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Sammanfattning 
Av principen om varors fria rörlighet följer att en produkt som lagligen släppts ut på mark-

naden i ett EU-land fritt kan säljas vidare till andra EU-länder utan hinder av bakomliggande 

immateriell ensamrätt som är anknuten till produkten. Det sistnämnda möjliggör parallell-

handel på den inre marknaden. Något förenklat innebär parallellhandel att en parallellhandlare 

köper originalprodukter från en lågprismarknad och vidaresäljer dessa till ett högre pris på en 

högprismarknad. Till följd av detta uppstår en prisdifferens vilken parallellhandlaren kan till-

godogör sig som vinst. Parallellhandeln är emellertid omdiskuterad i flera avseenden och då 

kanske främst i förhållande till immaterialrätten. Immateriella rättigheter ger rättighetshavaren 

en ensamrätt att exempelvis hindra utomstående från att utnyttja den skyddade produkten. I 

fråga om patenterade läkemedelsprodukter är ensamrätten ett skydd för den långa, kostsamma 

och riskfyllda satsning på FoU som kännetecknar framtagandet av nya läkemedelsprodukter. 

För läkemedelsföretagen är det därför av avgörande betydelse att investeringen är ekonomisk 

lönsam och genererar intäkter som både täcker kostnaderna och ger upphov till vinst. 

Parallellhandeln medför att det är parallellhandlarna och inte läkemedelsföretagen som till-

ägnar sig vinsterna. 

Det följer av EU-domstolens fasta rättspraxis att parallellhandeln inte kan hindras med hän-

visning till bakomliggande immaterialrätter. Läkemedelsföretagen söker därför ständigt til-

lämpa andra angreppssätt mot parallellhandeln. Ett ofta förekommande agerande är att domi-

nerande läkemedelsföretag vidtar leveransbegränsande åtgärder gentemot existerande kunder 

vilka bedriver parallellhandel med läkemedelsprodukterna. Eftersom ett sådant beteende ver-

kar konkurrensbegränsande på marknaden kan det anses strid mot artikel 102 FEUF om för-

bud mot missbruk av dominerande ställning. Vid bedömningen av ett påstått missbruk genom 

en leveransvägran, som syftar till att begränsa parallellhandel, utgår EU-domstolen från be-

ställningarnas storlek. Ett missbruk anses föreligga om ett läkemedelsföretag vägrar efter-

komma leveranser av normala beställningar. Med hänvisning till skyddet av dess affärs-

intressen kan företaget motivera en leveransvägran som avser onormala beställningar. Gräns-

dragningen mellan normala och onormala beställningar är dock oklar varför det är svårt att 

fastställa omfattningen av läkemedelsföretagets leveransskyldighet. Med beaktande av det 

faktum att parallellhandeln bl.a. leder till en rad tveksamma effekter för konsumentvälfärden 

finns det anledning att ifrågasätta om den nuvarande regleringen på området främjar målet om 

en effektiv, långsiktig och konkurrenskraftig marknadsekonomi inom EU.                                    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det ständiga spänningsförhållandet mellan konkurrensrätt och immaterialrätt är ett resultat av 

de inbyggda konflikter som råder rättsområdena emellan. Det konkurrensrättsliga regelverket 

ska å ena sidan tillförsäkra en fri konkurrens med likartade konkurrensförutsättningar genom 

att avlägsna marknadshinder och på så sätt främja en sund prisreglering, god resursfördelning 

och ytterst ett ökat välstånd på den inre marknaden. Patenträttsliga bestämmelser å andra 

sidan, bärs upp av det grundläggande syftet att främja innovation och kreativitet genom att 

erbjuda uppfinnaren en tidsbegränsad ensamrätt att sätta högre priser och på så sätt verka 

konkurrensbegränsande på marknaden. Syftet med detta är att skapa incitament genom av-

kastning på nedlagd arbetstid och ofta betydande investeringar förknippade med utvecklandet 

av en patenterbar uppfinning. Även om dessa två rättsområden behandlar motstående in-

tressen förenas de slutligen av ett gemensamt mål; att skapa en effektiv och dynamisk eko-

nomi som stimulerar fortsatt forskning och utveckling. Eventuella konkurrensbegränsningar 

som ensamrätter ger upphov till motiveras av det faktum att de långsiktigt anses vara kon-

kurrensfrämjande.  

