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Sammanfattning 
 
 
Att upprätthålla en effektiv konkurrens är något som EG-rätten syftar till. Genom 
artikel 82 i EG-fördraget förhindras dominerande företag att via ensidiga 
förfaranden utestänga konkurrenter eller begränsa konkurrensen. Det finns flera 
sätt, för ett dominerande företag, att påverka konkurrensen negativt och därmed 
göra sig skyldigt till missbruk enligt artikel 82. Ett förfarande som under vissa 
omständigheter kan anses som missbruk är att leveransvägra för att stoppa eller 
begränsa parallellimporten. I denna uppsats diskuteras och analyseras det om 
under vilka förutsättningar en leveransvägran kan anses som ett missbruk av en 
dominerande ställning. En genomgång av EG-praxis på området görs för att kunna 
läggas till grund för analysen. Leveransvägran, objektivt godtagbara skäl och 
parallellimporten knyts tillslut tillsammans för att ge en bild av rättsläget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Parallellimport, Dominerande ställning, Missbruk, Leveransvägran, 
Objektivt godtagbara skäl  
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Abstract 
 
 
Maintaining an effective competition is something EC-law aims to do. Through 
article 82 of the EC Treaty, dominant companies are prohibited to perform 
activities harmful to the competition. There are many ways, for a dominant 
company, to affect the competition negatively and to abuse a dominant position. A 
conduct, which under some circumstances can be seen as abuse, is refusal to 
supply with the intent to stop parallel import. In this essay the circumstances 
under which a refusal to supply should be seen as a abuse of a dominate position 
is discussed and analyzed. A review of EC case law on the area is done in order to 
support the analysis. Refusal to supply, objective acceptable reasons, and parallel 
import are linked together to give a view of the legal situation. 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Öppna marknader, det vill säga fri rörlighet och fri konkurrens, är något som 
genomsyrar EG-rätten. Att den inre marknaden, det vill säga den gemensamma 
marknaden inom EU, skall vara öppen är det centrala och därför har 
handelshinder såsom tullar avskaffats för att bland annat varor och tjänster skall 
kunna cirkulera fritt mellan länderna.1 En fri konkurrens är något som eftersträvas 
för att ge konsumenter mer alternativ och bättre produkter till ett lägre pris.2 En fri 
konkurrens, som i obunden konkurrens, betyder att en tillbörlig och effektiv 
konkurrens finns mellan företagen på marknaden.3 Detta upprätthålls genom 
konkurrenslagstiftningens två centrala regler, artikel 81 EG-fördraget om förbud 
mot konkurrensbegränsande samarbete och artikel 82 angående förbud mot 
missbruk av en dominerande ställning. Artikel 82 reglerar ett eller fler företags 
ensidiga förfarande, till skillnad från artikel 81 som reglerar avtal mellan företag 
som kan snedvrida konkurrensen på ett eller annat sätt. Det artikel 82 i fördraget 
tar sikte på är inte dominansen i sig utan missbruket då detta kan skada 
konkurrensen och konsumenterna men även andra aktörer på marknaden. Att 
vägra leverera till en kund kan i vissa situationer ses som ett missbruk och därmed 
vara en överträdelse av artikel 82.4 En sådan missbruk kan uppstå när ett eller 
flera företag, med syfte att utestänga konkurrenter och delar upp marknader, 
leveransvägrar. En anledning till att leveransvägra är för att stoppa eller begränsa 
parallellimporten och då kan förfarande vara en allvarlig överträdelse av artikel 82 
EG-fördraget.5 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Hur skall leveransvägran bedömas när en rättighetsinnehavare, med dominerande 
ställning, vidtar en sådan åtgärd för att i praktiken stoppa parallellimport? 
 
 

                                                 
1 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 23f. 
2 http://www.kkv.se/t/Page____345.aspx, 20071210. 
3 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 50f.  
4 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 149f. 
5 Bernitz, Ulf et al., Immaterialrätt, 2007, s. 338. 
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1.3 Syfte 
 
Denna uppsats har närmare undersökt kopplingen mellan parallellimporten och 
artikel 82 EG-fördraget. Parallellimport är något som, av företag med 
immaterialrättsligt skyddade produkter, kan ses som parasiterande på deras 
ansträngning att ta fram nya produkter. Då parallellimporten inte kan stoppas med 
rättslig hjälp, då det är tillåtet att parallellhandla inom EU, försöker företag finna 
andra vägar att begränsa detta. Ett sätt har varit att leveransvägra och då 
uppkommer frågan hur detta beteende skall bedömas av framför allt artikel 82 
angående missbruk av en dominerande ställning. Syftet har varit att undersöka 
denna problematik och ge en möjlig lösning på problemet. 
 
 

1.4 Metod och material 
 
Jag har i detta arbete använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod, vilket 
innebär att jag har undersökt och försökt förstå och förklara gällande rätt. För att 
få en bättre förståelse och bild av hur rätten tillämpas har jag använt mig av 
doktrin och rättspraxis. För att tillsist kunna argumentera för mina påstående och 
analysera min frågeställning och komma fram till ett sätt lagarna kan tillämpas 
på.6 
 
 

1.5 Avgränsning 
 
Det har utgåtts ifrån att företagen som undersökts har innehaft en dominerande 
ställning på den relevanta marknaden för att istället kunna inrikta fokus på 
missbruket. Inledningsvis nämns den svenska lagen, det vill säga KL 6 och 19 §§, 
men längre fram i uppsatsen kommer endast EG-fördraget beröras då den svenska 
lagstiftningen inte varit relevant. I och med att rättsfallen som undersökts inte 
berört svensk lag utan endast EG-rätten. Immaterialrätten berörs kort i frågan om 
ensamrätten och konsumtion av denna. Anledningen till att inte gå djupare inpå 
problematiken och samspelet mellan konkurrensrätten och immaterialrätten har 
varit dels att omfattningen på uppsatsen hade blivit alldeles för stor, dels att 
intresset först och främst låg på konkurrensrättens reglering om missbruk av 
dominans.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2001, s. 38. 
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1.6 Disposition 
 
