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Förkortningar 
 

EES    Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  

EMA    European Medicines Agency 

EU    Europeiska unionen 

EU-domstolen   Europeiska unionens domstol 

FEUF    Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FoU     Forskning och utveckling  

GSK     GlaxoSmithKline 

 

Begrepp 
 

Inre marknad  Med inre marknad avses det område EU:s 28 medlemsländer 

samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein utgör 

tillsammans.  

Direktimporterat läkemedel  Originalläkemedlet som är satt på marknaden av 

rättighetshavaren.  
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1 Inledning 
 

Det grundläggande syftet med skydd för intellektuella prestationer, så som till exempel patent 

och varumärkesskydd, är att de ska uppmuntra till skapande insatser genom att främja 

innovation och kreativitet. Skyddet ger rättighetshavaren en ensamrätt till skyddsobjektet och 

en rätt att hindra andra från att använda objektet. På så vis får rättighetshavaren en skyddad 

position på marknaden och förhoppningsvis ekonomiskt utbyte för sina investeringar. 1 

Rättighetshavaren har rätt att fritt förfoga över sina immateriella rättigheter vilket gör dem 

väldigt betydelsefulla som konkurrensmedel och för konkurrensförutsättningarna på 

marknaden. Immateriella rättigheter driver på utvecklingen då de uppmuntrar innovation och 

verkar därigenom konkurrensfrämjande. Samtidigt kan de utgöra rättsliga monopol som i sin 

tur kan ha konkurrenshämmade effekter.2 Parallellt med de immaterialrättsliga reglerna verkar 

även de konkurrensrättsliga reglerna vars syfte är att skydda en effektiv konkurrens. 

Konkurrensreglernas uppgift är att undanröja och motverka konkurrenshinder och på så vis 

verka för en sund prisreglering på marknaden. 3  Det finns ett nära samband mellan 

immaterialrätten och konkurrensrätten, men även en spänning rättsområdena emellan. Trots att 

de hanterar motstående intressen förenas de av det gemensamma målet att verka för en effektiv 

och fungerande ekonomi som stärker incitamenten för fortsatt forskning och utveckling. 

 

Det immaterialrättsliga skyddet ger innehavaren en ensamrätt att förfoga över den skyddade 

produkten eller kännetecknet. Ensamrätten är för det mesta absolut, vilket innebär att 

innehavaren kan stoppa en användare som inte har innehavarens tillstånd från att använda 

produkten.4 Den absoluta ensamrätten begränsas i viss mån genom den immaterialrättsliga 

konsumtionsprincipen. Denna princip innebär att rättighetshavaren tappar sin absoluta 

förfoganderätt när produkten förts ut på marknaden i ett land inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) och produkten kan då säljas vidare av andra än rättighetshavaren, utan 

rättighetshavarens kontroll.5 Det är genom konsumtionsprincipen och principen om fri rörlighet 

för varor enligt artikel 28-30 FEUF som parallellhandel möjliggjorts.6  

 

                                                 
1 Bernitz m.fl., 2013, s. 335; Wetter m.fl., 2009, s. 501. 
2 Bernitz m.fl., 2013, s. 334-335. 
3 Wetter m.fl., s. 9.  
4 Levin, 2011, s. 24.  
5 Levin, 2011, s. 62. 
6 Levin och Nilsson, 2006, s. 162.  
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Olika produkter kan vara föremål för parallellhandel, men det är speciellt vanligt att det 

förekommer med läkemedel. Det är prisskillnader marknader emellan som lockat fram 

parallellhandel och detta är vanligt på läkemedelsmarknaden då den inte är harmoniserad på 

EU-nivå. Många medlemsländer har olika regleringar för bland annat prissättning och 

distribution av läkemedel vilket leder till prisskillnader länder emellan och detta gör 

läkemedelsmarknaden attraktiv för parallellhandlare. 7  Parallellimport innebär att ett 

utomstående företag, som agerar utanför de etablerade distributionskanalerna för produkten och 

utan samtycke av rättighetshavaren i importlandet, importerar och säljer en skyddad produkt 

som satts på marknaden i ett annat land.8 Till exempel kan det vara så att ett läkemedelsföretag, 

företag A, säljer ett och samma läkemedel till ett högre pris i Sverige än i Grekland, en 

parallellimportör kan då köpa upp ett parti av läkemedlet i Grekland och importera det till 

Sverige igen. Parallellimportören kan då sälja läkemedlet till ett lägre pris än det pris företag A 

erbjuder i Sverige. Parallellhandel är lönsam för parallellhandlare då de köper upp en produkt i 

ett lågprisland, där produkten satts på marknaden av rättighetshavaren eller med dennes 

samtycke, och säljer den sedan i ett högprisland och tillgodogör sig på så vis en vinst.9  

 

Parallellimportörer kan pressa priserna på ett vis läkemedelsföretagen inte klarar av då 

läkemedelsföretagen lägger ner stora summor pengar på forskning och utveckling (FoU) av 

läkemedel. Läkemedelsföretagen försöker därför genom olika åtgärder att hindra 

parallellimporten. Utövandet av immaterialrätter måste dock ske med respekt för Europeiska 

unionens (EU) konkurrensregler och med respekt för nationella konkurrensrättsliga 

regleringar.10 Till exempel kan ett läkemedelsföretag för att försöka hindra parallellimporten 

upphöra att leverera läkemedel till vissa grossister som bedriver parallellhandel, detta kan vara 

ett förfarande som strider mot artikel 102 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) om missbruk av dominerande ställning.11  

  

                                                 
7 Levin och Nilsson, 2006, s. 163-164.  
8 Bernitz, 2015, s. 135.  
9 Lidgard, 2002, s. 314.  
10 Levin, 2011, s. 61.  
11 Levin, 2011, s. 61.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Arbetet syftar till att undersöka under vilka förutsättningar leveransbegränsningar som företas 

av dominanta läkemedelsföretag, mot befintliga kunder, för att hindra parallellhandel med 

läkemedel, kan strida mot artikel 102 FEUF. Arbetet syftar också till att utreda i vilken mån 

läkemedelsföretagen kan motivera dessa åtgärder genom att åberopa skyddet för sina 

affärsintressen. Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar: 

 

 När kan ett dominerande företags vägran att leverera läkemedel till befintliga kunder, 

med avsikten att begränsa den av kunderna bedrivna parallellhandeln, anses utgöra ett 

missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF? 

 Vad anses enligt EU-domstolen vara godtagbara motiveringar för dessa åtgärder? 

 

1.2 Avgränsning  

Arbetet avgränsas till att endast omfatta parallellhandel inom EES-området och därför kommer 

handel med läkemedel från länder utanför EES till ett land inom EES inte att beröras. Vidare 

avgränsas arbetet till att endast omfatta EU-rättens rättsregler och rättspraxis och därmed 

kommer inte den svenska konkurrensrätten att behandlas. 

 

Inom läkemedelsbranschen är det vanligt att handel förekommer med generiska produkter, det 

vill säga kopior av originalläkemedlet som tillverkats efter att patentet gått ut, detta arbete berör 

dock endast handel som förekommer med den skyddade originalprodukten.12  

 

Anledningen till att jag valt att avgränsa arbetet till just läkemedelsbranschen är att den är 

speciellt intressant ur parallellhandelsperspektiv på grund av de prisskillnader som råder mellan 

länderna. Läkemedelsbranschen är även speciell i förhållande till andra branscher där 

parallellhandel förekommer då den är starkt reglerad. Regleringen kring bland annat 

distribution och prissättning sker under statlig kontroll och gör att företagen inte kan agera helt 

fritt.  

 

                                                 
12 Läkemedelsverket, [https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Vad-ar-ett-lakemedel/] 2016-12-08.  
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1.3 Metod och material  

För att besvara syftet har en rättsvetenskaplig metod använts. Den rättsvetenskapliga metod 

som använts i detta arbete innebär att jag har undersökt rättsläget gällande parallellhandel med 

utgångspunkt i de traditionella juridiska rättskällorna så som rättsregler, praxis och doktrin. 13 

Den rättsvetenskapliga metoden innebär inte endast att rättskälleläran kan användas för att 

fastställa och analysera gällande rätt, utan även inslag från andra vetenskaper kan användas för 

att analysera rätten. 14 I detta arbete har jag tagit hjälp av vetenskapliga- och statistiska artiklar 

och rapporter för att få en bild av läkemedelsbranschens särskilda förutsättningar och på så vis 

undersöka hur parallellhandeln påverkar läkemedelsföretagen.15 

 

Inledningsvis i arbetet har gällande rätt angående parallellhandel utretts för att skapa en 

förståelse för ämnet och för att belysa problembilden. Detta har gjorts genom att redogöra för 

och tolka de EU-rättsliga rättskällorna på området. Det innebär att EU-rättslig primär- och 

sekundärrätt i form av fördrag, förordningar, direktiv och beslut har studerats. Även vägledande 

riktlinjer från Europeiska kommissionen (kommissionen), rättspraxis från EU-domstolen, 

generaladvokatens förslag till avgöranden samt doktrin har undersökts.16 Fördragsartiklarna är 

vaga och målinriktade och därmed svåra att tolka. Därför har EU-domstolens rättspraxis en stor 

betydelse i rättstillämpningen.17 De rättsfall som undersökts mer genomgående i avsnitt 4.4 – 

4.6 har valts ut då de diskuterats flitigt i doktrin och är vägledande på området då de är de enda 

avgörandena som behandlar frågan om leveransbegränsningar rörande läkemedel innebär 

missbruk av dominerande ställning. För att få en bredare förståelse för avgörandena har 

generaladvokatens förslag till avgörande studerats. Förslagen har vanligtvis inte samma 

rättskällevärde som ett avgörande, men i de fall domstolen i efterföljande avgörande hänvisar 

till generaladvokatens argumentation har förslaget direkt rättskällevärde. Även om förslagen 

alla gånger inte har samma värde som en rättskälla kan de få stor betydelse för tolkningen i 

praktiken. Detta då de ofta innehåller en omfattande och djup argumentering, en detaljerad 

analys av rättspraxis på området, skäl för och emot lösningar samt diskussion kring domens 

praktiska konsekvenser.18 

 

                                                 
13 Sandgren, 2007, s. 37.  
14 Sandgren, 2006, s. 530-531. 
15 Sandgren, 2007, s. 37.  
16 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 40-41.  
17 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 49.  
18 Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 117.  
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2 Parallellhandel  
 

Från en rättslig utgångspunkt är det inte helt klart hur parallellhandel ska bedömas då relationen 

mellan immaterialrätten och konkurrensrätten ibland är komplicerad. Immateriella rättigheter, 

så som patent, leder många gånger till nationella monopol. Samtidigt som ensamrätter verkar 

som viktiga konkurrensmedel ska också den europeiska marknadens krav på fri rörlighet för 

varor beaktas. Immateriella rättigheter ska också fungera gemensamt med samhällets krav på 

en effektiv konkurrens. 19  Det råder delade meningar om det är skapandestimulansen som 

immaterialrätter leder till eller om det är en effektiv konkurrens som bidrar mest till en 

fördelaktig ekonomisk utveckling i samhället. 20  Parallellhandeln aktualiserar en del 

intressekonflikter mellan immaterialrätten och konkurrensrättens tillämpning inom 

läkemedelsindustrin. 

 

2.1 Parallellhandel med läkemedel  

Med parallellhandel menas import eller export via utomstående distributionskanaler av 

skyddade produkter som lovligen släppts ut på marknaden av rättighetshavaren eller med 

dennes samtycke.21 Det går i princip till så att ett läkemedelsföretag i ett land arbetat fram ett 

läkemedel som de patentskyddat och sedan säljer på flera marknader där prissättningen kan 

variera. Parallellhandlare köper sedan upp läkemedlet på en lågprismarknad och importerar det 

till ett land där priset är högre för att sälja läkemedlet där. Parallellhandlare utnyttjar på så vis 

prisdifferenser för ett och samma läkemedel på olika marknader.22 Priset parallellhandlaren 

säljer för i högprislandet är fortfarande lägre än det pris rättighetshavaren säljer för i 

högprislandet då parallellhandlare inte har lika höga utgifter för utveckling av produkten som 

rättighetshavaren har.23 Parallellhandel är inte bara gynnsamt för parallellhandlare utan tillför 

även konsumenter viss nytta då de kan tillgodogöra sig det lägre priset parallellhandlare 

erbjuder. Av detta kan konstateras att priset är det viktigaste konkurrensmedlet för 

parallellhandlaren.24  

 

Det som lockat fram parallellhandel på den europeiska marknaden är de prisskillnader som 

råder i olika länder. Flera faktorer påverkar prissättningen i ett land, bland annat kan 

                                                 
19 Lidgard, 2002, s. 19. 
20 Lidgard, 2002, s. 242.  
21 Bernitz m.fl., 2013, s. 26. 
22 Lidgard, 2002, s. 314.  
23 Levin och Nilsson, 2008, s. 161.  
24 Levin och Nilsson, 2008, s. 161. 
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prisskillnader uppstå för att köpkraften varierar länder emellan. Priset påverkas också av 

valutakurser, transaktionskostnader och även av rättsliga förhållanden. 25  Just inom 

läkemedelsindustrin är det vanligt med omfattande nationell reglering, vilken naturligtvis 

skiljer sig mellan länder och i sin tur leder till olika prissättningar. Lagstiftningen kring 

läkemedel har snarare tillkommit för att tillgodose sociala mål än för att främja ekonomin. 