Den ensamrätt som följer av ett immaterialrättsligt skydd ger upphov till ett flertal exklusiva 

rättigheter som innehavaren fritt förfogar över. Som rättighetsinnehavare har man exempelvis 

rätt att förhindra andra från att sälja och marknadsföra skyddade varor utan innehavarens 

samtycke.
1
 Ensamrätten är dock begränsad på så sätt att när en produkt lovligen har fram-

ställts och släppts ut på marknaden inom EES av rättighetshavaren, eller med dennes sam-

tycke, kan rättighetshavaren inte längre hindra dess utnyttjande. Rätten för det exemplar som 

satts på marknaden är därmed konsumerad och produkten kan fritt cirkulera och säljas vidare 

inom EES-området oberoende av bakomliggande immaterialrätt.
2
 Detta följer av den allmänt 

erkända regionala konsumtionsprincipen. Parallellhandlaren kan därför köpa upp läkemedel 

som släppts ut på marknader där priset för produkten generellt sett är lågt och sedan sälja den 

vidare i länder med högre prisnivå. Priset kan parallellimportören sätta lägre än läkemedels-

företagets försäljningspris eftersom importören, till skillnad från läkemedelsföretaget, inte har 

haft några kostnader för forskning och utveckling av läkemedlet.  

                                                           
1
 Bernitz, et al., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 173. 

2
 Ibidem, s. 24. 
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Eftersom det immaterialrättsliga skyddet inte förmedlar läkemedelsföretagen någon större 

tröst i försöken att minska parallellhandelns effekter har läkemedelsföretagen valt att 

experimentera med utgångspunkt i diverse konkurrensbegränsande åtgärder. En ofta före-

kommande åtgärd är att dominanta läkemedelsföretag genom införandet av olika leverans-

begränsningar försöker kontrollera och minska effekterna av den befintliga parallellhandeln. 

Leveransbegränsningarna har en konkurrensbegränsande effekt och kan strida mot EU:s kon-

kurrensbestämmelse om missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 (f.d. artikel 82 

FEG) FEUF, såvida de inte kan motiveras på ett objektivt godtagbart sätt. Frågan har ställts på 

sin spets i avgörandet Sot. Lélos kai Sia EE m.fl. ./. GlaxoSmithKline AEVE (fortsättningsvis 

benämnt Syfait II)
3
 som ger indikationer på att EU-domstolen tillkännager ett visst utrymme 

för dominerande företag att på ett objektivt sätt motivera leveransbegränsningar i syfte att 

begränsa parallellhandelns effekter.   

1.2 Syfte och frågeställningar            
I huvudsak syftar förevarande arbete till att undersöka under vilka omständigheter leverans-

begränsningar som företas av dominanta läkemedelsföretag gentemot existerande kunder, för 

att hindra de sistnämnda från att bedriva parallellhandel, kan anses utgör ett missbruk enligt 

artikel 102 FEUF och i vilken mån företagen kan motivera åtgärderna med hänvisning till 

skyddet för sina affärsintressen. Arbetet syftar också till att med utgångspunkt i detta ana-

lysera gällande rätt avseende parallellhandel utifrån ett ekonomiskt perspektiv och diskutera 

huruvida EU:s konkurrensbestämmelser i förevarande område främjar syftet med upprättandet 

av en långsiktig, effektiv och konkurrenskraftig marknadsekonomi. Följande huvudsakliga 

frågeställningar kommer att utredas: 

 När kan ett dominerande företags vägran att efterkomma beställningar eller vidta le-

veransbegränsningar av vissa läkemedel till existerande kunder, med avsikten att be-

gränsa den av kunderna bedrivna parallellhandeln, anses utgöra ett missbruk av domi-

nerande ställning enligt artikel 102 FEUF  

 När och under vilka omständigheter kan en sådan leveransvägran eller 

leveransbegränsning anses vara en rimlig åtgärd för att skydda det dominerande läke-

medelsföretagets affärsintressen?   