Först kommer artikel 82 i EG-fördraget, missbruk av dominerande ställning, 
förklaras närmare för att ge läsaren en grundläggande kunskap och förståelse om 
denna artikel. Skillnader mellan artikel 81 och 82 kommer att klargöras så att 
läsaren får en inblick i hur de skiljer sig åt. Dominans och missbruk kommer att 
nämnas för att sedan gå in djupare på säljvägran. I tredje kapitlet förklaras först 
parallellimport allmänt för att sedan gå in på konsumtion av en ensamrätt för att 
ge läsaren förståelse om hur och när parallellimport är möjlig. Sedan nämns även 
ompaketering, parallellhandelns inverkan på konsumenterna och liknande 
produkter för att utveckla bilden av parallellimport. Fjärde kapitlet innehåller EG-
praxis, det vill säga rättsfall från EG-domstolen och ett förslag till 
förhandsavgörande av generaladvokaten. Rättsfallen innehåller diskussioner kring 
bland annat dominerande ställning och leveransvägran vilket ger läsaren förståelse 
för slutsatser som sedan dras i analysen. Generaladvokatens förslag innehåller 
tankar och analys kring parallellhandel, leveransvägran och dominerande 
ställning, vilket ger en bra bild om hur leveransvägran, i samband med 
parallellhandel, skall tolkas. I det sista och avslutande kapitlet analyseras och 
diskuteras det som framkommit i föregående kapitel. 
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2 Dominerande ställning och missbruk 
 
 
 
 
 

2.1 Inledning 
 
Två grundpelare i konkurrensrätten är bestämmelserna om förbud mot 
konkurrensbegränsande samarbete mellan företagen, som återfinns i artikel 81 
EG-fördraget och 6 § KL, och förbud mot missbruk av dominerande ställning, 
artikel 82 EG-fördraget och 19 § KL.7 Syftet med dessa regleringar är att skapa 
och upprätthålla en effektiv konkurrens och därmed motverka att aktörer på 
marknaden ingår konkurrensbegränsande avtal eller missbrukar sin dominerande 
ställning och därigenom hämmar konkurrensen.8 Syftet med att bevara en effektiv 
konkurrens är att den ger konsumenterna bättre och billiga produkter och gör även 
att företag utvecklar nya produkter då de blir effektivare när någon form av 
konkurrens finns.9 
 
 

2.2 Dominans 
 
Att, för ett företag, inneha en ekonomisk styrka som gör att de kan förhindra att en 
effektiv konkurrens upprätthålls och att agera oberoende av sina konkurrenter, 
kunder och till sist konsumenter, är att inneha en dominerande ställning.10 
Definitionen av en dominerande ställning nämns även i EG-domstolens två 
avgörande, Deutsche Grammophon11 och United Brands:12  
 

”Med begreppet dominerande ställning i artikel 82 avses den 

situationen att ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att 

det får möjlighet att hindra en effektiv konkurrens på den relevanta 

marknaden genom att företagets ställning tillåter det att i betydande 

omfattning agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter, 

kunder och, i sista hand, konsumenter.” 

 
För att överhuvudtaget kunna tillämpa artikel 82 EG-fördraget och fastställa 
huruvida missbruk föreligger måste det avgöras om dominerande ställning finns 

                                                 
7 http://www.konkurrensverket.se/t/Page____515.aspx, 20071120. 
8 Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 8. 
9 http://www.kkv.se/t/Page____345.aspx, 20071205. 
10 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses. 
11 Mål 78/70, Deutsche Grammophon. 
12 Mål 27/76, United Brands. 
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eller inte. Genom att titta på hur stor en aktörs marknadsandel på en viss marknad 
är kan detta avgöras. För att bestämma marknadsandelens storlek måste det först 
utredas vilken marknad som skall ligga till grund för prövningen. Denna marknad 
kallas den relevanta marknaden och uppdelas i relevant produktmarknad och 
relevant geografisk marknad.13 
 
 

2.2.1 Relevant produktmarknad och geografisk marknad 
 
Definitionen av den relevanta produktmarknaden redovisas i ett tillkännagivande 
av kommissionen:14 
 

”En relevant produktmarknad omfattar alla varor eller tjänster som 

på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta 

användningen av konsumenterna betraktas som utbytbara.” 

 

Den relevanta produktmarknaden bestäms alltså genom att se till hur utbytbar 
produkten ifråga är med andra produkter, i frågan om till exempel pris och 
egenskaper.15 Det vill säga att ju färre produkter som räknas utbytbara med 
produkten i fråga desto större möjlighet är det att dominans föreligger. I, till 
exempel, målet United Brands16 ansågs bananer inte utbytbara mot annan färsk 
frukt och utgjorde därför en egen produktmarknad, vilket ledde till att företaget 
ifråga hade en dominerande ställning. Något som företaget möjligen inte haft om 
annan färsk frukt hade ansetts utbytbar med bananer.  
 
Definitionen på den relevanta geografiska markanden återfinns även den i 
tillkännagivandet från kommissionen:17 
 

”Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom 

vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna 

eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt 

likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska 

områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i 

konkurrensvillkoren.” 

 
En helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet måste dock 
göras. Det är många faktorer att ta ställning till, som till exempel företagets 
finansiella styrka, företagets teknologiska eller kunskapsmässiga övertag, 
förekomsten och omfattningen av inträdeshinder och potentiell konkurrens på 

                                                 
13 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 54. 
14 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning p 7 (97/C 372/03) 
15 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 54. 
16 Mål 27/76, United Brands. 
17 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning p 8 (97/C 372/03) 



 10 

marknaden, och inte bara den relevanta marknaden, trots att det är den viktigaste 
faktorn. En tummregel är dock att företag med en marknadsandel som understiger 
30 procent normalt inte är dominerande, mellan 30 och 40 procent ligger företaget 
under nivån som tyder på dominans, över 40 procent är ett tydligt tecken på 
dominans, över 50 procent betyder presumtion på dominans och en 
marknadsandel på över 60 procent är starka bevis för dominerande ställning.18  
 
Företag som har en faktisk ensamställning på den relevanta marknaden benämns 
ha ett faktiskt monopol. Då finns det, till skillnad från rättsliga monopol som har 
rättsligt skydd och som normal sett är straffbart att konkurrera med, inget skydd 
som hindrar konkurrenter att konkurrera.19 Det är dock väldigt sällsynt att ett 
företag har ett faktiskt monopol. Det är vanligare med kvasimonopol eller 
superdominans, vilket innebär att ett företag har en marknadsandel på 80-90 
procent och därmed är helt dominerande på en marknad. Det är vid sådana 
förfarande förbudet mot dominerande ställning har särskilt stor betydelse.20 
 
Immaterialrättsligt skydd kan leda till en dominerande ställning, då rättigheten gör 
att en aktör har ensamrätt på en produkt, men behöver inte leda till det. Det får 
bedömas från gång till gång med hänsyn till omständigheterna, det vill säga 
immaterialrättsliga skyddets omfattning och marknadssituationen.21 I bland annat 
målet Deutsche Grammophon22 fastslås att ensamrätten immaterialrätten ger, inte 
kan likställas med dominerande ställning.  

”Innehavaren av en rättsligt erkänd exklusiv spridningsrätt har inte 

en dominerande ställning, enligt artikel 86 i fördraget, endast 

genom att utöva denna rätt.” 