Följden av detta blir att parallellhandel oftast sker från lågprisländer som är kontrollerade 

genom nationell lagstiftning till högprisländer som har en fri prissättning, vilket kan leda till en 

begränsad tillgång till produkten i lågprislandet.26 

 

2.2 Parallellhandelns aktörer inom läkemedelsindustrin 

De olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har olika intressen och olika åsikter om vad som 

påverkar den fria rörligheten och konkurrensen på marknaden. Den forskningsbaserade delen 

av läkemedelsindustrin menar att den priskontroll som råder i flera EU-länder begränsar den 

fria rörligheten då de själva inte kan sätta priset på läkemedlen, vilket i sin tur leder till stora 

prisskillnader. Motsatsvis anser EU-institutionerna att de nationella angelägenheterna så som 

sjukvård och hälsa väger tyngre och att det därmed är svårt att ta hänsyn till 

läkemedelsindustrins krav.27  

 

2.2.1 Parallellhandlare 

För att ett företag som bedriver parallellimport av ett läkemedel ska tjäna på verksamheten 

krävs att försäljningsvolymerna är stora. Importören måste vanligtvis vidta flera åtgärder för att 

parallellimport ska vara möjligt, läkemedlet måste i regel paketeras och märkas om för att till 

exempel svenska konsumenter på den svenska marknaden ska vara intresserade av ett 

läkemedel som köpts in i ett annat land. Med detta följer en mängd regler som 

parallellimportören måste iaktta. Reglerna är i huvudsak harmonierade med EU-domstolens 

praxis men även nationella myndigheter ställer krav på parallellimportören.28 Till exempel 

krävs det i Sverige tillstånd av läkemedelsverket för att bedriva parallellhandel, närmare 

bestämt att marknadsföra, sälja, paketera eller ompaketera parallellimporterade läkemedel. Det 

krävs att importföretagen som tänker parallellimportera läkemedel uppfyller vissa krav för att 

de ska få försäljningstillstånd. Läkemedelsverket måste till exempel kontrollera att det inte finns 

för stora skillnader mellan det parallellimporterade läkemedlet och det direktimporterade, bara 

                                                 
25 Lidgard, 2002, s. 17.  
26 Lidgard, 2002, s. 315.  
27 Levin och Nilsson, 2008, s. 175. 
28 Levin och Nilsson, 2008, s. 173. 
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skillnader som saknar betydelse för läkemedlets verkande effekt godkänns. Skillnader som en 

tabletts utseende eller smak lämnas därför utan betydelse.29  

 

2.2.2 Läkemedelsproducenter 

För läkemedelsproducenter kan konkurrensen från de parallellimporterade läkemedlen resultera 

i negativa konsekvenser så som minskade försäljningsintäkter.30 Läkemedelsindustrin menar 

att parallellhandlare snyltar på läkemedelsproducenternas investeringar genom att de utan egna 

skapande insatser utnyttjar producenternas investeringar. 31  Därför använder sig 

läkemedelsproducenterna av olika åtgärder för att försvåra för parallellimportörer. Det kan 

bestå i att de använder sig av olika varumärken i olika länder, olika förpackningsstorlekar, olika 

indikationer och utseende på förpackningar och tabletter. Läkemedelsföretagen kan också 

begränsa produkttillgängligheten av parallellimporterade läkemedel genom att sluta frivilliga 

avtal med partihandelsföretagen eller begränsa utbudet genom att endast ge tillgång till en 

läkemedelskvot som motsvarar det aktuella landets förbrukning.32 När läkemedelsföretag gör 

begränsningar i sin distribution i andra medlemsstater blir den konkurrensrättsliga aspekten 

märkbar. Om ett läkemedelsföretag har en dominerande ställning på marknaden kan 

leveransbegränsningar som syftar till att begränsa parallellhandeln innebära ett missbruk av den 

dominerande ställningen.33  

 

2.2.3 Nationella myndigheter och EU-institutioner  

EU har ett mål om en förbättrad folkhälsa. För att uppnå detta mål ska kommissionen och 

medlemsstaterna samarbeta för att samordna folkhälsopolitiken. I detta mål ingår att 

Europaparlamentet och EU-rådet får besluta om stimulansåtgärder för att skydda och förbättra 

människors hälsa. Det framgår även att åtgärderna inte får medföra någon harmonisering av 

medlemsstaternas lagar och andra författningar och därför det blir upp till varje enskild 

medlemsstat att fastställa regleringar med syfte att förbättra folkhälsan.34 Följden av detta blir 

att medlemsstater använder sig av olika prissättningssystem för att uppnå målet om en 

förbättrad folkhälsa.35  

 

                                                 
29 Levin och Nilsson, 2008, s. 172.  
30 Lidgard, 2002, s. 314.  
31 Lidgard, 2002, s. 18 och 320.   
32 Levin och Nilsson, 2008, s. 176-177. 
33 Se förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II. 
34 Artikel 168 FEUF.  
35 Hunter, 2001, s. 11.  
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Prisskillnaderna som uppstår till följd av medlemsstaternas skilda prissättningssystem 

resulterar i en uppdelad inre marknad. Enligt EU-institutionerna kan denna 

marknadsuppdelning åtgärdas med hjälp av parallellhandeln. För att minska hindren mot 

parallellimport verkar kommissionen bland annat för att harmonisera medlemsstaternas 

tillståndsgivning gällande försäljning av läkemedel. Det är dock inte helt problemfritt då 

medlemsstaterna har olika effektiva system för kvalitetskontroll. Det finns en central EU-

myndighet, European Medicines Agency (EMA), för försäljningstillstånd av läkemedel. Trots 

EMA är tillståndsgivningen främst är en nationell angelägenhet. Det medför att de olika 

nationella tillståndsmyndigheterna till exempel kan ge försäljningstillstånd för olika 

förpackningsstorlekar, och att det finns olika nationella krav på att förpackningsinformationen 

ska vara på försäljningslandets språk. Det kan innebära att parallellimport hindras i de fall då 

ett läkemedel inte kan paketeras om, och därmed inte möta de nationella kraven och få 

försäljningstillstånd i ett land.36  

 

EU:s roll i prissättningen rörande läkemedel är begränsad till att bevaka efterlevnaden av 

direktiv 89/105/EEG37. Direktivet försöker inte kontrollera eller harmoniera priser utan enbart 

säkerställa att prissättningen är transparent och inte diskriminerar på grund av läkemedlets 

ursprungsland.38 I en del länder finns det även en statlig prisregleringsmyndighet som sätter 

priset på alla läkemedel, parallellimporterade som direktimporterade.39  

 

3 Läkemedel och den fria rörligheten 
 

Den inre marknaden är en gemensam marknad utan inre gränser där det råder fri rörlighet för 

varor, människor, tjänster och kapital.40 Syftet med den inre marknaden är att den ska skapa en 

effektiv konkurrens och främja en effektiv resursfördelning mellan medlemsländerna. Det är 

genom principen om fri rörlighet för varor som parallellhandlare kan bedriva helt tillåten 

parallellhandel. 41  Principen om fri rörlighet för varor grundar sig på ett förbud för 

medlemsländerna att tillämpa tullar eller andra import- och exportrestriktioner samt åtgärder 

                                                 
36 Levin, 2011, s. 441.  
37 Rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på 

humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen. 
38 European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, Price difference [http://www.eaepc.org/parallel-

distribution/what-is-it/price-difference] 2016-11-17.  
39 Levin och Nilsson, 2008, s. 174.  
40 Artikel 26.2 FEUF.  
41 Levin m.fl., 2008, s. 162.  
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med motsvarande verkan mellan medlemsstaterna.42 Åtgärder med motsvarande verkan är i 

stort sett alla nationella bestämmelser som, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, kan 

påverka handeln mellan medlemsstater negativt.43 Det finns ett fåtal undantag mot den fria 

rörligheten av varor, dessa är uppräknade i artikel 36 FEUF. Förbudet mot import- och 

exportrestriktioner ska bland annat inte hindra förbud eller restriktioner som grundas på hänsyn 

till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att sydda industriell eller 

kommersiell äganderätt. En medlemsstat kan alltså göra undantag från den fria rörligheten om 

undantaget grundar sig på intresset att skydda immateriella rättigheter och åtgärden är 

proportionell.44  

 

3.1 Särskilda skyddsföremål  

Begreppet särskilda skyddsföremål har utvecklats av EU-domstolen för att skapa en 

förutsägbarhet i de mål då immaterialrätten och konkurrensrätten kolliderar. 45  Domstolen 

använder denna metod för att tydliggöra vilka funktioner hos en ensamrätt det är som ska 

skyddas, närmare bestämt i vilken mån en immateriell rättighet kan utnyttjas utan att 

utnyttjandet riskeras att falla in under fördragets regler om konkurrens eller fri rörlighet.46 

Begreppet omfattar det paket av rättigheter som helhet utgör den immateriella rättigheten, till 

exempel som ensamrätten att tillverka en produkt, föra ut den på marknaden samt rätten att 

förbjuda andra att utnyttja produkten. 47  EU-domstolens huvudtanke med det särskilda 

skyddsföremålet grundar sig på att det görs en skillnad mellan immaterialrättens existens och 

utövande. EU-domstolen har fastslagit att endast innehavet av en immateriell rättighet inte kan 

angripas med fördragets regler om fri rörlighet eller konkurrens. Däremot har utövandet av en 

immateriell rättighet ansetts kunna strida mot dessa regler. Detta kan vara fallet om utövandet 

går längre än vad som är nödvändigt för att upprätthålla det legitima skyddet av rättigheter.48 

Ett utövande av en ensamrätt som på något sätt resulterar i en begränsning av konkurrensen kan 

legitimeras så länge utövandet är nödvändigt för att skydda det särskilda skyddsföremålet för 

immaterialrätten i fråga.49  

 

                                                 
42 Artiklarna 30, 34 och 35 FEUF; Bernitz, 2015, s. 23. 
43 Bernitz, 2015, s. 23.  
44 Se Publikation från Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för näringsliv, Fri rörlighet för varor - 

handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, s. 26 och 28.  
45 Arbrandt, 2009, s. 234-235. 
46 Bernitz m.fl., 2013, s. 395. 
47 Arbrandt, 2009, s. 234-235. 
48 Se förenade målen 56/64 och 58/64, Consten och Grundig; Arbrandt, 2009, s. 234-235. 
49 Jones och Sufrin, 2014, s. 854. 
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Det finns ingen samlad definition av det särskilda skyddsföremålet då de olika immateriella 

rättigheterna är av olika karaktär. På patenträttens område utvecklades begreppet i Centrafarm 

mot Sterling Drug50. Målet rörde en rättighetshavare som innehade ett patentskyddat läkemedel 

i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna och som försökte stoppa parallellimport av 

läkemedlet till Nederländerna. EU-domstolen fastslog att när ett patent har utnyttjats och 

företaget har fått avkastning på rättigheten kan det inte användas för att stoppa parallellhandel 

av produkten. Domstolen poängterade att undantagen från den fria rörligheten i artikel 36 FEUF 

endast är berättigade för att skydda det särskilda föremålet för rättigheten. Den framhöll vidare 

att även om patentet i sig inte var ett hinder mot den fria rörligheten var ett undantag för 

patenträtten motiverat med hänsyn till artikel 36 FEUF och skyddet för immateriella rättigheter. 

I de fall då produkten lovligen släppts ut på marknaden av rättighetshavaren eller med dennes 

samtycke betonade domstolen att ett sådant undantag inte är tillgängligt.51 Vid bedömningen 

av vad som utgör ett patents särskilda skyddsföremål framhöll domstolen att hänsyn måste tas 

till immaterialrättens grundläggande funktion. Domstolen kom fram till att det särskilda 

skyddsföremålet gällande patent är att garantera innehavaren en ensamrätt att genom att 

använda sin uppfinning tillverka industriprodukter och sätta dessa på marknaden, samt en rätt 

att hindra efterbildning av produkten.52 Genom detta får rättighetshavaren en skälig belöning 

för de investeringar och arbete som lagt ner.53 

 

3.2 Konsumtionsprincipen 

Konsumtionsprincipen innebär att de immaterialrättsliga befogenheterna en rättighetshavare 

har till en produkt konsumeras när produkten har förts ut på marknaden av rättighetshavaren 

eller av någon med dennes samtycke. När konsumtion inträtt följer det av principen om fri 

rörlighet för varor att produkten fritt ska kunna säljas vidare till och inom andra EES-länder.54 

En immaterialrättsligt skyddad produkt kan då fritt cirkulera på den inre marknaden utan att 

den som innehar rättigheterna till produkten har någon kontroll över den. 55 

Konsumtionsprincipen gäller generellt för alla immaterialrätter och finns uttryck i artikel 7.1 i 

                                                 
50 Mål 15/74, Centrafarm mot Sterling Drug. 
51 Mål 15/74, Centrafarm mot Sterling Drug, § 8, 11.   
52 Mål 15/74, Centrafarm mot Sterling Drug, § 9.  
53 Hunter, 2001, s. 33.  
54 Bernitz m.fl., 2013, s. 25-26.  
55 Levin, 2011, s. 62. 
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varumärkesdirektivet 56  och artikel 6 i patentförordningen 57 . EU-rättslig praxis som rör 

konsumtion gäller även för patent.58  

 

3.2.1 Europeisk konsumtion 

Konsumtionen är europeisk vilket betyder att den har effekt inom hela EES-området. Det 

innebär att en produkt som släpps ut på marknaden i ett EES-land fritt kan cirkulera inom hela 

EES, men att parallellimport till ett land inom EES från ett utomstående land kan stoppas genom 

att rättsinnehavaren åberopar sin ensamrätt. 59  Den europeiska konsumtionsprincipen 

härstammar från Silhouette60 som berörde tolkningen av artikel 7.1 i varumärkesdirektivet.  