                                                           
3
 Förenade målen 468/06 och 478/06, Sot. Lélos kai Sia EE m.fl. mot GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon 

Proïonton, REG 2008, s. I-07139, den 16 september 2008. 
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 I vilken utsträckning den rådande regleringen av problematiken kring parallellhandel 

och de dominanta läkemedelsföretagens konkurrensbegränsande leveransåtgärder är 

tillfredsställande utifrån ett ekonomiskt perspektiv? 

1.3 Metod 
I redogörelsen av gällande rätt har traditionell juridisk metod tillämpats såtillvida att rättsläget 

presenterats och utretts med hjälp av EU-rättslig primär och sekundärrätt, vägledande rikt-

linjer från den Europeiska kommissionen (”kommissionen”), relevant rättspraxis från EU-

domstolen, generaladvokaternas förslag till avgöranden samt doktrin. Eftersom det endast är 

EU-rätt som är föremål för utredning och diskussion har rättspraxis fått ett betydande ut-

rymme men även hänvisningar till doktrin görs återkommande genom hela arbetet. Gällande 

rätt har även i vissa begränsade delar diskuterats utifrån ett ekonomiskt perspektiv med ut-

gångspunkt i parallellhandelns effekter på marknadsekonomin. I den del av uppsatsen som 

presenterar problematiken ur ett ekonomiskt perspektiv har även vetenskapliga studier varit 

till stor användning.  

1.4 Avgränsning   
Inledningsvis ska klargöras att förevarande arbete behandlar parallellimport av varor som sker 

med originalvaran, det är således inte frågan om generika
4
. Vidare avgränsas arbetet till att 

endast behandla EU-rättens regelverk och rättspraxis vilket innebär att den svenska kon-

kurrensrätten lämnas därhän. Inom ramen för detta arbete är det endast de dominerande före-

tagens leveransvägran och leveransbegränsningar gentemot existerande kunder som kommer 

att utredas och analyseras. Även om företagna leveransåtgärders förenlighet med EU:s kon-

kurrensbestämmelser är tämligen intressant att diskutera både utifrån artikel 101 FEUF om 

förbud mot konkurrensbegränsande avtal och artikel 102 FEUF om förbud mot missbruk av 

dominerande ställning, är det endast regleringen och rättspraxis kring artikel 102 FEUF som 

kommer att utredas i förevarande arbete. Framställningen av immaterialrätter har begränsats 

till att endast behandla parallellhandelns inverkan på patenträtten vilket innebär att problema-

tiken kring marknadsföring, ompaketering och ommärkning som aktualiseras inom varu-

märkesrättens område lämnas därhän. 

                                                           
4
 Med generika avses läkemedel som har samma beredningsform och innehåller samma aktiva substans i samma 

mängd som det originalläkemedel som redan finns på marknaden. Dessa läkemedel får införas på marknaden 

först när patentskyddet för originalläkemedlet har löpt ut. Se Levin och Nilsson, Läkemedel och immaterialrätt, 

s. 138. 
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1.5 Disposition  
Arbetet inleds med en presentation av parallellhandelns funktion, innebörd och de berörda 

aktörernas motstående intressen samt parallellhandelns effekter. Därefter följer en redogörelse 

av läkemedelspatentets förhållande till reglerna om varors fria rörlighet. Här diskuteras bl.a. 

