på 70-talet. Det som
numera diskuteras är hur man skall tolka direktiven från 80- och 90-talen
som gäller harmonisering av nationell lagstiftning. Enligt vissa av dessa
direktiv måste man kunna motsätta sig import från tredje land till EG. Tyd-
ligaste framgår det av spridningsdirektivet (spridning av upphovsrättsligt
skyddade verk) där resultatet för svensk rätt blir att innehavaren av en när-
stående rätt kan förhindra import medan innehavaren av en upphovsrätt
inte kan göra det. Om man t.ex importerar grammofonskivor kan musi-
kerna motsätta sig importen men inte tonsättaren.

Varumärkesdirektivet reglerar enligt sin ordalydelse endast import mel-
lan medlemsstaterna. Men hur skall det tolkas från tredje land? I Sverige
lever vi som om global konsumtion gällde. Men vissa akademiker har en
annan åsikt och i litteraturen finns det åtskilliga som hävdar att regional
konsumtion skall gälla. Numer finns det också en dom från Högsta domsto-
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len i Tyskland som anger att regional konsumtion gäller. Jag tycker de är
olyckligt. Men det är något som ligger i tiden. Immaterialrätt blir mer och
mer handelspolitik. Vi har t.o.m. fått en konvention som huvudsakligen
baserar sig på detta, TRIPS. Jag tror att en hel del av de andra sofistikerade
juridiska övervägande som vi berört kanske inte kommer att väga så tungt i
konkurrens med de handelspolitiska realiteterna.

Professor dr. juris Hans Petter Graver: Vi har av både Lars Pehrson och
Ole-Andreas Rognstad erhållit många intressanta frågeställningar som vi
närmare kan belysa och diskutera i grupperna. Efter gruppdiskussionerna
samlas vi alla återigen för att redovisa resultaten av gruppernas aktivitet.

Parallellimport och privata parter:

gruppdiskussion redovisad av professor Lars Pehrson

I gruppen diskuterade vi hur parallellimporten uppfattas av de företag som
är involverade och framför allt hur rättighetsinnehavarna påverkas. Något
som alltid dyker upp i detta sammanhang är "free-rider" problemet. Parallell-
importören behöver inte bära alla distributionskostnaderna. Han kan nor-
malt sett "surfa" på rättighetsinnehavarens och tillverkarens reklam och
andra marknadsföringsansträngningar.

Vi kunde konstatera att "free-rider" problematiken återfinns särskilt på
områdena för läkemedel eller bilreservdelar. De som ytterst skall betala
d.v.s socialförsäkringssystemet (läkemedel) och försäkringsbolagen (re-
servdelar) kräver att man väljer det billigaste alternativet. Det betyder ofta
att man måste välja parallellimportörens produkt och detta trots att parallell-
importören kanske bara är något billigare.

Det här är en idealisk situation för parallellimportörer. Han kan hugga av
kostnader samtidigt som han bara behöver sänka priset mycket litet i för-
hållande till den auktoriserade distributören. Är det däremot frågan om
märkesvaror som säljs i stormarknader i förorterna behöver importören sänka
priserna avsevärt mer.

En annan sak som vi pratade om var olika typer av produktdifferentie-
ringar för att attrahera marknaden eller hindra parallellimport. På det sättet
kom vi osökt in på de domar som i somras kom från EG-domstolen om
ompaketering. En fråga som vi ställde oss var om domstolen skulle komma
till samma slutsats oavsett vilken produkt det var fråga om.

Situationen kan vara väldigt olika beroende på produktens art och då
speciellt på läkemedelsområdet. Det torde vara något oklart om domarna
bara gäller läkemedel eller om utgången hade blivit densamma om det hade
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varit fråga om någon annan typ av produkt. Något helt säkert svar fick vi
naturligtvis inte på den frågan.