 

Bakgrunden i målet var att en tillverkare av glasögonbågar i Österrike, Silhouette International, 

släppt ut sina glasögonbågar på marknaden i Österrike. Det österrikiska företaget Hartlauer 

köpte sedan upp ett parti av dessa glasögonbågar från ett företag i Bulgarien som i sin tur köpt 

dem av rättighetshavaren i Österrike. Hartlaur sålde glasögonbågarna i Österrike och Silhouette 

International stämde Hartlauer för varumärkesintrång i Österrikisk domstol. Silhouette 

International hävdade med stöd av österrikisk lagstiftning att ensamrätten inte konsumerats när 

de sålt varorna till det bulgariska bolaget och att de därmed kunde förbjuda Hartlauer att sälja 

bågarna i Österrike. Silhouette International hävdade också att de villkorat försäljningen till det 

bulgariska bolaget med ett vidareförsäljningsförbud till Österrike.61 Den österrikiska domstolen 

hänsköt frågan om artikel 7.1 i varumärkesdirektivet ska tolkas så att varumärkesinnehavaren 

har rätt att förbjuda tredje part från att använda varumärket för de varor som under varumärket 

först ut på marknaden i en stat utanför EU. 62 EU-domstolen konstaterade, mot bakgrund av 

direktivets syfte att underlätta den fria rörligheten för varor på den inre marknaden, att direktivet 

innebär en fullständig harmonisering av medlemsstaternas regler rörande varumärken. Skulle 

vissa medlemsstater lagstifta om och tillämpa en internationell konsumtion medan andra 

tillämpar en gemenskapsvid konsumtion, skulle det utan tvivel leda till att den fria rörligheten 

för varor hindras. 63  Därmed konstaterade domstolen att artikeln inte ska tolkas så att 

                                                 
56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar.  
57 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för 

att skapa ett enhetligt patentskydd. 
58 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för 

att skapa ett enhetligt patentskydd, § 12 i ingressen.  
59 Bernitz m.fl., 2013, s. 26. 
60 Mål C-355/96, Silhouette. 
61 Konkurrensverkets rapportserie, 1999, s. 12-13.  
62 Mål C-355/96, Silhouette, § 14.  
63 Mål C-355/96, Silhouette, § 24-27. 
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rättighetshavaren, enbart med stöd av artikeln, ska kunna förbjuda tredje part att använda 

varumärket för varor som under detta märke förts ut på marknaden utanför EES av innehavaren 

eller av någon med dennes samtycke. 64  Följden av domen är därmed att en 

varumärkesinnehavare har rätt att stoppa import av varor som utan innehavarens samtycke 

importerats till EU från ett utomstående land, men att rätten till varorna är konsumerad om 

varumärkesinnehavaren fört ut varorna i ett land inom EES-området. Avgörandet innebär att 

konsumtionen har europeisk räckvidd och att medlemsstaterna är tvungna att tillämpa principen 

om europeisk konsumtion.65  

 

3.2.2 Konsumtionens inträdande  

Silhouette klarlade konsumtionens geografiska omfattning, men för att förstå när konsumtion 

inträder behövs fler begrepp klaras ut. Konsumtion inträder enligt artikel 7.1 

varumärkesdirektivet när varor har förts ut på marknaden av rättighetshavaren eller av någon 

med dennes samtycke.  

 

I Sebago66 klarlades varubegreppets tolkning där den nationella domstolen ställde frågan till 

EU-domstolen om samtycke enligt artikel 7.1 varumärkesdirektivet måste ges för varje 

exemplar av de varor konsumtionen görs gällande, eller om samtycke även ska anses föreligga 

för varor som är identiska eller liknar dessa varor. 67  EU-domstolen tolkade artikel 7.1 i 

varumärkesdirektivet så att konsumtion av rättigheter endast inträdet avseende de exemplar av 

den vara som förts ut på marknaden med innehavarens samtycke.68 Domstolen hade genom 

tidigare avgöranden fastställt att artikeln har till syfte att möjliggöra fortsatt marknadsföring av 

ett varumärkesprytt exemplar av en produkt som förts ut på marknaden med rättsinnehavarens 

samtycke utan att denne kan stoppa detta.69 Domstolen resonerade så att skyddet skulle bli 

ineffektivt om samtycket även skulle avse de varor som är identiska med eller liknar de varor 

som konsumtionen görs gällande. Den kom även fram till att samtycke endast förelåg om det 

lämnats för varje exemplar av en vara.70 EU-domstolen kom därmed fram till lösningen att 

                                                 
64 Mål C-355/96, Silhouette, § 37.  
65 Konkurrensverkets rapportserie, 1999, s. 13.  
66 Mål C-173/98, Sebago. 
67 Mål C-173/98, Sebago, § 12.  
68 Mål C-173/98, Sebago, § 19.  
69 Mål C-173/98, Sebago, § 20; Mål C-63/97, BMW, § 57; Mål C-337/95, Dior, § 37-38.  
70 Mål C-173/98, Sebago, § 21-22.  
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varubegreppet ska begränsas till att omfatta de fysiska produkter som faktiskt har förts ut på 

marknaden.71 

 

Gällande begreppet förts ut på marknaden uppstår problem vid tolkningen om det sker redan 

vid produktion av en vara, genom att förvara en vara på lager, när en vara bjuds ut till försäljning 

eller när den faktiska försäljningen sker. Endast det förhållandet att en rättighetshavare 

tillverkar en produkt inom EES-området kan inte anses leda till att den förs ut på marknaden 

och skyddet konsumeras. Producenten kan välja att upphöra med produktionen utan att några 

produkter marknadsförts eller sålts.72 Lagerhållning kan ses som konsumtionsgrundande om 

det kan styrkas att rättighetshavarens syfte med lagerhållningen var att föra ut produkterna på 

marknaden. 73  Det är dock enligt Lidgard ett extremt synsätt då det skulle innebära att 

konsumtion nästan alltid skulle uppstå för produkter producerade i Europa.74 Med grund i EU-

domstolens uttalande i Sebago kan liknande resonemang föras vid frågan om marknadsföring 

och utbjudande till försäljning är konsumtionsgrundande. EU-domstolen slog fast i Sebago att 

konsumtion endast inträder för de exemplar av varor som faktiskt förts ut på marknaden, skulle 

konsumtion inträda vid marknadsföring och utbjudande till försäljning blir det svårt att 

fastställa för vilka exemplar konsumtion då inträffar. 

 

I Peak Holding75 framhöll EU-domstolen att import eller utbjudande till försäljning av varor 

inom EES inte i sig innebär att de har förts ut på marknaden och att konsumtion inträder. 

Domstolen ansåg att det är förfoganderätten över varan som är avgörande och att 

förfoganderätten inte överförs till en oberoende tredje part när varumärkesinnehavaren 

importerar varorna i syfte att avyttra dem inom EES eller när denne utbjuder dem till försäljning 

inom EES.76 För att varor ska anses ha förts ut på marknaden inom EES ska de ha överlåtits av 

varumärkesinnehavaren inom EES.77 Domstolen konstaterade även att varumärkesinnehavaren 

inte behöver samtycka till vidareförsäljning inom EES för att konsumtion ska anses inträtt. Den 

poängterade därmed att eventuella avtalsvillkor som slutits mellan varumärkesinnehavaren och 

                                                 
71 Mål C-173/98, Sebago, § 22; Lidgard, 2002, s 122. 
72 Lidgard, 2002, s. 123. 
73 Lidgard, 2002, s. 124.  
74 Lidgard, 2002, s. 125. 
75 Mål C-16/03, Peak Holding.  
76 Mål C-16/03 Peak Holding, § 41-44. 
77 Mål C-16/03 Peak Holding, § 51.  
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en aktör inom EES vid den första gången varorna förs ut på denna marknad, till exempel ett 

förbud mot vidareförsäljning inom ESS, inte utgör ett hinder mot att konsumtion inträder.78  

 

Samtycket enligt artikel 7.1 i varumärkesdirektivet till att föra ut varorna på marknaden kan 

vara uttryckligt men även underförstått.79 För att ett underförstått samtycke ska vara tillräckligt 

krävs att det av omständigheterna före, under och efter att varorna släppts ut på marknaden utan 

tvivel framgår att rättsinnehavaren ger upp sin ensamrätt till varorna. Det är inte tillräckligt med 

ett tyst samtycke för att ensamrätten ska anses konsumerad, det ses inte heller som ett giltigt 

samtycke bara för att rättighetshavaren inte uttryckligen motsatt sig försäljning inom EES 

området.80 Exempelvis föreligger ett samtycke då en rättsinnehavare i tredje land levererar en 

produkt till en distributör inom EES, som sedan marknadsför produkten. Rätten konsumeras då 

produkterna förs ut på marknaden.81  

 

3.2.3 Konsumtion och läkemedel  

EU-domstolen har i flera mål slagit fast att nationell immaterialrätt inte kan åberopas för att 

hindra försäljning av en produkt från en medlemsstat till en annan om rättsinnehavaren eller 

någon med dennes samtycke fört ut produkten på marknaden. I Merck I82 hade företaget Merck 

patent på ett läkemedel i Nederländerna samt i ett antal andra länder. Merck hade inte patent på 

läkemedlet i Italien men valde trots det att sälja produkten där. Parallellhandlaren Stephar 

parallellimporterade läkemedlet från Italien till Nederländerna vilket Merck försökte hindra.83  

 

EU-domstolen hade att ta ställning till om fördragets bestämmelser om fri rörlighet utgör ett 

hinder för patenthavaren som säljer ett patentskyddat läkemedel i en medlemsstat, där denne 

själv satt det på marknaden, att enligt nationell rätt hindra import av läkemedlet i fråga från ett 

land där läkemedlet ej meddelats skydd. 84  EU-domstolen konstaterade att skyddet var 

konsumerat då Merck valt att föra ut produkten på marknaden i Italien när de visste att de inte 

fått patent på läkemedlet i landet, även om detta skulle göra så att patenthavaren inte kan avnjuta 

patentets grundfunktion vilket är att garantera innehavaren kompensation för nedlagt arbete och 

investering. Domstolen hävdade att om det i en sådan situation skulle vara tillåtet att utöva sin 

                                                 
78 Mål C-16/03 Peak Holding, § 52-56.  
79 Lidgard, 2002, s. 172.  
80 Se förenade målen C-414/99 till C-416/99, Zino Davidoff, § 45-47 och § 55-57. 
81 Lidgard, 2002, s 142.  
82 Mål 187/80, Merck I. 
83 Mål 187/80, Merck I, § 2.  
84 Mål 187/80, Merck I, § 2-3.  
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patenträtt för att hindra parallellimport skulle det resultera i att de nationella marknaderna 

avskärmades vilket är i strid med fördragets mål.85  

 

I Merck II86 hade Merck och en annan läkemedelstillverkare salufört ett läkemedel i Spanien 

och Portugal, läkemedlet var inte patentskyddat i något av länderna. Parallellhandlaren 

Primecrown köpte upp läkemedlet i Spanien och Portugal och importerade det sedan till 

Storbritannien. Frågan i målet var om den regionala konsumtionsprincipen så som den 

fastslagits i Merck I fortfarande var gällande och om konsumtion inträtt trots att det inte gick 

att erhålla patentskydd för läkemedlet enligt Spansk och Portugisisk lag.87 Generaladvokat 

Fennelly framförde i sitt förslag till avgörande i Merck II kritik mot domen i Merck I. 

Generaladvokaten ansåg att den tidigare domen borde omprövas då den medför att nationella 

patenträtter begränsas på ett oacceptabelt sätt. Generaladvokaten menade vidare att en rättighet 

som bygger på ett nationellt patent inte kan konsumeras på grund av att produkten marknadsförs 

i en medlemsstat som inte ger möjligheten till patentskydd för produkten. 88 EU-domstolen 

dömde i enlighet med Merck I och konstaterade att det åligger rättighetshavaren att bedöma 

under vilka omständigheter denne är beredd att sätta produkten på marknaden. 