Även i målen Park Davis mot Probel23 och Magill24 konstateras detta. Domstolen 
kommer dock fram till att det faktiskt föreligger dominerande ställning i Magill.  
 
 

2.3 Missbruk 
 
I artikel 82 EG-fördraget står det att ett eller flera företags missbruk av en 
dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller inom en väsentlig 
del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, 
oförenlig med den gemensamma marknaden och förbjudet. Det är alltså inte 

                                                 
18 Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 566ff. 
19 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 58. 
20 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 58f.  
21 Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel, 2002, s. 257. 
22 Mål 78/70, Deutsche Grammophon. 
23 Mål 24/67, Parke Davis mot Probel. 
24 Mål 241/91 och 242/91, Magill. 
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förbjudet att ha en dominerande ställning på en marknad utan det 
konkurrenslagstiftningen tar sikte på är missbruket.25  
 
Artikel 82 ställer upp några exempel på typiskt missbruk som dock inte skall ses 
som uttömmande:26  
 

a) Direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller 

försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, 

b) Begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel 

för konsumenterna, 

c) Tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa 

handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,  

d) Ställa 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 

 
Missbruket av den dominerande ställningen kan, i praktiken, urskiljas till två 
huvudformer. Den första är exploaterande missbruk, som innebär att företaget 
utnyttjar sin marknadsställning till egen fördel och riktar åtgärden mot sina 
konkurrenter27 för att försöka sätta sig i en bättre position. Den andra är 
exkluderande missbruk som betyder att företag använder sig av sin dominerande 
ställning för att försvåra för andra konkurrenter och därmed försämra 
konkurrensen på marknaden. Punkt a och b i artikel 82, tillämpning av oskäliga 
priser och villkor samt produktions- och marknadsbegränsningar, nämner exempel 
på exploaterande missbruk. Punkt c och d, tillämpning av olika villkor för 
likvärdiga transaktioner och kopplingsförbehåll, är exempel på exkluderande 
missbruk.28 
 
 

2.3.1 Leveransvägran 
 
Det är i regel upp till företag att fritt välja avtalspartner och leverera till dessa men 
också att bestämma att sluta leverera till befintliga kunder, så är det även för 
företag som är dominerande.29 Ett dominerande företags leveransvägran kan dock 
vara ett missbruk av den dominerande ställningen om förfarandet är 
konkurrensbegränsande.30 Leveransvägran utgör då ett exempel på exkluderande 
missbruk vilket betyder att det dominerande företaget, genom sin vägran, driver 

                                                 
25 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 150. 
26 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 156. 
27 Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 579.  
28 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 157. 
29 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, 2005, och Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 628. 
30 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, 2005. 
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eller utestänger den leveransväntande aktören från marknaden.31 Ett exempel på 
när leveransvägran kan utgöra ett missbruk, är när det dominerande företaget 
vägrar leverera en så kallad nödvändig nyttighet, det vill säga en oumbärlig 
resurs.32 I målet Commerical Solvents33 ansågs missbruk av den dominerande 
ställningen föreligga då det dominerande företaget slutat efterkomma 
beställningar av en viss råvara som ansågs vara en oumbärlig resurs då företaget i 
stort sett var de enda som levererade denna råvara. Det kan dock finnas andra 
förfaranden som gör att företag kan anses missbruka sin dominans genom att 
leveransvägra. Om ett dominerande företag har till syfte att hämma konkurrensen, 
exempel är om syftet med åtgärden är att begränsa kundens möjlighet att sälja 
vidare produkten, det vill till exempel säga parallellhandla, genom att 
leveransvägra kan detta vara frågan om missbruk.34   
 
Kommissionens diskussionsunderlag säger att det finns flera olika typer och 
situationer av leveransvägran och nämner tre exempel, att säga upp en existerande 
leverans, att vägra leverera en produkt, när denna omfattas av 
immaterialrättsskydd och för det tredje att vägra leverera när informationen anses 
nödvändig för interoperabilitet mellan system.35 

 
När det gäller, för ett företag med dominerande ställning, att säga upp en leverans 
måste, enligt kommissionens diskussionsunderlag, normalt fyra kriterier vara 
uppfyllda för att uppsägningen skall utgöra ett missbruk enligt artikel 82 EG-
fördraget. Beteendet måste karakteriseras som ett avbrott av leveransen, dominans 
måste föreligga hos aktören som avbryter leveransen, vägran att leverera skall 
sannolikt hämma konkurrensen och vägran är inte objektivt godtagbar eller 
godtagbar på grund av effektiviteten.36 
 
Att tvinga ett företag att leverera kan på lång sikt innebära en 
konkurrenshämmande effekt då företag inte vill eller vågar göra investeringar som 
de annars skulle ha gjort. Detta innebär även att konsumenterna missgynnas i det 
långa loppet av att tvinga ett företag att leverera en produkt. Detta betyder att det 
krävs en noggrann genomgång av såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter på 
konkurrensen när det gäller att bestämma huruvida en leveransvägran skall anses 
som ett missbruk och företaget därmed skall bli tvingade att leverera.37  
 
 
 

                                                 
31 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, 2005. 
32 Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 629. 
33 Mål 6/73 och 7/73, Commercial Solvents. 
34 Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 629.  
35 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuse, Brussels, December, 2005. 
36 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuse, Brussels, December, 2005.  
37 Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 626ff. 
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2.4 Skillnader mellan artikel 81 och 82  
 
Både bestämmelserna om förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan 
företagen och förbud mot missbruk av dominerande ställning handlar, som sagt, 
om att motverka att den effektiva konkurrensen sätts ur spel. Det finns dock 
skillnader mellan de båda bestämmelserna. Missbruk av dominerande ställning 
handlar, till skillnad från konkurrensbegränsande samarbete, om ett ensidigt 
förfarande. Konkurrensbegränsande samarbete handlar om avtal och samordnat 
förfarande, det vill säga förfaranden mellan minst två aktörer. Fler skillnader är att 
artikel 82 EG-fördraget förutsätter att åtgärden görs av ett företag som innehar en 
dominerande ställning. Det finns heller inget undantag från missbruk av 
dominerande ställning som det finns vid konkurrensbegränsande avtal.38 
 
Det finns inget krav på att missbruk av dominerande ställning skall ha ett visst 
syfte eller effekt som konkurrensbegränsande samarbete måste ha för att kunna 
tillämpas. För att missbruk av den dominerande ställningen skall föreligga 
behöver beteendet inte fått en konkurrensbegränsande effekten det räcker också 
att ett företag gör det känt att de ska vidta en viss åtgärd och att denna leder till att 
konkurrensen hämmas för att de skall anses missbruka sin dominerande ställning. 
Effekt och syfte är dock något som är viktigt vid en prövning om huruvida 
missbruk föreligger.39  
 