doktrinen om särskilda skyddsföremål och den regionala konsumtionsprincipen mot bakgrund 

av relevant rättspraxis från EU-domstolen. Vidare presenteras regleringen kring förbudet mot 

missbruk av dominerande ställning såsom framgår av artikel 102 FEUF med viss fokus på 

marknaden för läkemedelsprodukter. Detta efterföljs av ett kapitel som utreder missbruk ge-

nom leveransvägran. Leveransvägran eller leveransbegränsningar som vidtas av dominerande 

läkemedelsföretag gentemot existerande kunder är en tämligen vanlig åtgärd. En redogörelse 

av rättsläget och tidigare rättspraxis kommer att visa på de överväganden som gjorts och vilka 

kriterier som kvalificerar en förbjuden leveransåtgärd enligt konkurrensrättsliga bestämmel-

ser. I denna del kommer domstolens avgöranden i målen Synetairismos Farmakopoion Aito-

lias & Akarnanias m.fl. mot GlaxoSmithKline plc och GlaxoSmithKline AEVE (fortsättningvis 

benämnt Syfait I)
5
 och Syfait II

6
, där ett dominerande företag vidtog leveransvägran eller le-

veransbegränsningar som direkt syftade till att begränsa parallellhandeln, att stå i fokus. Slut-

ligen följer en analys och diskussion av förevarande problematik utifrån ett antal utvalda 

teman. Det faktum att Syfait II-målet är ledande inom området leder oundvikligen till att 

domen även intar en särskild position när gällande rätt diskuteras och i viss mån kritiseras i 

denna avslutande del.                                                                

2. Om parallellhandel på den inre marknaden 
Den inbyggda konflikten som anses råda mellan det immaterialrättsliga systemet och konkur-

rensrätten har varit föremål för diskussioner i rättspraxis och doktrin genom hela 1900-talet. 

Uppfattningarna om huruvida det är den immaterialrättsliga kreativiteten eller den kon-

kurrensrättsliga effektiviteten som leder till den mest fördelaktiga ekonomiska utvecklingen i 

samhället har varierat över tiden beroende på de politiska värderingar som har härskat från tid 

                                                           
5
 Mål 53/03, Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias m.fl. mot GlaxoSmithKline plc och 

GlaxoSmithKline AEVE, REG 2005, s. I-4609. 
6
Förenade målen 468/06 och 478/06, Sot. Lélos kai Sia EE m.fl. mot GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon 

Proïonton, REG 2008, s. I-07139, den 16 september 2008. 
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till annan.
7
 Denna konflikt är särskilt tydlig inom ramen för det regelverk som behandlar 

parallellhandel av läkemedel på EU:s inre marknad. 

2.1 Parallellhandelns funktion och innebörd 
Parallellhandel definieras som export och import av produkter via andra distributionskanaler 

än de som ursprungligen auktoriserats av innehavaren eller licensinnehavaren av en paten-

terad produkt.
8
 Parallellhandel sker med diverse produkter och är inte i sig ett fenomen av-

gränsat till läkemedelsområdet. I huvudsak går parallellhandel till på så sätt att original-

företaget säljer samma immaterialrättsligt skyddade produkt på flera marknader där mark-

nadspriserna från en medlemsstat till en annan varierar. Parallellhandlaren köper produkten 

(originalvaran) i ett land där priserna är relativt sett låga (”lågprisland”). Originalvaran har 

satts på lågprislandets marknad av rättighetshavaren eller med dennes samtycke. Parallell-

handlaren säljer därefter originalvaran till ett högre pris i ett land där marknadspriset är 

betydligt högre (”högprisland”). Detta pris för originalvaran är dock fortfarande lägre än det 

pris som rättighetshavaren har satt på högprislandet. Till följd av detta uppkommer en pris-

differens mellan lågprislandet och högprislandet. Denna prisdifferens kan parallellimportören 

tillgodogöra sig som vinst på läkemedelföretagets bekostnad.
9
 Samtidigt påverkas priserna på 

högprislandets marknad i sänkande riktning som en reaktion på den priskonkurrens parallell-

handeln utsätter dem för. Konsumenterna kan då gynnas av billigare alternativ. Av det hitin-

tills framställda kan en slutsats dras; priset är parallellhandlarens viktigaste konkurrens-

medel.
10

 Exempel på lågprismarknader är Spanien, Grekland, Italien och Portugal. Tyskland 

och Sverige betraktas ofta som högprismarknader.
11

  