Rättighetshavaren får ta konsekvensen ett sådant handlade kan ha beträffande den fria 

rörligheten för produkten på den inre marknaden.89 

 

Följden av EU-domstolens domar är att en rättighetshavare som fört ut en produkt inom EES, 

eller givit annat tillstånd att göra så, inte längre kan åberopa sitt nationella immaterialrättsliga 

skydd för att hindra att produkten säljs vidare.90 Har rättsinnehavaren fört ut produkten till ett 

land inom EES där skydd inte erhållits får innehavaren stå sitt kast och konsumtion inträffar 

även om immaterialrättsligt skydd inte föreligger i det landet. 

 

3.2.4 Begränsningar i konsumtionsprincipen 

För en tillåten parallellimport krävs att varorna inte blivit förändrade eller försämrade. I dessa 

fall begränsas konsumtionsprincipen och innehavaren kan motsätta sig fortsatt marknadsföring 

                                                 
85 Mål 187/80, Merck I, § 11 och 14.  
86 Förenade målen C-267/95 och C-268/95, Merck II.  
87 Förenade målen C-267/95 och C-268/95, Merck II, § 2-5 och 13-14.  
88 Förslag till avgörande av generaladvokaten Nial Fennelly i förenade målen C-267/95 och C-268/95, Merck II, 

§ 115.  
89 Se förenade målen C-267/95 och C-268/95, Merck II, § 32.  
90 Lidgard, 2002, s 61.  
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av varorna.91 En förändring eller försämring kan ske till exempel genom bearbetning och i dessa 

fall måste förändringen tydligt synas för att varumärket ska få användas av en parallellimportör. 

Detta krav har kommit till på grund av varumärkets ursprungs- och garantifunktion, om 

parallellimportören skulle sälja försämrade varor kan det skada varumärkets renommé.92  

 

EU-domstolen har kommit att ge parallellhandlaren mycket omfattande möjligheter att märka- 

och packa om läkemedel för att matcha de krav som nationella myndigheter ställer upp. 

Ompaketering av en vara får ske om det är objektivt nödvändigt och inte skadar varans 

beskaffenhet.93 Kan parallellhandlaren inte sälja produkten i importlandet på grund av nationell 

lagstiftning rörande paketering får produkten ompaketeras för att möta dessa krav. För att 

åtgärderna ska vara tillåtna krävs att de är nödvändiga för att parallellhandlaren ska få tillgång 

till marknaden i importlandet. Åtgärder som endast tas till för att parallellimportören vill skaffa 

sig ekonomiska fördelar tillåts inte.94 För att en ompaketering ska vara godkänd måste det även 

tydligt synas på förpackningen vem som är tillverkare, vilket ursprung produkten har samt vem 

som ansvarar för ompaketeringen. Rättsinnehavaren måste även i förväg informeras om 

förändringarna.95  

 

4 Läkemedelsföretag och konkurrensrätten  
 

Konkurrensreglernas syfte är att främja en effektiv konkurrens, vilket försöks uppnås genom 

en marknadsstruktur som främjar bland annat innovationer och produktutveckling. 

Konkurrensreglerna har en viktig roll i att möjliggöra en effektiv konkurrens då de verkar för 

att hindra åtgärder som är konkurrensbegränsande och ägnade att försvåra konkurrenters 

verksamhet.96 En effektiv konkurrens präglas av en effektiv fördelning av samhällets resurser 

till konsumenternas fördel. Konkurrensreglerna har även konsumentintresset som fokus på så 

vis att de ska se till att företagen, genom att begränsa konkurrensen, inte minskar 

konsumenternas välbefinnande. Reglerna fick även till för att främja utvecklingskraften för 

mindre företag, eftersom de bidrar till att upprätthålla en dynamisk och effektiv konkurrens. 

För att skydda små och medelstora företag mot att dominerande företag till exempel utan saklig 

                                                 
91 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar, artikel 7.2; Levin, 2011, s. 445. 
92 Se mål C-348/04, Boehringer II; Levin, 2011, s. 443.  
93 Lidgard, 2002, s. 65. 
94 Mål C-379/97, Pharmacia och Upjohn, § 42-44.  
95Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb, § 79; Mål 1/81, Pfizer Inc mot 

Eurim-Pharm Gmbh, § 10-13; Lidgard, 2002, s, 65. 
96 Bernitz, 2015, s. 48.  
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grund vägrar att leverera varor till dem finns artikel 102 FEUF om missbruk av dominerande 

ställning.97  

 

4.1 Missbruk av dominerande ställning 

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning inriktar sig på att hindra konkurrensbegränsat 

handlande som företas av ett ensamt företag eller en företagsgrupp. När dominerande företag 

använder sin starka marknadsställning som ett konkurrensmedel kan både konsumenter, andra 

företag och konkurrensförutsättningarna på marknaden ta skada. Lagstiftningen finns därför till 

för att stoppa företag med en dominerande ställning på marknaden att missbruka denna 

ställning.98 Enbart det förhållandet att ett företag har en dominerande ställning strider inte mot 

förbudet, utan företaget måste missbruka denna ställning för att förbudet ska bli tillämpligt.99 

Bestämmelsen har bred räckvidd och fångar in olika former av missbruk, det kan till exempel 

vara oskäliga köps- eller försäljningspriser, åtgärder för att begränsa produktion till nackdel för 

konsumenter eller andra åtgärder för att stänga ute konkurrenter från marknaden.100  

 

För att förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF ska vara tillämpligt 

krävs det att ett eller flera företag har en dominerande ställning på den inre marknaden, eller 

inom en väsentlig del av denna, att handeln mellan medlemsstater kan påverkas samt att den 

utförda handlingen utgör ett missbruk.101 

 

4.1.1 Dominerande ställning  

EU-domstolen har genom praxis utvecklat en definition av vad som utgör en dominerande 

ställning. I United Brands102 kom de fram till att en dominerande ställning kännetecknas av ”att 

ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att de 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”.103 Vad som utgör en dominerande ställning beror på omständigheterna i det 

                                                 
97 Wetter m.fl., 2009, s. 9-10.  
98 Bernitz, 2015, s. 138-139.  
99 Se förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge och Dafra-Lines mot 

kommissionen, § 37; Mål 322/81, Michelin mot kommissionen, § 57.  
100 Artikel 102 FEUF; Wetter m.fl., 2009, s. 572-573.  
101 Wetter m.fl., 2009, s. 552.  
102 Mål 27/76, United brands mot kommissionen. 
103 Mål 27/76, United brands mot kommissionen, § 65. 
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enskilda fallet och måste utredas från fall till fall. 104  Endast innehavet av en immateriell 

rättighet är inte en omständighet som leder till att innehavaren har en dominerande ställning på 

marknaden, men det kan vara en faktor som spelar roll i bedömningen.105 

 

Det krävs att det berörda företaget har en dominerande ställning på en väsentlig del av 

marknaden, därmed är företagets marknadsandel grundläggande i bedömningen om ett företag 

är dominerande. 106 Ju högre marknadsandel ett företag har desto starkare är presumtionen att 

de har en dominerande ställning. Har ett företag ett rättsligt eller ett faktiskt monopol på en 

marknad ses det naturligtvis som dominerande.107  

  

För att bedöma marknadsandelen krävs att man bestämmer den relevanta marknaden, det är den 

marknad som bedömningen ska grundas på. Både produktmarknaden och den geografiska 

marknaden är av betydelse.108 Vid bedömningen av den relevanta produktmarknaden är det 

avgörande produktens utbytbarhet. Produkter som är utbytbara med varandra tillhör samma 

produktmarknad, egenskaper som tas hänsyn till hos produkterna är bland annat dess 

beskaffenhet, pris och användningsområde. 109  Det görs en samlad bedömning utifrån 

användarnas syn på produkten och om den med hänsyn till dess egenskaper kan tillgodose 

samma behov hos användaren.110 Avgörande vid bedömningen av den relevanta geografiska 

marknaden är inom vilket område det aktuella företaget erbjuder produkterna. Man tar även 

hänsyn till om de föreligger likheter eller skillnader i konkurrensvillkoren mellan företagen, till 

exempel kan köparnas möjlighet att nå de olika leverantörerna samt distributionsmöjligheter 

och transportkostnader ha betydelse.111  

 

Vid identifieringen vad som är den relevanta marknaden tittar man även på vad som utgör den 

mest omedelbara konkurrensbegränsningen för leverantörer av en viss produkt. Det är främst 

utbytbarheten på efterfrågesidan som beaktas då den utgör den mest omedelbara och effektiva 

                                                 
104 Meddelande från kommissionen- Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 

82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, § 10.  
105 Se förenade målen C-241/91 P och C-242/91 P, Magill, § 46; Mål 78/70, Deutsche Grammophon mot Metro-

SB-Grossmärkte, § 16-17.  
106 Se t.ex. mål 85/76, Hoffmann-La Roche mot kommissionen, § 39; Wetter m.fl., 2009, s. 560. 
107 Bernitz, 2015, s. 145.  
108 Bernitz, 2015, s. 51. 
109 Se kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning, § 7.  
110 Se mål 27/76, United Brands mot kommissionen, § 12-35; Bernitz, 2015, s. 51. 
111 Se kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning, § 8; Bernitz, 2015, s. 52. 
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begränsningen för företags konkurrensmöjligheter. Företag kan till exempel inte ha stort 

inflytande på prissättning om det är lätt för konsumenter att gå över till att köpa andra liknande 

produkter eller övergå till andra leverantörer någon annanstans.112 Immateriella rättigheter som 

har normalt en ganska snäv produktmarknad, till exempel utgör normalt en patenterad 

uppfinning en egen relevant marknad.113 

 

4.1.2 Påverkan på samhandeln 

Konkurrensreglerna har till syfte att främja integrationen mellan medlemsstater och artikel 102 

FEUF innehåller därmed ett samhandelskriterium. Konkurrensbegränsande förfaranden som 

kan begränsa handeln mellan medlemsstater strider därför vanligtvis mot artikeln. 114 

Samhandelskriteriet har fått en utvidgad tolkning i praxis och kan tillämpas på alla 

konkurrensbegränsningar som sannolikt kan antas, faktiskt eller potentiellt, kunna påverka 

samhandeln mellan medlemsstater på så vis att det kan hindra samhandeln mellan 

medlemsstater.115 För att kriteriet ska uppfyllas krävs inte att samhandeln rent faktiskt har 

påverkats, det räcker med att den potentiellt kan påverkas.116 

 

Vid konkurrensbegränsningar som innebär att en nationell marknad delas upp eller som har 

direkt påverkan på export eller import, eller möjligheterna till etablering i annat EU-land är det 

särskilt tydligt att det påverkar samhandeln. Men även andra situationer kan uppfylla 

kriteriet. 117  Det finns en stark presumtion för att samhandeln påverkas om det 

konkurrensbegränsande förfarande berör två eller flera medlemsstater.118 Men samhandeln kan 

även anses påverkad fast alla inblandade parter finns inom samma medlemsstat. Förfarandet 

kan till exempel ha märkbara verkningar utanför landet genom att förutsättningarna för export, 

import eller potentiell konkurrens påverkas.119 Överlag krävs det inte speciellt mycket för att 

kriteriet ska anses uppfyllt.120  

 

                                                 
112 Se kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning, § 13. 
113 Bernitz, 2015, s. 163.  
114 Wetter m.fl., 2009, s. 11 och 47.  
115 Bernitz, 2015, s. 65.  
116 Mål T-228/97, Irish Sugar mot kommissionen, § 170; Mål 19/77, Miller mot kommissionen, § 15. 
117 Bernitz, 2015, s. 65. 
118 Kommissionens tillkännagivande - riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i 

fördraget, § 61; Bernitz, 2015, s. 65. 
119 Kommissionens tillkännagivande - riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i 

fördraget, § 77-94. 
120 Bernitz, 2015, s. 66.  
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4.1.3 Ageranden som utgör missbruk 

Enligt EU-domstolen omfattar missbruk sådana ageranden av företag som kan påverka 

marknadsstrukturen på en marknad där konkurrensen redan är försvagad på grund av existensen 

av det berörda företaget. Det är ageranden vars metoder inte i vanliga fall används för att 

konkurrera och som medför att konkurrensen på marknaden hindras från att upprätthållas eller 

utvecklas.121 Begreppet missbruk rör sådana förfaranden som både direkt och indirekt kan 

skada kunder och konsumenter. Indirekt kan konsumenter bli påverkade genom att 

förutsättningarna för en god konkurrens på marknaden försämras. Både exploaterande 

missbruk, så som påtvingande av oskäliga priser, och exkluderande eller utestängande missbruk 

omfattas av förbudet.122 

 

4.1.3.1 Missbruk genom leveransvägran  

Det typiska fallet av missbruk enligt artikel 102 FEUF är att dominanta företag vidtar olika 

former av exklusivbestämmelser för att förstärka sin marknadsställning, åtgärderna kan bestå i 

att begränsa produktionen, marknader eller teknisk utveckling. Exklusivbestämmelserna 

försvårar för konkurrenters möjligheter att konkurrera och de kan därmed bli utestängda från 

marknaden.123 En utestängande åtgärd, så som en leveransavstängning, behöver inte ha ett 

utestängande resultat för att det ska fall under artikel 102 FEUF utan det är tillräckligt att 