 

2.5 Objektivt godtagbara skäl 
 
Företag med dominerande ställning kan, i vissa fall, ha objektivt godtagbara skäl 
att vidta vissa åtgärder och därmed kan missbruk, som anges i artikel 82 EG-
fördraget, inte komma ifråga. Diskriminering och leveransvägran kan, till 
exempel, vara tillåtet om den motiveras med objektivt godtagbara skäl. Som EG-
praxis säger kan ett dominerande företag, med rätta, 
efter vad som är normalt branschpraxis och genom att konkurrera utifrån vad 
deras effektivitet tillåter skydda sina kommersiella intressen.40  
 
Godtagbara skäl för leveransvägran måste bedömas från fall till fall. Att en kund 
kan antas att inte uppfylla sina betalningsskyldigheter på grund av insolvens kan 
vara ett godtagbart skäl att leveransvägra. Att en kund, utan svårighet, kan hitta 
likvärdiga produkter på annat håll eller om en kund förorsakat det dominerande 
företaget badwill, det vill säga gett dominansföretaget dåligt rykte genom att till 
exempel göra upprepade fel leveranser eller vara dåliga på att följa upp 
kundreklamation.41 
 

                                                 
38 Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 561. 
39 Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 580. 
40 Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 587. 
41 Wetter, Carl et al., Konkurrensrätt – en handbok, 2004, s. 633.  
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2.6 Nödvändig nyttighet 
 
En nödvändig nyttighet är varor eller tjänster som ett dominerande företag 
förfogar över men som på grund av dess egenskaper kan tvinga det dominerande 
företaget att leverera denna till konkurrenter. En nödvändig nyttighet är alltså 
något nödvändigt som ett företag måste ha för att kunna bedriva en konkurrerande 
verksamhet. Det dominerande företaget som disponerar nyttigheten måste med 
icke diskriminerande villkor tillhandahålla denna. Detta skiljer sig från säljvägran 
då nyttigheten överhuvudtaget inte, av det dominerande företaget, vill 
tillhandahållas konkurrenterna. Commercial Solvents42 är ett exempel på då ett 
företag som ansetts missbruka sin dominerande ställning i och med att en 
nödvändig nyttighet vägrades leverera.  

                                                 
42 Mål 6/73 och 7/73, Commercial Solvents. 
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3 Parallellimport 
 
 
 
 
 

3.1 Inledning 
 
Patent, mönsterskydd och varumärkesskydd är några av de 
immaterialrättsskydden som ger innehavaren ensamrätt på en produkt43. Detta 
innebär att ingen annan kan kopiera eller göra snarlika produkter utan rättslig 
åverkan. Det grundläggande syftet med immaterialrätten är att skydda företags 
idéer och deras investeringar, det vill säga innovationsprocessen.44 Denna 
ensamrätt betyder dels att företag vågar satsa i nya projekt och utveckla nya 
produkter men dels att den monopolliknande ställning aktörerna får genom 
immaterialrätten hämmar en effektiv konkurrens.45 
 
Produkter med immaterialrättsligt skydd säljs, med rättighetsinnehavarens 
tillåtelse, på olika marknader i olika länder och till olika priser. 
Prisdifferentieringen beror bland annat på att köpkraften, transaktionskostnader 
och legala förhållanden är olika i olika länder.46 Prisskillnaderna öppnar upp för 
andra aktörer att börja parallellimportera då de utan större ansträngning kan tjäna 
pengar på att importera varor till länder med högre priser från länder med lägre 
priser.47 
 
Snyltande, friåkande eller parasiterande är ord som oftast förknippas med 
parallellhandel och trots att grundinställningen är positiv till ett sådant förfarande 
finns det dock moment som kan anses störande och stötande.48 Parallellimport 
betyder att varor importeras vid sidan av rättighetsinnehavaren utan dennes 
samtycke.49 Det vill säga andra importörer, än de som har tillåtelse av 
rättighetsinnehavaren av produkten, köper varorna på en marknad med lågt pris 
för att sedan importera dem till en marknad med ett högre pris och lägga sig under 
detta pris.  
 
 
 
 
 

                                                 
43 Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel, 2002, s. 26. 
44 Bernitz, Ulf et al., Immaterialrätt, 2007, s. 1.  
45 Bernitz, Ulf et al., Immaterialrätt, 2007, s. 282. 
46 Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel, 2002, s. 17. 
47 Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel, 2002, s. 18. 
48 Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel, 2002, s. 275. 
49 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2005, s. 145. 
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3.2 Konsumtion  
 
När en produkt med immaterialrättighets innehavarens tillåtelse sätts på en 
marknad, det vill säga marknadsförs för första gången50, anses skyddet normalt 
sett konsumerat. Det betyder att produkten kan cirkulera fritt utan att 
immaterialrätten kan inverka. Hur vidsträckt, geografiskt sett, en produkt kan 
cirkulera, kan delas in tre grupper, global konsumtion, europeisk konsumtion och 
nationell konsumtion. Europeisk konsumtion är huvudregeln inom EU.51 Detta 
innebär att konsumtion föreligger i alla EU-länder men inte utomstående länder.52 
Vilket innebär att en produkt som lovligen satts på en marknad inom EU kan 
köpas och säljas fritt, det vill säga parallellhandlas. Det är dock inte tillåtet att 
utanför EU, det vill säga att till och från utomstående länder, parallellhandla.53  
 
I Sterling Drug54 gör domstolen klart att det skall råda fri rörlighet på den 
gemensamma marknaden, det vill säga inom den europeiska unionen, och att det 
därmed, med nationella immaterialrättigheter, inte går att stoppa parallellhandel.  
 

”Det förhållandet, att en patenthavare utövar sin rätt enligt en 

medlemsstats lagstiftning att hindra saluföring i den staten av en 

patentskyddad produkt, som av patenthavaren eller med dennes 

samtycke har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat, är 

oförenligt med EEG-fördragets regler om fri rörlighet för varor 

inom den gemensamma marknaden.”  
 