Förekommande prisskillnader beror bl.a. på skillnader i betalningsförmåga, nationella pris-

regleringar, skattemässiga skillnader, skillnader i inflation mellan länder, svårigheterna att 

skapa en gemensam inre marknad för läkemedel samt det faktum att ett patentskydd kan upp-

höra i ett land samtidigt som det fortfarande är gällande i ett annat.
12

 Alla dessa faktorer gör 

sig gällande på läkemedelsområdet inom EU- och ESS marknaden.
13

 Den huvudsakliga or-

saken till prisskillnaderna är dock de nationella prisregleringarna som ensidigt fastställs av 

                                                           
7
 Lidgard, Parallellhandel – konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA,  s. 242. 

8
 Persson, et al., Parallellhandel med läkemedel i Sverige – en ekonomisk analys, s. 7. 

9
 Levin och Nilsson, Läkemedel och immaterialrätt, s. 161. 

10
 Ibidem, s. 161. 

11
 Persson, et al., Parallellhandel med läkemedel i Sverige – en ekonomisk analys, s. 13. 

12
 Ibidem, s. 7. 

13
 Ibidem, s. 13. 
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medlemsstaterna och därmed ger upphov till en uppdelning av den inre marknaden för läke-

medel. 

För att det ska framstå som lönsamt att bedriva parallellhandel med läkemedel måste pris-

differenserna vara tillräckligt stora för att täcka förekommande transaktionskostnader och 

dessutom ge upphov till en skälig vinst. Enligt Lidgard väcker normalt prisskillnader på cirka 

20-25 procent en parallellhandlares intresse, men procentsatserna varierar från en bransch till 

en annan.
14

 På senare tid har rådande prisskillnader på läkemedel i de europeiska länderna 

blivit alltmer utjämnade. Persson et al. menar att det i sammanhanget talas om en ”europeisk 

priskorridor” där läkemedelsindustrin försöker att tillämpa i princip samma pris på ett läke-

medel inom hela gemenskapen för att på så sätt begränsa parallellhandeln.
15

 Även om det 

finns tydliga tecken som visar att skillnaderna i den allmänna prisnivån på läkemedel blir allt 

mindre bör man ha i åtanke att läkemedelstillverkarna möter stora svårigheter vid försök att 

kontrollera prisskillnaderna på läkemedel eftersom dessa till viss del är beroende av faktorer 

utanför företagens kontroll.  

2.2 Parallellhandelns aktörer 
Det som skiljer läkemedelsbranschen från andra branscher är det faktum att den präglas av en 

mängd olika aktörer med skilda intressen som inte sällan är svåra att förena. För läkemedels-

företagen innebär tilldelade patenträtter ett skydd för mångmiljonsinvesteringar som görs 

inom ramen för FoU av nya läkemedel. Parallellhandlarnas intressen tillvaratas av att 

parallellhandel med läkemedel inte får begränsas med hänvisning till bakomliggande im-

materialrätter eftersom verksamheten anses vara ett utflöde av principen om varors fria rörlig-

het på marknaden. De nationella myndigheternas intressen bottnar i möjligheterna att införa 

priskontroller och kvalitetskontroller för att tillförsäkra en säker och god tillförsel av läke-

medel i ett samhälle där främjande av konsumenternas hälsa och välmående väger tyngst.  

2.2.1 Parallellhandlarna 

För parallellhandlarna utgör prisskillnaderna som råder på den inre marknaden, principen om 

varors fria rörlighet och det faktum att ensamrätten konsumeras när patentinnehavaren satt 

läkemedelsprodukterna i omsättning på den inre marknaden, alla förutsättningar för att de ska 

kunna bedriva en lönsam och effektiv parallellhandel inom EU och EES. Parallellhandlarna 

investerar inte något i forskning och utveckling av egna konkurrerande läkemedel. Deras 

kostnader består i huvudsak av att packa om läkemedel, förse dem med nya bipacksedlar och 

                                                           
14

 Se Lidgard, Parallellhandel – konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA, s. 17. 
15

 Se Persson, et al., Parallellhandel med läkemedel i Sverige – en ekonomisk analys, s. 19. 
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information på importlandets språk. De regler som importören måste iaktta i samband med 

försäljning av parallellimporterade läkemedel är dock många och består inte enbart av EU- 

bestämmelser utan även nationella regler.
16

  

Parallellhandlarna identifierar sig med rollen som de små företagen vilka utmanar de gigan-

tiska läkemedelsföretagen på den inre marknaden. Normalt sett konkurrerar parallellhandlarna 

med auktoriserade försäljare genom att erbjuda ett komplett utbud av läkemedelsprodukter. 