åtgärden är ägnad att vara utestängande. Det finns alltså inget uppställt krav på varken 

konkurrensbegränsande syfte eller effekt för att bestämmelsen ska bli tillämplig, det räcker med 

att en åtgärd kan ha en konkurrensbegränsande inverkan.124  

 

En leveransvägran som företas av ett dominant företag är som huvudregel tillåtet. Det följer av 

avtalsfriheten att företag själva ska få välja sina affärsförbindelser. Avtalsfriheten och rätten att 

fritt bestämma över sina tillgångar är en förutsättning för en fungerande konkurrens.125 I vissa 

fall är denna avtalsfrihet begränsad och ett agerande att vägra ingå avtal eller leverera kan då 

leda till att företag missbrukar sin dominerande ställning.126 Bedömningen ska enligt Wetter 

m.fl. ske med utgångspunkt i att konkurrensrätten har till syfte att i första hand skydda 

                                                 
121 Se t.ex. mål 85/76, Hoffman-La Roche mot kommissionen, § 91. 
122 Wetter m.fl., 2009, s. 571. 
123 Bernitz, 2015, s. 152.  
124 Wetter m.fl., 2009, s. 572-573. 
125 Wetter m.fl., 2009, s. 633-634. 
126 Jones och Sufrin, 2014, s. 510. 
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konsumenternas intresse. 127 En plikt för företag att leverera kan göra att de avstår från att göra 

investeringar de annars skulle gjort, vilket på sikt kan påverka välfärden negativt.128 

 

Ett dominerande företags upphörande av leveranser till en befintlig kund benämns som 

leveransavstängning och är även det i regel tillåtet. 129  Av EU-domstolens praxis framgår 

emellertid att dominerande företag i vissa fall kan ha en skyldighet att leverera produkter, det 

handlar då oftast om produkter som är nödvändiga för kundens verksamhet. 130 Det faktum att 

ett dominerande företag kan ha en leveransskyldighet bekräftades av EU-domstolen första 

gången Commercial Solvents131. Där hade ett företag upphört att leverera en råvara som var 

nödvändig för att kunden skulle kunna bedriva sin verksamhet. Det dominerande företaget i 

fråga vidtog dessa åtgärder för att på så sätt underlätta sitt eget inträde på marknaden. EU-

domstolen ansåg att missbruk förelåg då en sådan leveransvägran skulle innebära att all 

konkurrens från den befintliga kunden eliminerades.132  

 

Enligt praxis och kommissionens riktlinjer har dominanta företag ett särskilt ansvar att inte 

snedvrida konkurrensen genom sitt beteende. 133  Leveransskyldigheten har utvecklats och 

kommissionen har uttalat att ett dominant företag som innehar en produkt som är nödvändig för 

konkurrenter kan ha en skyldighet att ge konkurrenter tillgång till den. Dominanta företag får 

alltså inte diskriminera konkurrenter genom att vägra tillgång till produkten då det sätter 

konkurrenten i mindre fördelaktig position. 134 En vägran att ge tillgång till en för kunden 

nödvändig produkt kan alltså innebära att leverantören bryter mot den speciella skyldighet 

denna har som ett dominant företag.135  

 

                                                 
127 Wetter m.fl., 2009, s. 636.  
128 Meddelande från kommissionen-vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 

i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, § 75; Jones och 

Sufrin, 2014, s. 510; Wetter m.fl., 2009, s. 636.  
129 Wetter m.fl., 2009, s. 635 och 637. 
130 Se tex. förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II; Wetter m.fl., 2009, s. 637. 
131 Förenade målen 6/73 och 7/73, Commercial Solvents mot kommissionen. 
132 Förenade målen 6/73 och 7/73, Commercial Solvents mot kommissionen, § 25.  
133 Mål T-203/01, Michelin mot kommissionen, § 97; Mål 322/81, Michelin mot kommissionen, § 57; 

Meddelande från kommissionen-vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 

i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, § 9.  
134 Se Commission Decision of 21 December 1993, Sea Containers v Stena Sealink- Interim measures, § 66; 

Jones och Sufrin, 2014, s. 515.  
135 Meddelande från kommissionen-vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 

i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, § 6; Jones och 

Sufrin, 2014, s. 513. 
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I de fall då en leveransskyldighet föreligger och ett företag, utan objektivt godtagbara skäl, 

stänger av leveransen till en befintlig kund, föreligger ett missbruk. 136 En leveransavstängning 

kan även i andra situationer innebära missbruk. Så är fallet om ett företag vidtar åtgärden utan 

objektivt godtagbara skäl och den har till syfte att hämma konkurrensen eller vidtas för att 

minska kundens möjligheter att sälja produkten vidare.137  

 

4.1.3.2 Objektivt godtagbara skäl 

Artikel 102 FEUF förbjuder inte dominerande företag från att konkurrera helt, åtgärder som 

träffas av förbudet är tillåtna om de kan motiveras av objektivt godtagbara skäl eller om dess 

positiva effekter väger upp dess negativa. Dominanta företag har, trots förbudet mot missbruk, 

till exempel rätt att vidta proportionerliga åtgärder för att skydda sina affärsintressen. 138 

Eftersom en leveransavstängning är tillåten om den kan motiveras med objektivt godtagbara 

skäl fokuseras ofta bedömningen på denna fråga.139  

 

Vad som anses som objektivt godtagbara skäl måste bedömas från fall till fall. Det kan till 

exempel vara att kunden är på obestånd och på grund av detta inte kan förväntas fullgöra sina 

betalningsskyldigheter, att kunden kan få tag på likvärdiga produkter på annat håll eller att 

leveransvägran är en del av företagets konsekventa val av distributörer.140 Kommissionen anger 

bland annat att de tar ställning till om en leveransvägran skulle påverka det dominerande 

företagets möjligheter till avkastning på sina investeringar, vilket är det som skapar incitament 

för fortsatta investeringar. Kommissionen beaktar även påståenden från dominanta företag om 

att en leveransskyldighet skulle påverka företagets innovationer negativt.141 Det ligger på det 

dominanta företaget som genomför en leveransavstängning att visa att objektivt godtagbara skäl 

föreligger.142 Om en leveransvägran endast grundar sig på att det dominerande företaget vid en 

                                                 
136 Se förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 34; Mål 27/76, United Brands 

mot kommissionen, § 182-183; Förenade målen 6/73 och 7/73, Commercial Solvents mot kommissionen, § 25; 

Wetter m.fl., 2009, s. 637-638. 
137 Se förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 35-37; Wetter m.fl., 2009, s. 

637-638. 
138 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 49-50; Mål 27/76 United Brands 

mot kommissionen, § 189; Meddelande från kommissionen- vägledning om kommissionens prioriteringar vid 

tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom 

utestängande åtgärder, § 28; Wetter m.fl., 2009, s. 572. 
139 Wetter m.fl., 2009, s. 641.  
140 Wetter m.fl., 2009, s. 642-643. 
141 Meddelande från kommissionen-vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 

i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, § 89-90. 
142 Se t.ex. mål T-201/04, Microsoft mot Kommissionen, § 688.  
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leverans till en kund skulle riskera att förlora kunder eller delar av marknaden till konkurrenten 

ses den inte som objektivt godtagbar.143  

 

En leveransvägran som företas av ett dominant företag kan alltså innebära ett missbruk om 

leveransvägran avser en produkt som anses nödvändig, det vill säga en produkt konkurrenten 

behöver för att kunna konkurrera på marknaden, om den skulle eliminera konkurrensen från 

den som efterfrågar produkten, om den skulle leda till skada för konsumenter och om 

leveransvägran inte kan motiveras av objektivt godtagbara skäl.144  

 

4.2 Läkemedelsföretags motiv till leveransbegränsningar 

Läkemedelsföretagen är de som förlorar på parallellhandel med läkemedel. De lägger ner stora 

belopp och mycket tid på FoU av läkemedel och de som bedriver parallellhandel rider på 

läkemedelsföretagens framgångar. Att ta fram ett nytt läkemedel är en lång, kostsam och 

riskabel process. Det kan ta upp emot 12-13 år att få ut ett läkemedel på marknaden från det att 

det första steget i processen tas. Den genomsnittliga kostnaden för FoU för att utveckla en ny 

kemisk enhet uppskattades år 2016 till 1,926 miljoner euro och företagen använder ca 12-15 

procent av sin omsättning för att reinvestera i och utveckla nya läkemedel.145 Det är inte heller 

alla gånger ett projekt verkligen når ut på marknaden, i genomsnitt är det bara en till två av 

10 000 syntetiskt framställda ämnen som kommer klara av att gå igenom alla utvecklingsstadier 

som krävs för att kunna bli ett försäljningsbart läkemedel. 146  Det är oerhört viktigt för 

forskningsföretagen som utvecklar läkemedel att de kan skydda sina innovationer, om företagen 

inte skulle få tillgång till den ensamrätt som ett immateriellt skydd innebär skulle det inte löna 

sig att lägga ner så mycket tid och pengar på utvecklingen av en produkt.147  

 

De som bedriver parallellhandel varken kopierar eller handlar med konkurrerande produkter 

utan använder sig av prisdifferenser för originalprodukten på olika marknader. Parallellhandlare 

tillgodogör sig en vinst då de köper billigt på lågprismarknaden och säljer dyrare på 

högprismarknaden och konsumenter tillgodogör sig en viss prissänkning på produkterna. 148 

                                                 
143 Wetter m.fl., 2009, s. 648.  
144 Mål C-7/97, Oscar Bronner, § 41; Meddelande från kommissionen - Vägledning om kommissionens 

prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning 

genom utestängande åtgärder, § 75-87. 
145 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2016, s. 6; Lidgard, 2002, s. 313. 
146 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2016, s. 6.  
147 Lidgard, 2002, s. 313.  
148 Lidgard, 2002, s. 314. 



25 

 

Det finns studier som anger att de enda som med säkerhet vinner på parallellhandeln är 

parallellhandlarna och att parallellhandeln minskar läkemedelsproducenternas lönsamhet utan 

att nödvändigtvis öka konsumentvälfärden. Det är läkemedelsproducenterna som far illa då de 

i stort sett erhåller lågprismarginal även på högprismarknaden. Effekten av minskad vinst för 

läkemedelsföretag blir att de har mindre kapital att investera i FoU.149 Läkemedelsföretagen 

försöker därför hitta angreppssätt mot detta, bland annat i form av olika leveransbegränsande 

åtgärder gentemot existerande kunder vilka bedriver parallellhandel med 

läkemedelsprodukterna.  

 

4.3 Syfait mot GlaxoSmithKline I  

Det första fallet att nå EU-domstolen som rörde frågan om läkemedelsföretags försök att 

begränsa parallellhandel genom leveransbegränsningar och tillämpningen av artikel 102 FEUF 

var Synetairismos Farmakopoion Aito-lias & Akarnanias m.fl. mot GlaxoSmithKline plc och 

GlaxoSmithKline AEVE (fortsättningsvis benämnt Syfait mot GlaxoSmithKline I) 150 . Där 

klagade grekiska läkemedelsgrossister, däribland Synetairismos Farmakopoion Aitolias & 

Akarnanias (”Syfait”), hos den grekiska konkurrensnämnden mot att läkemedelsföretaget 

GlaxoSmithKline plc och dess dotterbolag GlaxoSmithKline AEVE (”GSK”) vägrat att på den 

grekiska marknaden efterkomma beställningar av vissa läkemedel. Syfaits huvudsakliga 

verksamhet var att förvalta och tillhandahålla ett varulager med läkemedel som köps in från 

läkemedelsföretag för att förse deras medlemmar med läkemedel. GSK var en 

läkemedelsproducent som importerade och distribuerade en mängd receptbelagda läkemedel. 