EG-praxis säger att om en aktör med en immaterialrättsligt skyddad produkt, 
antingen själv eller genom licensiering, väl för ut denna på marknaden kan inte 
internationell immaterialrätt åberopas för att hindra spridningen av produkten, 
oavsett om i det land den förts ut i föreligger immaterialrättsligt skydd eller inte.55   
 
Parallellimport är alltså tillåtet inom EU men kan stoppas, av nationell 
immaterialrätt, om det handlar om länder utanför EU. Hot om säljvägran och 
andra påtryckningar på återförsäljaren från företagets sida för att stoppa 
parallellimport, inom EU, kan därför utgöra en allvarlig och otillåten 
konkurrensbegränsning. Detta kan då strida mot artikel 81 och, om företaget 
agerar ensamt, artikel 82 EG-fördraget.56 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Bernitz, Ulf et al., Immaterialrätt, 2007, s. 337. 
51 Bernitz, Ulf et al., Immaterialrätt, 2007, s. 246. 
52 Bernitz, Ulf et al., Immaterialrätt, 2007, s. 19. 
53 Bernitz, Ulf et al., Immaterialrätt, 2007, s. 19f. 
54 Mål 15/74, Sterling Drug. 
55 Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel, 2002, s. 61. 
56 Bernitz, Ulf et al., Immaterialrätt, 2007, s. 338. 
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3.3 Ommärkning och ompaketering 
 
Med handel av vanliga produkter mellan olika länder behöver ompaketering inte 
ske eftersom det inte finns några krav på hur produkten skall vara paketerad. Med 
läkemedel är det dock annorlunda. Det finns speciella, nationella, krav på hur 
produkten skall se ut och under vilket namn den får säljas. Detta kan då, på 
immaterialrättsliga grunder, anses vara immaterialrättighetsinnehavarens 
exklusiva rätt att ändra i produkten och att parallellhandlare som vidtar någon 
förändring på produkten kan få rättslig åverkan. Av EG-praxis framgår dock att 
den fria rörligheten inte skall kunna stoppas av immaterialrättighetsinnehavarens 
försök att kringgå detta genom att byta namn och förpackningar på produkten. Det 
ges därmed parallellhandlare långtgående rätt att ändra om produktens 
förpacknings utseende, för att möta de nationella kraven, om ”skillnader leder till 
en konstlad marknadsuppdelning i gemenskapen”. Förutsättningarna för 
förändring av produktens emballage är:57 
 

a) ”Att ompaketering kan anses objektivt nödvändig 

b) Att själva produkten i förpackningen inte påverkas av ompaketeringen 

c) Att tillverkaren och ursprung samt vem som svarar för ompaketeringen 

markeras 

d) Att rättsinnehavaren erhåller förhandsinformation om förändringarna 

e) Att varumärkets image inte skadas 

f) Att det inte föreligger någon mindre ingripande åtgärd för att 

parallellimportören ska kunna nå ut på marknaden med den 

importerade produkten.” 

 
Punkt a anses inte föreligga om parallellhandlaren vill ändra utseende på 
förpackningen på grund av att ge den en egen prägel. Om en nationell lagstiftning 
inte tillåter en identisk vara, utan att den har ompaketerats och/eller märkts, att få 
säljas anses objektivt nödvändighets kriteriet, i punkt a, uppfyllt.58  
 
I bland annat målet Hoffmann-La Roche59 aktualiseras detta med ompaketering. 
Ett företag paketerar om Hoffmann-La Roches varumärkes skyddade produkt och 
sätter sedan på varumärket på de nya förpackningarna. Domstolen säger att ett 
företag har rätt att skydda sig mot detta om skyddet inte utgör en förtäckt 
begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. Ett sådant förfarande anses, av 
EG-domstolen föreligga:  
 

- Om det fastställs att innehavarens utnyttjande av varumärkesrätten 

mot bakgrund av hans saluföringssystem bidrar till en konstlad 

avskärmning av marknaderna. 

- Om det påvisas att ompaketeringen inte kan påverka varans 

ursprungliga skick. 

                                                 
57 Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel, 2002, s. 65. 
58 Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel, 2002, s. 66. 
59 Mål 102/77, Hoffmann-La Roche. 
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- Om varumärkesinnehavaren har underrättats i förväg om 

saluföringen av den ompaketerade varan. 

- Om det anges på den nya förpackningen vem som har företagit 

ompaketeringen. 

 
 

3.4 Parallellimportens betydelse för konsumenten  
 
Produkter anpassas, av tillverkaren, i utseende och smak för det nationella 
önskemålet. När en parallellimportör plockar upp en vara i ett land för att sedan 
importera den till ett annat kan produkten skilja sig från den auktoriserade 
distributörens produkt i landet. Det vill säga att när en produkt, som är tillägnad 
och anpassad efter till exempel den grekiska marknadens önskemål, köps av en 
parallellimportör och sedan distribueras på den engelska marknaden skiljer sig 
denna grekiska produkt från den, som den auktoriserade distributörens, produkt på 
den engelska marknaden. Parallellhandel kan därför ibland anses som 
vilseledande gentemot konsumenten då den parallellimporterade produkten kan 
skilja sig från originalprodukten.60  
 
 

3.5 Liknande produkter 
 
Producenter gör ibland om sina produkter, alltså inte i frågan om paketeringen 
utan själva produkten, för att anpassa sig efter olika länder i och med ländernas 
olika smak och vana. Detta, det vill säga marknadsföra avvikande produkter med 
samma namn, har EG-rätten sagt, inte får göras med syfte att dela upp marknader. 
Även när det gäller patentområdet har EG fastslagit att parallellhandel inte kan 
stoppas på detta vis, genom att ändra någon detalj. EG-domstolen har betonat att 
små avvikelser i produkten alltså inte skall stoppa handel och därmed 
parallellhandeln. Ett exempel är att läkemedelföretag inte kan ändra om 
smådetaljer på läkemedel, där verkan är densamma men form eller utseende 
ändras, för att stoppa parallellhandel.61  
 
 

                                                 
60 Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel, 2002, s. 291. 
61 Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel, 2002, s. 69. 
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4 Praxis  
 
 
 
 
 

4.1 Inledning 
 
Nedanstående rättsfall, från EG-domstolen, är exempel på fall där ett dominerande 
företag på något vis har vidtagit en åtgärd som ansets utgöra missbruk av 
dominansen. Slutligen refereras generaladvokat Jacobs förslag till 
förhandsavgörande i ett mål då EG-domstolen inte kom med avgörande i och med 
att hänskjutandet kom från en enhet som inte ansågs utgöra en domstol och 
därmed inte berättigade att få ett förhandsavgörande. Detta förslag knyter ihop de 
tre delar denna uppsats vill knyta ihop, det vill säga parallellhandel, 
leveransvägran och missbruk av en dominerande ställning, och ansågs därför 
viktig för denna uppsats.  
 
 

4.2 Commerical Solvents 
 
Målet62 Commercial Solvents handlar om att Istituto, det vill säga Istituto 
Chemioterapico Italiano S.p.A, efter att ha samrådat med Commercial Solvents 
Corporation, förkortat CSC, klargjort för företaget Zoja att de inte längre skall 
leverera en råvara som Zoja använder för framställning av reaktionsprodukt. 
 