Utbudet består dock enbart av ett begränsat antal utvalda läkemedel för vilka prisskillnaderna 

är allra störst.
17

 Importören köper sina varor från distributörer i andra EU-länder vilka har 

köpt läkemedlen direkt från läkemedelsproducenten eller dess licenserade försäljare. För dis-

tributörerna innebär möjligheten att bedriva exportförsäljning ökade intäkter.
18

 Till skillnad 

från distributörerna som konkurrerar med exempelvis god service är priset ofta parallell-

handlarens enda konkurrensmedel.
19

 Parallellhandlarna har också på senare tid anammat den 

teknologiska utveckling som internet gett upphov till och därmed fått upp ögonen för nya 

möjligheter att snabbt komma in på marknaden. Tillgången till internet möjliggör att paral-

lellhandlaren numera på ett billigt och enkelt sätt kan bjuda ut och sälja ökade mängder av 

läkemedel. På så sätt kan parallellhandlarna också minska förekommande transaktions-

kostnader. Hunter menar att mycket av EU-domstolens rättspraxis vilar på den felaktiga före-

ställningen att läkemedel trots parallellhandeln även fortsättningsvis kommer att kunna bli 

föremål för kvalitetskontroller. Sådana kontroller kommer att försvåras när läkemedel säljs 

via nätet och därmed lättare når ut till en bredare kundkrets bestående av såväl institutioner, 

farmaceuter som privatpersoner. Enligt Hunter är därför en omvärdering påkallad från dom-

stolens sida eftersom prisskillnaderna blir alltmer betydande samtidigt som läkemedels-

företagens angelägenhet att separera hög- och lågprismarknader ökar.
20

         

2.2.2 Läkemedelsföretagen    

Läkemedelsföretagens intressen består av att erhålla avkastning för den forskning och ut-

veckling som bedrivs för att utveckla nya och effektiva läkemedel. För läkemedelsföretagen 

innebär den tillåtna parallellhandeln att priserna på läkemedel pressas vilket slutligen innebär 

minskade försäljningsintäkter. Detta är den avgörande anledningen till varför läkemedels-

                                                           
16

 Ibidem, s. 13.  
17

 Hunter, The pharmaceutical sector in the European Union – Intellectual property rights, parallell trade and 

community competition law, s. 17 
18

 Persson, et al., Parallellhandel med läkemedel i Sverige – en ekonomisk analys,  s. 14. 
19

 Hunter, The pharmaceutical sector in the European Union – Intellectual property rights, parallell trade and 

community competition law, s. 17. 
20

 Ibidem, s. 18. 
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företagen försöker begränsa parallellhandeln med läkemedel. Utifrån läkemedelsföretagens 

synvinkel är parallellhandlarna s.k. free-riders som ”snyltar” och gör vinster på företagens 

investeringar i FoU. Enligt läkemedelsföretagen indikerar själva existensen av parallell-

handeln att det råder grundläggande brister på marknaden för läkemedelsprodukter.
21

  

Det är vanligt att läkemedelsföretagen reglerar distributionen till andra medlemsstater via 

egna dotterbolag och det är i dessa fall som den konkurrensrättsliga effekten framstår som 

tydligast. Som exempel kan nämnas en situation där läkemedelsgiganten Bayers spanska 

dotterbolag får önskemål från andra leverantörer om att få köpa läkemedel vilka är ämnade 

för export. Trots att det inte finns någon skyldighet att leverera kan ett de facto nekande strida 

mot konkurrensbestämmelserna.
22

 Det följer bl.a. av Syfait II-målet att ett sådant beteende 

från ett dominerande läkemedelsföretag som syftar till att begränsa parallellhandeln inte ac-

cepteras såvida det inte kan motiveras av objektivt godtagbara skäl.
23

   