Syfait köpte läkemedel från GSK för att sedan distribuera det på den grekiska marknaden och i 

utlandet, en stor del av de beställda läkemedlen exporterade Syfait vidare till andra länder då 

priset på de berörda läkemedlen var betydligt lägre i Grekland. GSK slutade från och med 

november år 2000 att efterkomma beställningar från Syfait och hävdade att det var på grund av 

att det rådde en väsentlig läkemedelsbrist på den grekiska marknaden. En brist som enligt GSK 

uppstått till följd av grossisternas bedriva parallellexport.151 

 

Den av GSK företagna leveransbegränsningen blev föremål för prövning i den grekiska 

konkurrensnämnden som beslutade att hänskjuta frågan om tolkning av artikel 102 FEUF till 

EU-domstolen. Konkurrensnämnden konstaterade att GSK innehade en dominerande ställning 

                                                 
149 Kanavos m.fl., 2004, s. 15; Danzon, 1998, s. 293-304.  
150 Mål C-53/03, Syfait mot GlaxoSmithKline I.  
151 Mål C-53/03, Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 5-12.  
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på den grekiska marknaden rörande ett av läkemedlen. De ville däremot ha klarhet i huruvida 

denna leveransvägran kunde utgöra missbruk av den dominerande ställningen samt om GSK 

kunde motivera denna vägran med att den bedrivna parallellhandeln skulle leda till 

inkomstbortfall för dem. Konkurrensnämnden ville också ha klarhet i vilka faktorer det ska tas 

hänsyn till i bedömningen om vägran är motiverad eller inte.152 EU-domstolen inledde med att 

konstatera att den grekiska konkurrensnämnden inte var en domstol i den mening som avses i 

artikel 267 FEUF och att EU-domstolen därmed inte var behörig att svara på de hänskjutna 

frågorna.153 Däremot visade generaladvokat Jakobs förslag till avgörande på både en motvilja 

att utvidga tillämpningsområdet för missbruk gällande leveransbegränsningar och en sympatisk 

hållning gentemot läkemedelsindustrin.154 

 

4.4 Generaladvokat Jakobs förslag till avgörande 

Gällande frågan huruvida det av GSK företagna åtgärderna utgjorde ett missbruk konstaterade 

Jakobs, i enlighet med kommissionen, att det inte nödvändigtvis är så att ett dominerande 

läkemedelsföretag missbrukar sin dominerande ställning genom att vägra att fullt ut 

efterkomma beställningar till läkemedelsgrossister, även om syftet med beteendet är att 

begränsa parallellhandeln. 155  Jakobs poängterade att dominanta företag ibland har en 

leveransskyldighet och hänvisade till bland annat EU-domstolens avgöranden i Commercial 

Solvents 156  där EU-domstolen konstaterade att en leveransskyldighet föreligger om en 

leveransvägran skulle eliminera all konkurrens från kunden i fråga. 157  Generaladvokaten 

sammanfattade att ett dominerande företag är skyldig att leverera varor om ett leveransavbrott 

skulle hindra konkurrensen mellan det dominerande företaget och kunden på marknaden i ett 

nedåtgående led, eller mellan företaget och dess befintliga eller potentiella konkurrenter på 

leveransmarknaden. Jakobs framhöll även att dominanta företags leveransskyldighet är enligt 

praxis begränsad i en rad avseenden, ett företag är exempelvis inte skyldigt att tillgodose 

extraordinära beställningar och de har även rätt att vidta åtgärder som är rimliga för att skydda 

sina affärsintressen. Jacobs framhöll även att EU-domstolen gång på gång begränsat 

                                                 
152 Mål C-53/03, Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 19-20.  
153 Mål C-53/03, Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 29-38.  
154 Jones and Sufrin, 2014, s. 585; Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 

28 oktober 2004, i mål C-53/03, Syfait mot GlaxoSmithKline I. Det framgår av artikel 252 FEUF att 

generaladvokaten ska lägga fram ett opartiskt yttrande i ärendet.  
155 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 53 och 69.  
156 Förenade målen 6/73 och 7/73, Commercial Solvents mot kommissionen. 
157 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 54.  
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leveransskyldigheten för dominanta företag om de kan motivera åtgärderna med hänvisning till 

objektivt godtagbara skäl.158   

 

Generaladvokaten framhöll att enligt framställda praxis kan en leveransskyldighet för 

läkemedelsföretagen endast fastställas efter en genomgående utredning av det faktiska och 

ekonomiska förhållandet.159 De omständigheter som Jakobs beaktade i bedömningen av om 

GSK:s beteende kunde motiveras objektivt och därmed vara godtagbart var bland annat den 

genomgripande regleringen av priserna och distributionen inom läkemedelsbranschen och den 

sannolika effekten av en okontrollerad parallellhandel på läkemedelsföretagen mot bakgrund 

av de ekonomiska förhållandena inom branschen.160  

 

4.4.1 Pris- och distributionsregleringen inom läkemedelsbranschen  

Läkemedelssektorn är föremål för en genomgripande och olikartad reglering på både nationell- 

och EU-nivå och blir därför, enligt Jakobs, placerad i en särställning i förhållande till andra 

branscher. Medlemsstater ingriper i varierande utsträckning och på olika tillvägagångssätt för 

att fastställa eller påverka priserna på läkemedel inom deras territorier. Vissa stater erkänner i 

högre grad än andra att läkemedelsföretagen behöver skälig avkastning på sina investeringar 

för att vilja utveckla fler läkemedel, vilket innebär att dessa stater är beredda att ha högre priser 

på läkemedlen.161 Enligt generaladvokaten är också den omfattande regleringen beträffande 

distributionen av läkemedel som råder på så väl nationell- som EU-nivå en betydelsefull aspekt 

vid bedömningen av huruvida en leveransbegränsning är skälig eller proportionerlig. Till 

exempel ska medlemsstaterna ha system för godkännande av dem som bedriver 

grossistverksamhet med läkemedel.162 Enligt Jakobs hindrar en leveransbegränsning i sig inte 

grossister från att exportera de läkemedel som de tar emot. Grossister hindras i stället från att 

exportera de varor de har tillgång till genom att de är skyldiga att fullgöra allmännyttiga tjänster, 

                                                 
158 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 66-67.  
159 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 53.  
160 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 76.  
161 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 77.  
162 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 80 och 84; Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av 

den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, avdelning VII, i dess 

lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG av den 31 mars 2004.  
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som att hålla tillräckliga lager för att förse medborgarna med läkemedel och möta efterfrågan i 

landet.163  

 

Läkemedelsföretagen omfattas också i många medlemsstater av tilläggsförpliktelser som syftar 

till att säkra tillgången till läkemedel i landet. Ett läkemedelsföretag som har ett godkännande 

att sälja ett läkemedel ska ombesörja tillräckliga och fortlöpande leveranser av läkemedlet till 

apotek och andra som är behöriga att sälja läkemedlet så att medborgarnas behov blir 

tillgodosedda.164 Då ett läkemedelsföretag måste hålla lager uppkommer enligt Jakobs även 

frågan om det är skäligt och proportionerligt att kräva att de ska leverera till grossister i ett 

lågprisland som har för avsikt att exportera de mottagna läkemedlen. Det är inte säkert att ett 

läkemedelsföretag kan sluta leverera till en marknad där de är tvungna att hålla låga priser och 

enligt Jakobs finns det två förhållanden som kan hindra ett sådant tillbakadragande. Det ena är 

att ett dominerande företag enligt artikel 102 FEUF är begränsad i möjligheten att avsluta 

befintliga affärsförhållanden utan skälig uppsägningstid och det andra är just 

läkemedelsföretagens skyldighet att tillhandahålla tillräckliga och ständiga leveranser av ett 

läkemedel.165  

 

Läkemedelsbolagen och grossisterna har alltså en skyldighet att säkerställa att tillräckliga lager 

finns i varje medlemsstat, denna skyldighet baseras på ett nationellt segregerat system som 

också förstärks av den tillämpliga EU-lagstiftningen. Enligt Jakobs skär parallellhandlare rakt 

igenom detta system vilket riskerar att rubbas i både import- och exportmedlemsstaten. Ett 

beslut av ett dominerande läkemedelsföretag att begränsa de mängder som ställts till förfogande 

till parallellhandlare måste enligt Jakobs bedömas mot bakgrund av dessa skyldigheter.166 

 

4.4.2 Läkemedelsbranschens ekonomiska situation 

Enligt Jakobs bör man i bedömningen av om GSK:s handlande kunde motiveras objektivt även 

ta hänsyn till de ekonomiska faktorer som påverkar läkemedelsföretagens affärsstrategier. 

Vanligtvis kräver framställningen av ett nytt läkemedel stora investeringar i FoU. De fasta 

                                                 
163 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 85.  
164 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 82; Direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för 

humanläkemedel, artikel 81.  
165 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 86. 
166 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 87. 
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kostnaderna, som består av FoU för att ta fram läkemedlet, är ofta höga medan de rörliga 

kostnaderna, för tillverkning av läkemedlet, är förhållandevis låga. Ett läkemedelsföretags 

beslut att investera i ett nytt läkemedel är enligt Jakobs delvis beroende av om de räknar med 

att kunna göra tillräckliga vinster för att täcka investeringskostnaden. Därför anser Jakobs att 

det är effektivt för ett företag att leverera till en marknad vars priser överstiger de rörliga 

kostnaderna.167 Jakobs menar att genom att titta på dessa faktorer får man en inblick i vad det 

skulle kunna få för följder om dominerande läkemedelsföretag helt förbjöds att begränsa 

leveranser till grossister i syfte att hindra parallellhandeln.168  

 

4.4.3 Generaladvokat Jakobs slutsats  

Sammanfattningsvis konstaterade generaladvokaten att en leveransbegränsning som företas i 

syfte att begränsa parallellhandeln, kan motiveras som en skälig och proportionerlig åtgärd för 

att skydda företagets affärsintresse och därmed inte innebära missbruk av företagets 

dominerande ställning. En leveransbegränsning vidhåller inte de prisskillnader som företaget 

själv skapat och den förhindrar inte heller handeln direkt. Parallellhandeln hindras snarare av 

de allmännyttiga tjänster som medlemsstater tvingar läkemedelsföretagen till. Enligt Jakobs 

skulle det innebära en oproportionerlig börda, i förhållande till de skyldigheter dominanta 

läkemedelsföretag har att hålla lager, att kräva att de skulle efterkomma alla 

exportbeställningar. Jakobs menar att en leveransskyldighet inte nödvändigtvis skulle främja 

varken den fria rörligheten eller konkurrensen, samt att den skulle kunna skada det incitamentet 

som läkemedelsföretag har för att utveckla nya läkemedel.169  

 

4.5 Syfait mot GlaxoSmithKline II  

De grekiska grossisterna väckte i Sot. Lélos kai Sia EE m.fl. mot GlaxoSmithKline AEVE 

(fortsättningsvis benämnt Syfait mot GlaxoSmithKline II)170 talan mot GSK i grekisk allmän 

domstol, parallellt som de väckt talan vid den grekiska konkurrensnämnden. De gjorde gällande 

att GSK hade missbrukat sin dominerande ställning och åberopade samma grunder som i Syfait 

mot GlaxoSmithKline I. Den grekiska domstolen slog i första instans fast att det inte förelåg 

något missbruk varpå grossisterna överklagade till den grekiska appellationsdomstolen. 

                                                 
167 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 89. 
168 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 90.  
169 Förslag till avgörande av generaladvokaten Francis G. Jakobs, föredraget den 28 oktober 2004, i mål C-53/03, 

Syfait mot GlaxoSmithKline I, § 100-101.  
170 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II.  
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Appellationsdomstolen ansåg att för att kunna avgöra målet behövde de få svar på samma frågor 

som den grekiska konkurrensnämnden hänskjutit till EU-domstolen för bedömning i Syfait mot 

GlaxoSmithKline I, alltså om ett missbruk av ett företags dominerande ställning enligt artikel 

102 FEUF föreligger i de fall företaget vägrat att efterkomma beställningar på läkemedel från 

grossister, på grund av att dessa grossister bedriver parallellhandel med läkemedlen till andra 

medlemsstater.171  

 

4.5.1 Generaladvokat Colomers förslag till avgörande 

Generaladvokat Colomer anförde i sitt förslag till avgörande, till skillnad från vad 

generaladvokat Jacobs anfört fyra år tidigare, att GSK agerande utgjorde ett missbruk. Colomer 

drog paralleller till United Brands och konstaterade att ett dominerande företag som slutar att 

leverera varor, framförallt om det inte finns några alternativa varor, kan göra sig skyldig till 

missbruk enligt artikel 102 FEUF.172 Gällande frågan om agerandet medför att det ska ses som 

ett missbruk i sig menade Colomer att det är ostridigt att GSK:s avsikt var att hindra 

parallellexport och att GSK:s handlande därmed är att betrakta som ett missbruk i sig. Dock 

framhöll Colomer att missbruk i sig inte kan tolkas in i artikel 102 FEUF, oberoende av det 

faktum att GSK:s agerande var ägnat att hindra parallellexporten i strid med fördragets syfte.173 

Colomer menade vidare att GSK inte objektivt kunde motivera sitt agerande. Generaladvokaten 

ansåg att läkemedelstillverkarna inte helt saknar inflytande över prisregleringssystemet då de 

förhandlar med hälsovårdsmyndigheterna i medlemsstaterna om priserna.174 Även det faktum 

att tillverkarna har en speciell ställning på marknaden genom att de förfogar över betydelsefulla 

läkemedelspatent som medlemsstaterna inte vill gå miste om, visade enligt Colomer på att de 

har inflytande över prisregleringssystemet. Colomer ansåg också att då behoven av läkemedel 

är relativt konstant, utom när det uppstår till exempel epidemier, kan läkemedelsföretagen 

förutse läkemedelbehoven och anpassa sig till marknaden. Därmed menade generaladvokaten 

                                                 
171 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 18-23.  
172 Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, föredraget den 1 april 2008, i 

förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 46; Mål 27/76, United Brands mot 

kommissionen, § 182.  
173 Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, föredraget den 1 april 2008, i 

förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 47-76.  
174 Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, föredraget den 1 april 2008, i 

förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 89-93; Rådets direktiv 89/105/EEG 

av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras 

inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen, artikel 2.2.  
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att den skyldighet som åligger läkemedelstillverkarna att förse den grekiska marknaden med 

läkemedel inte hindrar GSK från att bedriva en normal verksamhet i Grekland.175 

 