Domstolen fastslår att Istituto och CSC har en dominerande ställning. Istituto 
menar att Zoja, 1970, själva frånsagt sig leverans av ämnet i fråga och att när de 
senare velat uppta leverans hade CSC bytt handelpolicy så att produkten inte 
längre var tillgänglig. CSC ville göra sin egen produkt och därmed inte längre 
leverera råvaran förutom de förpliktelser deras distributörer redan åtagit sig. Detta 
i syfte att, för sin egen del, lättare få tillgång till marknaden för 
reaktionsprodukter. 
 
Domstolen säger att ett dominerande företag som framställer en råvara inte själva 
kan börja konkurrera med sina tidigare kunder i frågan om den slutprodukt de 
själva tillhandahåller råvaran till, så att konkurrensen elimineras. I detta fall 
handlar det om den främsta producenten av slutprodukten i fråga, det vill säga 
Zoja. Ett förfarande som detta skulle strida mot artikel 82 i EG-fördraget och 
därmed vara ett missbruk av den dominerande ställningen. Det vill säga är 

                                                 
62 Mål 6/73 och 7/73, Commercial Solvents. 
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produkten en aktör tillhandahåller en oumbärlig resurs anses leveransvägran som 
ett missbruk av dominansen. 
 
 

4.3 United Brands   
 
I målet United Brands63 behandlas flera frågor angående missbruk av en 
dominerande ställning, bland annat leveransvägran. United Brands, UBC, vägrar 
leverera bananer till Olesen, som är distributör och mognare för dessa bananer. 
Skälet är att han har handlat bananer av konkurrenten. Domstolen kommer senare 
fram till att missbruk av den dominerande ställningen förelåg när leveransvägran 
gjordes. 
 
Först fastställer domstolen att UBC har en dominerande ställning. Till skillnad 
från vad UBC själva säger om att den relevanta produktmarkanden skall 
fastställas så att den innefattar annan färsk frukt menar domstolen att i och med att 
bananens egenskaper skiljer sig så pass från annan färsk frukt är den inte utbytbar 
och den relevanta produktmarknaden fastställs därmed till att endast omfatta 
bananer. Detta gör att UBC har en stor marknadsandel av den relevanta 
marknaden och efter en rad argument angående den relevanta produktmarknaden, 
geografiska marknaden och marknadsandelar fastslås det att UBC innehar en 
dominerande ställning. 
 
Om en beställning, från en gammal kund, inte på något vis är onormal och 
rådande handelsbruk iakttas från denne skall inte ett företag med dominerande 
ställning kunna leveransvägra utan att det står i strid med bestämmelserna i artikel 
82 i och med att detta kan bli till nackdel för konsumenterna och att det slutligen 
kan leda till att en handelspartner slås ut från marknaden. 
 
Domstolen menar vidare att ett dominerande företag skall få ta tillvara på sina 
affärsintressen om de angrips och med rimliga åtgärder skydda dessa. Åtgärderna 
skall dock, med hänsyn till den ekonomiska styrkan hos de berörda företagen, stå i 
rimlig proportion till hotet. När syftet är att förstärka och missbruka den dominans 
företaget innehar är detta dock inte tillåtet. 
 
Domstolen fastslår efter detta att United Brands har missbrukat sin dominerande 
ställning på den relevanta marknaden genom att leveransvägra till Olesen och 
därmed överträtt bestämmelserna i artikel 82 i EG-fördraget. 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Mål 27/76, United Brands. 
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4.4 Magill 
 
Fallet64 handlar om de tre största TV-bolagen på Irland och Nordirlands vägran att 
utge licens angående program uppgifter till företaget Magill. TV-bolagen 
tillhandahöll TV-tablåer endast över sina egna kanaler och det Magill ville göra 
var att samanställa en heltäckande, det vill säga med alla TV-kanaler 
programutbud, veckovis utkommande programtablå. 
 
TV-bolagen gav veckotidningar licens att publicera endagars sammanställningar 
av programutbudet och tvådagars sammanställningar innan helgdagar.  
   
Domstolen börjar med att klargöra att ett innehav av immaterialrättigheter inte ger 
upphov till dominans men fastställer att tre tv bolagen och BBC har en monopol 
liknande ställning och därmed innehar dominans. 
 
När det gäller missbruk menar domstolen att det fanns en efterfrågan av ett 
heltäckande veckovis utkommande programblad av konsumenterna och att vägra 
utge licens så att denna efterfrågan inte kan efterkommas är ett missbruk enligt 
artikel 82 punkt b i EG-fördraget. Det vill säga att företagen begränsa produktion, 
marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna. 
 
 

4.5 Bronner 
 
Fallet Bronner65 handlar om Oscar Bronner GmbH & Co. och Mediaprint 
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. som är två tidningsföretag. 
Mediaprint har börjat med ett distributionssystem som innebär att deras tidningar 
körs ut till kunden tidigt på morgonen. Detta system av utbärning av tidningar till 
prenumeranter är det enda rikstäckande system i Österrike. Bronner vill då ingå i 
detta distributionssystem och även han få sina tidningar utdelade.  
 
Nu hänskjuter den österrikiska domstolen, som först konstaterar att artikel 82 skall 
tillämpas, frågan till EG-domstolen. Kan ett företag som är dominerande anses 
missbruka sin dominerande ställning genom att inte tillåta tillträde till 
distributionssystem, som innebär utdelning av tidningar till hemmen och som är 
det enda rikstäckande distributionssystem då de stänger ute konkurrenterna från 
markanden i och med att dessa är så pass små att de varken själva eller 
tillsammans kan bilda ett eget liknande distributionssystem.  
 
Domstolen undersöker huruvida detta distributionssystem kan vara en oumbärlig 
resurs. De menar att för att det skall vara fallet, det vill säga utgöra en oumbärlig 
resurs, skall det inte finnas något annat alternativ för konkurrenten att distribuera 
sina tidningar. Domstolen kommer fram till att det inte är frågan om någon 
                                                 
64 Mål 241/91 och 242/91, Magill. 
65 Mål C-7/97, Bronner. 
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oumbärlig resurs och att förfarandet ifråga, att vägra ge konkurrenter tillträde till 
ett distributionssystem, inte skall anses som ett missbruk enligt artikel 82. 
 