Det legala monopol som ett patentsskydd ger upphov till kan verka både konkurrens-

främjande, såsom ett incitament för innovation och investeringar, och konkurrensbegränsande 

eftersom de är territoriellt begränsade och kan ge innehavaraen en dominerande ställning på 

marknaden. Detta är särskilt påtagligt i fråga om patent eftersom patentinnehavaren har 

möjlighet att hindra tredje man från att utnyttja den patenterade produkten. Även om man 

inom ramen för immaterialrättslig lagstiftning har försökt skapa en balans mellan skyddets 

konkurrensfrämjande och konkurrensbegränsande verkan – det sistnämnda kommer till ut-

tryck bl.a. i att patenträttens skyddstid är begränsad – har det visat sig vara svårt att komma 

till rätta med konkurrensbegränsande effekter till följd av långtgående immaterialrättsliga 

skyddsomfång. Det är i sådana situationer som den konkurrensrättsliga lagstiftningen intar sin 

funktion som ett korrigerande komplement; för att säkerställa att utnyttjandet av ensamrätten 

sker inom de gränser som EU:s konkurrensrättsliga regleringar uppställer.
24

 Lidgard menar att 

läkemedelsföretagen begränsar sina satsningar om ett immaterialrättsligt skydd saknas men att 

riskbenägenheten i satsningar på FoU ökar i takt med att skyddet förstärks.
25

 Eftersom det är 

tveksamt om parallellhandel är den mekanism som, sett utifrån ett längre tidsperspektiv, 

                                                           
21

 Ibidem, s. 18f. 
22

 Ibidem, s. 20. 
23

 Se förenade målen 468/06 och 478/06, Sot. Lélos kai Sia EE m.fl. mot GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon 

Proïonton, REG 2008, s. I-07139, den 16 september 2008. 
24

 Jfr EU-domstolens bedömning i förenade mål 56/64 och 58/64, Establissements Consten S.A.R.L. och 

Grundig-Verkaufs-GmbH mot Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission, REG 1966, s. 299; svensk 

specialutgåva, volym 1. I nämnda avgörandet fastslog EU-domstolen att gemenskapsrättsliga konkurrensregler 

hade företräde framför nationella immaterialrätten.   
25

 Se Lidgard, Parallellhandel – konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA, s. 327. 
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kommer att leda till det samhällsekonomiskt mest effektiva resultatet och därmed möjliggöra 

en fungerande inre marknad för läkemedel, torde avvägningar behöva göras mellan immateri-

alrätten innovationsfrämjande egenskaper och parallellimportens prispressande effekt till kon-

sumenternas fördel.  

2.2.3 Medlemsstaternas nationella priskontroller 

I artikel 168.1 FEUF (f.d. artikel 152 FEG) om EU:s mål för folkhälsan anges att en hög 

hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all 

unionspolitik och alla unionsåtgärder. För att uppnå målet om förbättrad folkhälsa ska 

unionen, enligt artikel 168.2 första stycket FEUF, främja samarbete mellan medlemsstaterna. 

Detta ska bl.a. ske i form av en samverkan mellan medlemsstaterna och kommissionen i syfte 

att samordna den politik som avser folkhälsan, se artikel 168.2 andra stycket FEUF.  