Colomer framhöll även att det inte nödvändigtvis föreligger något orsakssamband mellan den 

eventuella skadan på investeringar i FoU och parallellhandeln. GSK menade att 

parallellhandeln varken gynnar patienterna eller socialförsäkringssystemen i medlemsstaterna 

samtidigt som dem själva lider stora förluster. Colomer ansåg att bevisningen i målet inte 

styrkte att GSK haft andra avsikter än att endast skydda sina affärsintressen när de vidtog 

leveransbegränsningen.176 Vidare ansåg generaladvokaten att GSK inte visade på några positiva 

konsekvenser till följd av deras leveransbegränsningar. Colomer framhöll att ett dominerande 

företag ska få möjlighet att visa de ekonomiska fördelar de fått till följd av sitt missbruk men 

generaladvokaten ansåg att GSK inte visat på några faktorer som skulle indikera att de dragit 

ekonomisk fördel av leveransbegränsningarna. Därmed ansåg generaladvokat Colomer att 

GSK:s agerande i princip utgör missbruk av en dominerande ställning.177 

 

4.5.2 EU-domstolens avgörande i Syfait mot GlaxoSmithKline II 

EU-domstolen gick i sitt avgörande på generaladvokatens linje. Den började med att konstatera 

att det framgår av domstolens fasta praxis att en leveransvägran som den i det förevarande fallet 

utgör missbruk av den dominerande ställningen i de fall då vägran kan eliminera konkurrensen 

från den som begär leveransen och om den inte är objektivt motiverad. 178  Domstolen 

konstaterade att i de fall då en leveransvägran utgör ett hinder för grossisters verksamhet i den 

berörda medlemsstaten och även slår ut konkurrensen från dessa grossister på marknaden i de 

andra medlemsstaterna, kan en leveransvägran ha sådan påverkan på konkurrensen att artikel 

102 FEUF blir tillämplig.179 I förevarande mål var det ostridigt att det av GSK företagna 

beteendet syftade till att begränsa parallellexport till marknader i andra medlemsstater där 

försäljningspriset var högre. 180  EU-domstolen konstaterade att rörande andra sektorer än 

                                                 
175 Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, föredraget den 1 april 2008, i 

förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 90 och 93-98.  
176 Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, föredraget den 1 april 2008, i 

förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 106-115.  
177 Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, föredraget den 1 april 2008, i 

förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 117-120. 
178 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 34.  
179 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 35.  
180 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 36. 



32 

 

läkemedelssektorn är det ett missbruk av ett företags dominerande ställning när företaget har 

för avsikt att begränsa parallellhandeln av varor som de säljer.181  

 

För att avgöra frågan i målet framhöll domstolen att det var nödvändigt att undersöka om det 

finns objektiva överväganden genom vilka ett sådant förfarande inte kan anses utgöra missbruk 

av ett företags dominerande ställning.182 De framhöll ställningstaganden från tidigare praxis om 

att ett företag inte får inställa sina leveranser till en tidigare kund om beställningarna inte på 

något sätt är onormala samt att ett dominerande företag måste ha rätt att vidta rimliga åtgärder 

för att tillvarata sina affärsintressen när dessa angrips.183 EU-domstolen framhöll att även om 

läkemedelssektorn inte är ett område som är harmoniserat på EU-nivå, utan styrs i stor grad av 

den kontroll medlemsstaterna utövar över försäljningspriset, medför detta inte att varorna helt 

undandras från samspelet mellan tillgång och efterfrågan. EU-domstolen gick vidare med att 

konstatera att läkemedelstillverkarna i viss mån kan påverka den fastställda prisnivån, eller 

storleken på ersättningen som betalas ut, även då offentliga myndigheter i vissa medlemsstater 

bestämmer läkemedelspriserna. Detta då det även i dessa medlemsstater sker förhandlingar 

mellan de offentliga myndigheterna och läkemedelstillverkarna om prisnivån.184 Domstolen 

konstaterade därmed, och mot bakgrund av målet att säkerställa att konkurrensen inte snedvrids 

på den inre marknaden, att förbudet mot missbruk av dominerande ställning måste vara 

tillämpligt på ageranden av ett dominerande företag som har till syfte att hindra all 

parallellexport från en medlemsstat till andra medlemsstater. Detta då en avskärmning av de 

nationella marknaderna skulle innebära att fördelarna med en effektiv konkurrens, som denna 

parallellexport skulle innebära för slutkonsumenterna i de andra medlemsstaterna, skulle 

neutraliseras.185  

 

EU-domstolen konstaterade att konkurrensbestämmelserna inte kan tolkas så att ett 

dominerande företag enbart är tillåtna att skydda sina affärsintressen genom att helt avstå från 

att sälja sina läkemedel i en medlemsstat där priserna har fastställts till en relativt låg nivå.186 

Därav följde även bedömningen att ett dominerande läkemedelsföretag måste kunna vidta 

rimliga åtgärder som är proportionerliga i förhållande till behovet att skydda sina 

                                                 
181 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 37.  
182 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, 2008, § 39.  
183 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, 2008, § 49-50, där domstolen 

hänvisar till mål 27/76 United Brands mot kommissionen, § 182 och 189. 
184 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 60-63.  
185 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 66.  
186 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 68.  
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affärsintressen. 187  EU-domstolen uttalade, med hänvisning till resonemanget i United 

Brands188, att bedömningen av om en leveransvägran som i det förevarande fallet utgör en 

rimlig åtgärd som är proportionerlig ska ske med utgångspunkt i om grossisternas beställningar 

är normala. Bedömningen görs mot bakgrund av tidigare handelsförhållanden mellan 

läkemedelsföretaget och de berörda grossisterna samt mot bakgrund av beställningens 

omfattning i  förhållande till behovet på marknaden i den berörda medlemsstaten.189 Domstolen 

antydde att beställningar kan anses vara onormala om det rör sig om kvantiteter som inte står i 

proportion till vad grossisten tidigare har sålt för att tillfredsställa behovet på den berörda 

marknaden i en medlemsstat. EU-domstolen uttalade dock att de ankommer på den nationella 

domstolen att avgöra om beställningarna i det förevarande fallet är normala 190  

 

Sammanfattningsvis konstaterade EU-domstolen att en vägran att efterkomma normala 

beställningar till en befintlig kund, som vidtas av ett dominerande läkemedelsföretag för att 

hindra den parallellexport som vissa grossister bedriver från en medlemsstat till en annan 

innebär ett missbruk av företagets dominerande ställning. EU-domstolen lämnade över till den 

nationella domstolen att bedöma om beställningarna är normala.191  

 

5 Analys 
 

Avgörandet i Syfait mot GlaxoSmithKline II 192  har en central roll i frågan om 

leveransbegränsningar som företas av dominanta läkemedelsföretag för att hindra 

parallellhandlare från att bedriva parallellhandel med läkemedel kan strida mot artikel 102 

FEUF samt hur dessa åtgärder kan motiveras. Enligt avgörandet kan ett sådant förfarande strida 

mot konkurrensreglerna, men ett dominant läkemedelsföretag kan motivera sina 

leveransbegränsande åtgärder genom att åberopa skyddet för sina affärsintressen och på så vis 

komma undan förbudet i artikel 102 FEUF. Det är dock fortfarande oklart hur stort utrymmet 

är för läkemedelsföretagen att åberopa skyddet för sina affärsintressen. Parallellhandeln 

aktualiserar en del intressekonflikter rörande konkurrensrättens tillämpning inom 

                                                 
187 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 69. 
188 Mål 27/76 United Brands mot kommissionen. 
189 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 70 och 73, där domstolen hänvisar 

till mål 27/76 United Brands mot kommissionen, § 182.  
190 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 73 och 76.  
191 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II, § 77.  
192 Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Syfait mot GlaxoSmithKline II.  
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läkemedelsindustrin och läget gällande regleringen och tillämpningen av denna är fortfarande 

inte helt utrett.  

 

5.1 Förhållandet mellan konkurrens- och immaterialrätten 

För läkemedelsföretagen kan det vara svårt att skapa en balans mellan de konkurrensfrämjande 

och konkurrensbegränsande effekter ett patentskydd ger upphov till. Ett patentskydd fungerar 

som ett incitament för innovation och verkar därmed konkurrensfrämjande men samtidigt kan 

det verka konkurrensbegränsande då skyddet är territoriellt begränsat och kan ge upphov till att 

läkemedelsföretaget får en dominerande ställning på marknaden. För att kontrollera de 

konkurrensbegränsande effekter det immateriella skyddet kan innebära, säkerställer den 

konkurrensrättsliga regleringen att utövandet av den immateriella rättigheten sker inom ramen 

för EU:s konkurrensbestämmelser. Det är viktigt för läkemedelsföretagen att det 

immaterialrättsliga skyddet får ett starkt erkännande och att dess räckvidd inte begränsas. 

Läkemedelsföretagen skulle minska sina satsningar på FoU av nya läkemedel om de inte hade 

säkerhet i ett immaterialrättsligt skydd, samtidigt ökar företagens vilja att ta risker allt eftersom 

skyddet förstärks.  

 

5.2 Konflikten mellan immaterialrätten och det fria handelsflödet  

Principen om det fria handelsflödet mellan medlemsstaters gränser är av stor vikt för en effektiv 

konkurrens och en del av fördragets grundläggande syfte. Det är bland annat denna princip som 

har möjliggjort för parallellhandlare att bedriva helt laglig parallellhandel. När 

parallellhandlares intresse av att bedriva handel som är i linje med fördragets syfte och 

läkemedelsföretags intresse av att begränsa denna handel krockar kan man tydligt se EU-

domstolens inställning till denna problematik. De tar i högsta grad ställning till att det fria 

handelsflödet alltid ska prioriteras framför läkemedelsföretagens affärsintressen. EU-

domstolen har från och med Centrafarm givit parallellhandlare mer och mer rättigheter vilket i 

sin tur inskränkt läkemedelsföretagens immateriella rättigheter.193  

 

EU-domstolen försökte i Centrafarm att lösa problematiken genom att begränsa 

immaterialrätternas omfattning. När ett patent utnyttjats och givit rättsinnehavaren avkastning 

ansåg domstolen att det inte kan åberopas för att stoppa parallellhandel med produkten. Idén 

                                                 
193 Se tex mål 15/74, Centrafarm mot Sterling Drug; Mål 187/80, Merck I; Förenade målen C-267/95 och C-

268/95, Merck II. 
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om det särskilda skyddsföremålet, som för patent utvecklades i just Centrafarm, är tänkt att 

klargöra i vilken mån ett patent kan utnyttjas utan att det ska falla in under konkurrensreglerna. 

EU-domstolen valde här att skilja på immaterialrättens existens och utövande, vilket inte är ett 

övertygande synsätt. Jag tycker att det framstår rätt så självklart att endast existensen och 

innehavet av en immateriell rättighet inte kan ge upphov till att konkurrensreglerna överträds. 

Den enda fördelen för ett företag att inneha ett patent men inte utöva det är själva ensamrätten 

i sig, att andra inte kan använda patentet. Utan att utöva själva patenträtten får innehavaren inget 

ekonomiskt utbyte för den, vilket är den grundläggande funktionen som en immateriell rättighet 

har. Endast ett innehav av ett patent ter sig rätt så lönlöst. EU-domstolen har också senare i 

Magill 194  slagit fast att endast innehavet av ett patent inte ger företaget en dominerande 

ställning, vilket stärker uppfattningen om att endast innehavet är näst intill verkningslöst. 

Värdet i en immateriell rättighet består av att rättighetshavaren kan utöva sin rättighet och 

hindra andra från att göra intrång i den. Det värde som ligger i en immateriell rättighet skulle 

därmed minskas om rättighetshavarens rätt att hindra andra från att använda den immateriella 

rättigheten begränsades. EU-domstolens försök att skapa en balans mellan immateriella 

rättigheter, konkurrensreglerna och den fria rörligheten via uppdelandet i existens och utövande 

har inte fått en önskvärd effekt. Läkemedelsföretag försöker fortfarande hindra parallellhandeln 

vilket är ett tecken på att idén om det särskilda skyddsföremålet inte lett till en tillräckligt bra 

intresseavvägning.  

 

Även i Merck I 195  och Merck II 196  prioriterade EU-domstolen det fria handelsflödet på 

bekostnad av läkemedelsföretagens immaterialrätter. Domstolen slog fast i båda de ovanstående 

fallen att principen om EU-vid konsumtion gäller även om försäljningen eller 

marknadsföringen av en produkt skett i ett land där produkten i fråga inte erhållit 

immaterialrättsligt skydd. Det lämnar rättighetshavaren i ett väldigt osäkert läge. Att 

konsumtion inträder i de länder där de har patentskydd då produkten släppt ut på marknaden i 

ett land där produkten inte erhållit patentskydd innebär att konsumtionsprincipen utvidgas 

mycket. Det resulterar i att innehavaren inte får ekonomiskt kompensation för nedlagt arbete. 