 

4.6 Generaladvokatens förslag till förhandsavgörande  
 
Målet66 handlade om grekiska läkemedelsgrossisterna som köpte läkemedel av 
GSK, det vill säga Glaxosmithkline PLC och dess dotterbolag Glaxosmithkline 
Aeve, för att sedan sälja en väsentlig del av dessa vidare till andra länder inom EU 
som hade ett högre pris på produkterna. Efter november 2000 slutade GSK 
leverera läkemedel till de grekiska läkemedelsgrossisterna och inriktade sig 
istället på att sälja till sjukhus och apotek med motivering att det, på grund av att 
de grekiska grossisterna exporterade till andra länder, blev ett underskott, på 
läkemedel, på den grekiska marknaden. GSK åter upptog senare leveranserna men 
dock inte fullt ut. Detta förfarande blev sedan föremål för den grekiska 
konkurrensnämnden då de grekiska grossisterna lämnade in klagomål och GSK en 
ansökan om ickeingripande besked angående deras distributionspolicy. I augusti 
2001 beslutade den grekiska konkurrensnämnden att GSK skulle fullfölja 
leveranserna, detta gjordes så att det täckte den nationella marknaden, gott och 
väl, men inte i den mån att de betydligt större beställningarna från grossisterna 
täcktes. Konkurrensnämnden beslutade sedan att vänta med avgörande för att 
istället begära ett förhandsavgörande, från EG-domstolen, angående några frågor. 
 
Den grekiska konkurrensnämnden förutsätter att dominerande ställning föreligger, 
av åtminstone ett av läkemedlen. Med tanke på att parallellhandel kan skada 
läkemedelsföretag på flera områden bland annat genom att urholka deras vinster 
och äventyra deras ekonomiska och organisationsmässiga intressen. Och även att 
slutkonsumenten inte alltid gynnas av parallellhandel, då medlemsstaterna genom 
sjukvårdssystem är de riktiga köparna och det faktum att om de skulle önska 
betala mindre för läkemedlen skulle de fastställa ett pris som skulle tillämpas på 
deras nationella marknad. Men också med tanke på att de vet att avtal med syfte 
att begränsa konkurrensen ses som en allvarlig överträdelse av artikel 81 EG-
fördraget och gör därmed en jämförelse med det dominerande företagets 
förfarande att begränsa exporten och menar att detta kunde tänkas utgöra ett 
missbruk. Detta gör att de dock inte är säkra på huruvida missbruk som avses i 
artikel 82 EG-fördraget föreligger. 
 
Eftersom den grekiska konkurrensnämnden, efter en analys av EG-domstolen, inte 
anses vara en domstol i den mening som avses i artikel 234 EG kan de inte 
hänskjuta frågor till domstolen och därmed inte få något förhandsavgörande. 
Generaladvokat Jacobs ger dock ett förslag om hur frågorna skall tolkas.  
 

                                                 
66 Mål C-53/03, Glaxosmithkline. 
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Generaladvokaten analyserar hur dessa frågor skall besvaras och kommer fram till 
efter ett resonemang om den grekiska konkurrensnämndens sammansätting att de 
borde anses som en domstol och därmed vara berättigade att be om 
förhandsavgörande frågor till EG-domstolen. Han går sedan in på huvudfrågan, 
det vill säga huruvida GSK:s leveransvägran skall ses som ett missbruk av den 
dominerande ställning de innehar, enligt artikel 82 EG-fördraget. Han nämner en 
rad olika fall angående leveransvägran gentemot existerande kunder och även fall 
med licensvägran. Han drar sedan, med hjälp av dessa fall, slutsatsen att ett 
dominerande läkemedelsföretag som leveransvägrar, för att stoppa parallellhandel 
inte nödvändigtvis gör sig skyldig till missbruk av denna. Han menar att ur praxis, 
som han nämnt, kan utläsas att företag med dominerande ställning ibland har 
skyldighet att leverera produkter och tjänster och i ett fåtal fall, det vill säga om 
speciell skada för konkurrensen kan påvisas, är de även skyldiga att licensiera sina 
immateriella rättigheter. Han menar dock att av praxis framgår även att 
leveransskyldighet, för företag med dominans, är begränsad i vissa avseenden och 
ger exempel på fall där denna omständighet föreligger. Bland annat i United 
Brands där det sägs att efterkomma extraordinära beställningar anses företag inte 
skyldiga att göra och att de även har rätt att vidta åtgärder för att skydda sina 
affärsintressen. Han säger vidare att domstolen konsekvent menar att företag kan 
ha objektivt godtagbara skäl att leveransvägra och därmed begränsad skyldighet 
att leverera. 
 

Han utreder vidare objektivt godtagbara skäl. Läkemedelsföretaget har tunga 
bördor i och med att det finns nationell reglering inom läkemedelsindustrin som 
säger vilken prissättning som skall göras och hur distribution skall gå till. 
Parallellhandel behöver inte heller nödvändigtvis medföra lägre kostnader för 
konsumenterna i och med att patienten endast behöver betala en fast del då 
sjukvårdssystem går in och betalar resterande del. 
 
Han kommer så småningom fram till att dominerande läkemedelsföretaget som 
begränsar parallellhandeln genom att inte efterkomma beställningar fullt ut inte 
nödvändigtvis missbrukar sin dominerande ställning och att vägra att fullt ut 
efterkomma beställningar, med de speciella förhållanden som föreligger i 
läkemedelsindustrin, är en avvägd skyddsåtgärd för ett företags legitima 
affärsintresse. 
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5 Analys 
 
 
 
 
 

5.1 Inledning 
  
Att upprätthålla en effektiv konkurrens är något konkurrenslagstiftningarna syftar 
till. De viktigaste medlen för att förhindra att konkurrensen hämmas är 
bestämmelserna i artikel 81 och 82 i EG-fördraget. I denna uppsats har fokus varit 
inställt på artikel 82, det vill säga missbruk av ett företags dominerande 
ställningen. För att överhuvudtaget kunna titta på om missbruk föreligger måste, 
som sagt, dominans fastställas. Det har dock utgåtts ifrån att dominans föreligger, 
i och med att immaterialrättigheter som till exempel patent och varumärkesskydd 
medför en ensamrätt som gör att dominans kan antas. Trots att EG-domstolen 
säger att immaterialrättigheter inte skall leda till en självklar dominans fastställer 
de, i de fall som undersökts, att dominans föreligger. Det känns därför som ett 
rimligt antagande att dominans ofta förekommer då immaterialrättigheter är 
inblandade. Det har också varit nödvändigt för att istället kunna ta sikte och 
undersöka missbruket. 
 
För att stoppa parallellhandeln kan företag inte använda sig av tullen då det är 
lagligt att parallellhandla inom EU utan väljer istället alltså att leveransvägra. När 
detta görs för att i praktiken stoppa parallellhandel är oftast syftet att stänga ute 
konkurrenter och dela upp marknader, vilket är en allvarlig överträdelse av artikel 
82 EG-fördraget. Det finns dock ”undantag” från detta. Om ett företag har 
objektivt godtagbara skäl att leveransvägra kan de slippa undan bestämmelserna i 
artikel 82 EG-fördraget. Som nämnts tidigare kan objektivt godtagbara skäl för att 
leveransvägra vara till exempel om en kund inte betalat tidigare leveranser eller 
om kunden lätt kan få tag på produkterna från något annat håll. Hur skall 
leveransvägran tolkas när det görs för att i praktiken stoppa parallellhandeln är en 
fråga som är långt ifrån okomplicerad. 
 