Det sista som vi diskuterade var regional resp. global konsumtion när det
gäller tolkningen av de immaterialrättsliga direktiven. Det är varumärkes-
direktivet som är mest oklart. Beträffande de övriga direktiven så gäller
regional konsumtion. Såvitt vi känner till så förekommer en hel del parallell-
import från icke EU-länder som varumärkesinnehavarna inte är så benägen
att ingripa mot samtidigt som det finns vissa branscher, t.ex läkemedels-
branschen i Norge, som agerar som om regional konsumtion gäller. Man
importerar inom dessa branscher helt enkelt inte från tredje land.

Det måste bli EG-domstolen eller EFTA-dosmtolen som till syvende och
sidst får avgöra frågan om det är global eller regional konsumtion som gäl-
ler enligt varumärkesdirektivet.

Parallellimport och statlig kontroll samt parallellimport och
marknadsintegration:

gruppdiskussion redovisad av professor dr juris Hans Petter Graver

Många av de teman som var uppe i första gruppen diskuterades även i vår
grupp men kanske mer från ett offentligrättsligt perspektiv.

Vi började med att diskutera utifrån ett internationellt perspektiv och då
främst WTO-reglerna och regional kontra global konsumtion. Frågan som
diskuterades var vilken betydelse "stand-still" kravet i WTO har för tolk-
ningen av varumärkesdirektivet. Vi var inne på spörsmålet om "stand-still"
kravet kan leda till att man inte kan införa regional konsumtion i stater där
man har global konsumtion.

Vi gick sedan in ett på snävare gemenskapsrättsligt och nordiskt per-
spektiv. Gruppen diskuterade en konkurrensrättslig tendens från Danmark.
I Danmark har man tidigare aktivt agerat för stödja parallellimport men nu
funnit behov att ingripa mot parallellimporten. För konkurrensmyndigheterna
har det uppstått ett nytt problem eftersom parallellimportörerna samarbetar
om olika villkor och priser.

Gruppen behandlade också frågan som Lars Pehrson nämnde i sitt anfö-
rande. Den om förhållandet mellan mogna produkter och nylanserade pro-
dukter och vilken grad det har rättslig relevans. Det är vanskligt att som
parallellimportör komma in på en marknad som är mogen p.g.a. att det finns
nationella standarder och krav som kan vara anpassad till produkterna. Det
är lättare att stöta på tekniska handelshinder. När det gäller nylanserade
produkter diskuterade vi om man inte kunde få en viss tidsfrist från parallell-
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importerande konkurrenter. EG-domstolen har tidigare fokuserat på integra-
tionshänsynen och rambetingelserna för den inre marknaden men nu kan-
ske domstolen mera kan fokusera på marknadens funktionssätt. Större öp-
penhet skulle nu kunna visas från domstolens sida när det gäller skydd för
nylanseringar av produkter.

Vi avhandlade spörsmålet om samarbete och informationsplikt avseende
läkemedelsimport.

Den som parallellimporterar läkemedel kan i vissa fall inte fa upplys-
ningar om innehållet i produkterna för att på så sätt kunna dokumentera att
det rör sig om parallellimport. Trots samarbetsförpliktelsen i EG-rätten är
det svårt att få information från andra länders myndigheter. Om man inte
får information kan det då vara en grund till att tillåta parallellimporten?

Gruppen diskuterade också frågan om man kan använda producentens
varumärke. En speciell variant är en situation som dyker upp i praxis som
innebär att producenten kodar sina produkter för att kunna identifiera var
varorna är köpta och på så sätt "avslöja" parallellimportören. Det i kombi-
nation med att det finns nationella krav på märkning (p.g.a säkerhet och
hälsa) kan vara en grund för att importören skall få ommärka sina produk-
ter.

Mot slutet debatterade gruppen om det finns skillnader mellan kommis-
sionen och EG-domstolen hållning när det gäller skyddet för nylansering
av produkter. Det antyddes i gruppen att det kanske vore bättre att ta upp
frågan som ett förhandsavgörande enligt artikel 177 i EG-fördraget än som
en sak för kommissionen för att slå fast i praxis.