EU-domstolen begränsade än en gång patenträttens omfattning med hänvisning till att 

rättighetshavaren måste vara beredd på konsekvenserna av sitt handlande och själv bedöma 

under vilka omständigheter denne är beredd att sätta produkten på marknaden. EU-domstolens 

                                                 
194 Förenade målen C-241/91 P och C-242/91 P, Magill, Ltd, § 46.  
195 Mål 187/80, Merck I.  
196 Förenade målen C-267/95 och C-268/95, Merck II.  
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prioritering av det fria handelsflödet framför skyddet för immateriella rättigheter är dock inte 

särskilt förvånande. Fri rörlighet för varor är en av EU:s fyra friheter och utgör kärnan i den 

inre marknaden och är därmed av stor betydelse för en fortsatt integration av den inre 

marknaden. Skulle parallellhandeln förbjudas skulle den fria handeln hindras och det skulle 

vara i strid med fördragets grundläggande syfte.  

 

5.3 Leveransvägran som innebär missbruk  

Det finns inget absolut förbud mot ett dominerande företag att vidta åtgärder som innebär att 

de vägrar att efterkomma beställningar från befintliga kunder med syftet att begränsa den av 

kunden bedrivna parallellhandeln. Ett sådant förbud kan inte i sig ställas upp inom ramen för 

artikel 102 FEUF. Företetag har enligt principen om avtalsfrihet rätt att ingå avtal med vilket 

annat företag som helst på vilka villkor som helst men också rätt att avstå från att ingå avtal. 

Ett absolut förbud skulle innebära en alltför stor inskränkning i avtalsfriheten. Avtalsfriheten är 

en viktig förutsättning för en fungerande konkurrens men denna frihet kan ibland få ge vika för 

konkurrensreglerna. EU-domstolen har konstaterat vid flera tillfällen att ett företag kan ha en 

leveransskyldighet vid vissa tillfällen. Leveransskyldigheten infinner sig normalt om det rör sig 

om en nödvändig produkt, om en vägran att leverera skulle eliminera all konkurrens från den 

som efterfrågar produkten och om leveransvägran inte kan motiveras av objektivt godtagbara 

skäl. Domstolen konstaterade till exempel i Commercial Solvents 197  att företaget hade en 

leveransskyldighet då den efterfrågade produkten var nödvändig för att kunden skulle kunna 

bedriva sin verksamhet, en leveransvägran skulle då eliminera konkurrensen från kunden. Om 

det finns möjlighet för kunden att upphandla läkemedlen från annat håll eller utveckla 

läkemedel själv ses en leveransvägran alltså inte som ett missbruk.  

 

I Syfait mot GlaxoSmithKline II konstaterade EU-domstolen att en leveransvägran av läkemedel 

som den i målet utgjorde missbruk av den dominerande ställningen då den innebar ett hinder 

för grossisternas verksamhet och påverkade på så vis konkurrensen. Domstolen kollade 

emellertid på om det fanns objektiva motiveringar för GSK:s vidtagna åtgärder och framhöll 

att ett godtagbart skäl till en vägran kan vara att företaget försöker skydda sina affärsintressen. 

I målet var det inte frågan om de efterfrågade leveranserna var nödvändiga för att Syfait skulle 

kunna bedriva sin verksamhet, utan frågan var att Syfait efterfrågade ökade mängder läkemedel 

då de ville bedriva parallellhandel och på så vis öka sin vinst. Domstolen beaktade inte om 

                                                 
197 Förenade målen 6/73 och 7/73, Commercial Solvents mot kommissionen.  
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produkten var nödvändig för kunden och om kunden kunnat hitta andra alternativa produkter, 

utan ansåg att leveransvägran skulle hindra grossisternas verksamhet och inverka på deras 

ekonomi i så stor omfattning att ett sådant agerande utgjorde ett missbruk. Det kan här noteras 

att i de fall då ett dominerande läkemedelsföretag vägrar att efterkomma beställningar och syftet 

är att begränsa den av kunden bedrivna parallellhandeln beaktar inte domstolen om kunden kan 

hitta alternativa produkter från en annan leverantör.  

 

EU-domstolen hänvisar i Syfait mot GlaxoSmithKline II till United Brands198 och framhåller att 

en leveransvägran av läkemedel endast är tillåten om det rör sig om onormala beställningar. 

Den konstaterar även att ett dominerande företag inte kan fråntas rätten att tillvarata sina 

affärsintressen när dessa angrips och att de måste få vidta rimliga åtgärder som är 

proportionerliga för att skydda dessa intressen. Bedömningen av om en leveransvägran är en 

rimlig och proportionerlig åtgärd för att skydda sina affärsintressen ska enligt EU-domstolen 

ske med utgångpunkt i om beställningarna är normala i förhållande till tidigare 

affärsförbindelser och rådande marknadsläge.  

 

EU-domstolen valde att anpassa missbruksbedömningen efter om en leverans är att anse som 

normal, utan att vidare klargöra vad normal innebär. Den konstaterade att det ankommer på den 

nationella domstolen att avgöra vad som är normalt eller inte. EU-domstolen har här 

misslyckats i sitt tydliggörande av om och när en leveransvägran rent faktiskt utgör ett 

missbruk. Vad som kan utläsas är att en normal beställning kan omfatta större mängder än vad 

som är behovet på marknaden, vilket faktiskt var vad som levererades till grossisterna i Syfait 

mot GlaxoSmithKline II. Domstolen borde ha tydliggjort vad som ska ses som normalt och inte 

för att klargöra omfattningen av leveransskyldigheten och för att undvika att nya tvister uppstår.  

 

Anledningen till att domstolen väljer att lägga över denna bedömning på den nationella 

domstolen kan vara att den vill lämna det mer öppet för framtida bedömningar. Detta gör så att 

EU-domstolen till viss del kan anpassa omfattningen av läkemedelsföretagens 

leveransskyldighet efter förhållandena i det enskilda fallet. Hade domstolen slagit fast mer 

specifikt vad som utgör en otillåten respektive en tillåten leveransvägran skulle det kunna 

begränsa parallellhandlarnas möjlighet till att bedriva parallellhandel i fortsättningen, vilket är 

emot EU:s önskan. En annan anledning till att EU-domstolen inte slår fast mer specifikt vad 

                                                 
198 Mål 27/76, United brands mot kommissionen. 
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som är en tillåten leveransbegränsning kan vara att den inte vill lägga sig i för mycket i de 

nationella myndigheternas angelägenheter. Läkemedelsbranschen är som nämnts hårt reglerad 

gällande både pris och distribution och medlemsstaterna kan ha olika system kring detta. 

Medlemsstaternas regleringar får heller inte harmoniseras på detta område, vilket skulle kunna 

bli fallet om domstolen slår fast hur distributionen ska ske i en medlemsstat.  

 

5.4 Leveransskyldighetens proportionalitet  

Det är inte helt lätt att göra en acceptabel gränsdragning mellan konkurrensrätten och 

avtalsfriheten då båda intressena syftar till att skapa en fungerande konkurrens. Skulle 

avtalsfriheten begränsas, som i de fall när dominerande företag är skyldiga att leverera, kan det 

långsiktigt få konkurrenshämmande effekter. Får företagen inte själva välja sina 

affärsförbindelser och välja det mest fördelaktiga för dem kan det leda till att företag undviker 

att göra investeringar de normalt skulle ha gjort. Det får motsatt effekt mot för vad som är 

tanken med konkurrensreglerna, att skydda konkurrensen och konsumenterna. Vid ett 

ingripande mot en leveransvägran borde både det långsiktiga och kortsiktiga intresset av en 

effektiv konkurrens övervägas och med tanke på att en leveransskyldighet ingriper i 

avtalsfriheten bör företag normalt bara kunna bli tvingade att leverera om en leveransvägran 

skulle ha en negativ påverkan på konkurrensen.  

 

Läkemedelsföretag har ofta också en skyldighet att hålla lager i medlemsstaterna. I Syfait mot 

GlaxoSmithKline II slutade GSK att efterkomma beställningar till Syfait och motiverade det 

med att det förelåg en brist på läkemedlet på den grekiska marknaden som var orsakad av den 

av parallellhandlarna bedriva exporten. GSK ville leverera direkt till apotek istället för via 

grossisterna så att läkemedlen skulle komma ut på marknaden i Grekland. Det kan då, som 

generaladvokat Jakobs antydde, ses som en oproportionerlig börda att kräva att 

läkemedelsproducenter ska efterkomma alla beställningar samtidigt som de är skyldiga att hålla 

ett nationellt lager. Samtidigt har även grossister en skyldighet att hålla lager, vilket gör att det 

kan ses som oskäligt och oproportionerligt om de ska kunna bli nekade till normala 

beställningar. Denna problematik uppstår på grund av att läkemedelsbranschen är starkt 

reglerad på nationell- och EU-nivå, en reglering som verkar gå emot de olika aktörernas 

intressen och inte heller främja EU:s mål om en förbättrad folkhälsa på bästa sätt.  
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5.5 Påverkan på läkemedelsföretags investeringar i FoU 

Anledningen till att läkemedelsföretag strävar efter att begränsa parallellhandeln är att de anser 

att de förlorar intäkter på grund av den och att det i sin tur minskar investeringar i FoU. Enligt 

generaladvokat Jakobs förslag till avgörande i Syfait mot GlaxoSmithKline I199 är detta en faktor 

som bör beaktas vid missbruksbedömningen. Han menade att dessa ekonomiska faktorer som 

påverkar dominerande läkemedelsföretags affärsstrategier måste beaktas för att få en förståelse 

för vad en leveransskyldighet skulle innebära för läkemedelsföretagen. I Syfait mot 

GlaxoSmithKline II ansåg EU-domstolen det däremot tillräckligt att grunda 

proportionalitetsbedömningen på om beställningarna var normala eller inte och bortsåg från att 

parallellhandeln skadar företagens möjlighet att investera i FoU.  

 

Det finns studier som visar på att läkemedelsföretagen lider betydande förluster på grund av 

parallellhandeln och att förlusterna minskar företagens investeringsbenägenhet. Det är inte så 

förvånande att om ett läkemedelsföretag inte kan täcka sina kostnader och erhålla viss vinst kan 

de inte fortsätta att utveckla nya läkemedel. Även om man inte kan påstå att parallellhandeln är 

den enda anledningen till varför läkemedelsföretag idag är mindre benägna att investera i nya 

läkemedel är det problematiskt att EU-domstolen påstår att parallellhandeln inte inverkar på 

investeringsbenägenheten och därmed i missbruksbedömningen bortser från att 

parallellhandeln påverkar företagens investeringar i FoU. Utan vinst kan läkemedelsföretagen 

inte utveckla nya läkemedel vilket i slutändan blir till en nackdel för konsumenter. För att EU:s 

mål om en förbättrad folkhälsa och en effektiv konkurrens ska uppnås på ett effektivt sätt borde 

EU-domstolen värdera läkemedelsföretagen högre och vara mer benägna att utreda vilken 

inverkan parallellhandeln har på läkemedelsföretagens satsningar.  

 

5.6 Avslutande kommentar  

Ett dominerande läkemedelsföretags vägran att efterkomma normala beställningar av 

läkemedelsprodukter från befintliga kunder, i syfte att hindra parallellhandel, missbrukar sin 

dominerande ställning. Ett företag handlar däremot inom ramen för konkurrensbestämmelserna 

om de vidtar lämpliga och proportionerliga åtgärder för att skydda sina affärsintressen när 

beställningarna är att anse som onormala. Även om EU-domstolens avgörande i Syfait mot 

GlaxoSmithKline II ger viktig vägledning när det gäller vägran att leverera inom 

läkemedelsindustrin har domstolen inte klargjort vad som är att anse som en normal respektive 

                                                 
199 Mål C-53/03, Syfait mot GlaxoSmithKline I.  
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onormal beställning. Det är därmed fortfarande oklart hur stort utrymme ett dominerande 

läkemedelsföretag har att motivera sina leveransbegränsningar med hänvisning till skyddet för 

sina affärsintressen.  

 

Parallellhandeln aktualiserar en svår gränsdragning mellan läkemedelsföretags intressen i form 

av immateriella rättigheter, avtalsfrihet och den fria rörligheten för varor. Det finns starka stöd 

för att parallellhandeln påverkar företagens investeringsmöjligheter på ett negativt sätt. 

Ekonomisk ersättning för immateriella rättigheter ses som kompensation för nedlagt arbete och 

är ett viktigt incitament för att läkemedelsföretag ska fortsätta att utveckla nya läkemedel. 

Begränsas avtalsfriheten och läkemedelsföretagen åläggs en leveransskyldighet kan det skada 

företagens vilja att utveckla nya läkemedel. Samtidigt är principen om den fria rörligheten för 

varor en grundläggande princip inom EU-rätten och av stor betydelse för konkurrensen på den 

inre marknaden, vilket gör att den inte begränsas i första taget. Frågan för framtida regleringar 

och avgöranden blir att ta ställning till vilkas intressen som ska prioriteras och som passar bäst 

överens med EU:s mål om en förbättrad folkhälsa och en effektiv konkurrens på 

läkemedelsmarknaden – de dominerande läkemedelsföretagen och deras immaterialrätter eller 

parallellhandlarnas och deras rätt att utnyttja den fria varurörelsen. 
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