Jacobs säger i sitt förslag till avgörande bland annat att ett företag skall få skydda 
sina affärsintressen och lika så säger målet United Brands att ett rimligt 
ingripande får göras för att försvara företagets eget affärsintresse dock inte med 
syfte att, som är tämligen självklart, förstärka eller missbruka den dominerande 
ställningen. Jacobs kommer i slutändan fram till att företaget ifråga inte 
missbrukat sin dominerande ställning då leveransvägran vidtagits för att begränsa 
eller stoppa parallellhandeln med sitt immaterialrättsligt skyddade läkemedel. 
Detta, som han också säger, kan endast appliceras på läkemedelsföretag då de 
speciella förhållanden som föreligger inom läkemedelsbranschen har varit ett 
tungt argument till att slutsatsen blev som den blev. Det måste därför också 
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kartläggas hur utfallet blir i frågan om andra produkter, det vill säga inte 
läkemedel. 
 
Det kan ur den praxis som undersökts urskiljas några rekvisit som gemensamt 
använd som starka tyngdpunkter när det gäller att avgöra hur säljvägran ska 
behandlas. Det vill säga argument för och emot huruvida säljvägran skall ses som 
missbruk av den dominerande ställningen. På ena sidan står företagen som anser 
att de har rätt att leveransvägra då de har objektivt godtagbara skäl till detta och 
menar att de måste, trots att de är dominerande, kunna försvara sitt företags 
affärsintresse. På andra sidan står företag som blir leveransvägrade och menar att 
det är med syftet att utestänga dem och andra från marknaden och även dela upp 
marknaden som detta görs. Vilket de sedan menar skall ses som en allvarlig 
överträdelse av artikel 82 i och med att detta förfarande riskerar att slå ut 
konkurrensen helt från en marknad, vilket då i sin tur leder till att konsumenterna i 
slutändan får sämre och dyrare produkter. 
 
 

5.2 Objektivt godtagbara skäl 
 
Som nämnts kan ett företag alltså ha objektivt godtagbara skäl för att 
leveransvägra och slipper därmed undan bestämmelserna om missbruk. I de 
rättsfall som berörts i denna uppsats har det dock inte ansetts föreligga några 
sådana omständigheter och företagen har alltså dömts till missbruk av en 
dominerande ställning. Det kan alltså rimligtvis antas att det är någorlunda svårt 
att påvisa att objektivt godtagbara skäl finns i samband med en leveransvägran. 
En slutsats är att det torde vara lättare att påvisa objektivt godtagbara skäl då det 
handlar om leveransvägran till företag som är auktoriserade distributörer eller som 
tillverkar sina egna produkter med hjälp av det dominerande företagets råvaror än 
leveransvägran för att stoppa parallellimportör. Då det dominerande företaget som 
vidtar vägran faktiskt en gång godkänt ett samarbete med dessa företag och 
därmed inte har till syfte att stänga dessa ute från marknaden utan helt enkelt vill 
skydda sina egna affärsintressen. Svårare borde det då vara att påvisa objektivt 
godtagbara skäl i frågan om parallellimport då det dominerande företaget aldrig 
gett sitt medgivande till detta förfarande och slutsatsen att syftet med 
leveransvägran är att faktiskt utestänga konkurrenter ligger nära tillhands.  
 
 

5.3 Konsumenter 
 
Konsumenter kan, som sagt, både tjäna och förlora på parallellimport. 
Parallellimportera varor kan skilja sig från originalprodukter och kan därför 
vilseleda konsumenten. Importen kan dock även medföra att exakt samma produkt 
kan kosta betydligt mindre pengar vilket betyder att konsumenten tjänar på det. 
Slutsatsen dras dock att även om parallellimport på kort sikt är bra för 
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konsumenten kan dock en fritt blommande parallellimport utan nämnvärd rättsliga 
regleringar leda till att företagens incitament att förbättra och skapa nya produkter 
i betydlig mån kommer att minska och därmed såklart vara till nackdel för 
konsumenten. Detta kan vara ett viktigt argument för domstolen att belysa när de 
bedömer parallellimport.  
 
 

5.4 Medgivande 
 
Parallellhandeln skiljer sig alltså bland annat sig ifrån vanlig produktion eller 
distribution då aktören som parallellhandlar inte har fått medgivande av det 
dominerande företaget som tillverkar eller säljer produkten att distribuera den. 
Detta skapar en konflikt redan från början då det dominerande företaget från 
början får en fientlig inställning till det parallellhandlande företaget då de snålåker 
på deras immaterialrättsligt skyddade produkt som har krävt stora ekonomiska och 
tidskrävande medel för att framställa. Denna allmänna inställningen torde kunna 
påverka domstolens inställning till syftet bakom leveransvägran. 
 

5.5 Slutsats 
 
Rättsfallen som berörts i denna uppsats har inte berört parallellhandeln utan har 
berört licens- och leveransvägran och dominerande ställning. Det har dock 
försökts dra paralleller mellan detta och parallellimporten. Det är tämligen ovisst 
huruvida en leveransvägran skall bedömas då den görs för att stoppa 
parallellimporten. Det är många argument från olika synvinklar och kriterier att ta 
hänsyn när en sådan bedömning skall göras. Konsumenterna måste beaktas och 
tas hänsyn till och även om det på längre sikt kan vara negativt med 
parallellimport för konsumenterna verkar det som, om parallellen dras till 
rättsfallet Magill, att EG-domstolen fäster stor vikt vid konsumenternas välfärd i 
nuläget. Detta borde då rimligtvis leda till att parallellhandel ses som något 
positivt ur konsumentsynpunkt och som då blir ännu svårare för dominerande 
företag att i praktiken stoppa i och med att EG-domstolen redan, i och med 
konsumentnyttan, har en positiv syn på parallellimport. Även objektivt godtagbara 
skäl är något som rättsfallen återkommer till. Det är inte så konstigt i och med att 
det i stort sett är ett dominerande företags enda chans att motivera sin 
leveransvägran. Det har dock konstaterats att det är relativt svårt att få domstolen 
att acceptera dominerande företags skäl och slutsatsen har varit att det då borde 
vara än svårare att få en motivation godkänd av domstolen då det handlar om 
parallellimport. Slutsatsen blir, som sagt, att det är ett tämligen komplicerat 
område och denna uppsats kan ge indikationer och/eller förslag på hur 
leveransvägran, då det gäller parallellimport, skall hanteras men inget slutgiltigt 
svar. De speciella omständigheterna i varje fall måste utredas. 
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