Europaparlamentet och rådet får enligt artikel 168.5 FEUF besluta om stimulansåtgärder som 

syftar till att skydda och förbättra människors hälsa. Det framgår dock tydligt av sistnämnda 

bestämmelse att sådana åtgärder inte får innebära någon harmonisering av medlemsstaternas 

lagar och andra författningar. Att fastställa regleringar med syftet att uppnå en förbättrad 

folkhälsa är därför i första hand en nationell angelägenhet. En oundviklig konsekvens av detta 

är att medlemsstaterna tillämpar olika system för prissättning och ersättning för läkemedels-

kostnader för att uppnå målet om en god och förbättrad folkhälsa.
26

 De differentierade 

systemen uppkommer som en följd av sociala, kulturella och ekonomiska skillnader i med-

lemsstaterna och utgör ett hinder för skapandet av en enhetlig läkemedelsmarknad inom EU.
27

 

Det ska i sammanhanget nämnas att viss tillnärmning av reglerna kring handel med och pris-

sättning av humanläkemedel har skett på EU-nivå.
28

  

Eftersom de nationella prisregleringarna, av naturliga skäl, främst motiveras av sociala och 

politiska hänsyn och inte ekonomiska, innebär detta att de prisskillnader som råder mellan 

medlemsstaterna snarare är ett resultat av en aggressiv reglering som förekommer hos en-

skilda myndigheter i medlemsstaterna än av verkliga effektivitetsvinster som en följd av fri 

konkurrens för läkemedel på marknaden.
29

 Enligt EU-institutionerna kan uppdelningen av den 

                                                           
26

 Hunter, The pharmaceutical sector in the European Union – Intellectual property rights, parallell trade and 

community competition law s. 11. 
27

 Ibidem, s. 10. 
28

 Se 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 . Se även Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för 

humanläkemedel .  
29

 Lidgard, Parallellhandel – konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA, s. 315f. 
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inre marknaden som en följd av rådande prisskillnader för läkemedel åtgärdas och balanseras 

genom parallellhandeln, som anses vara en viktig drivkraft för att uppnå en integrerad läke-

medelsmarknad.
30

  

2.3 Parallellhandelns effekter 

2.3.1 Läkemedelsföretagens kostnadsstruktur och investeringar i FoU 

Läkemedelsindustrin svarar för 17 procent av de europeiska företagens FoU-investeringar och 

utgör en av de ledande högteknologiska industrierna inom EU.
31

 De nya läkemedel som intro-

duceras på marknaden är resultatet av lång, kostsam och riskfylld forskning och utveckling. 

De forskningsinriktade läkemedelsföretagen reinvesterar normalt ca 12-15 procent av sin om-

sättning i FoU för att kunna framställa nya och konkurrenskraftiga läkemedelsprodukter. Det 

beräknas att ett forskningsprojekt för ett nytt läkemedel pågår i ca 8-12 år och att de totala 

kostnaderna uppgår till miljontals euro.
32

 I en studie som genomfördes 2007 uppskattades den 

genomsnittliga kostnaden för utvecklingen av en ny kemisk eller biologisk enhet uppgå till 

1,059 miljoner euro.
33

 Trots läkemedelsföretagens stora ansträngningar i tid och kapital är det 

ofta endast ett fåtal forskningsprojekt som når marknaden. När det gäller kemiskt baserade 

läkemedelsprodukter är det dessutom tämligen enkelt för andra företag att kopiera resultatet 

när väl det grundläggande forskningsarbetet utförts.
34

  

Framställningen av läkemedel kännetecknas vanligen av höga fasta kostnader, för FoU för att 

ta fram produkten, och jämförelsevis låga rörliga kostnader, för tillverkningen av den fram-

tagna produkten.
35

 Eftersom kostnaderna för FoU i huvudsak består av fasta kostnader innebär 

detta att kostnaderna är desamma oavsett hur många som konsumerar varan. Inom läke-

medelsindustrin söker man upprätthålla en kostnadsstruktur som innebär att företagen kan 

sätta olika priser beroende på betalningsförmågan från en medlemsstat till en annan.
36

 En 

sådan struktur leder till att företagen kan använda vinstmarginalerna från högprisländerna för 

att täcka de fasta kostnaderna. Tack vare prisdifferentieringen kan en läkemedelstillverkare 

                                                           
30

 Persson, et al., Parallellhandel med läkemedel i Sverige – en ekonomisk analys, s.17. 
31

 EFPIA, The pharmaceutical industry in figures, s. 1. Finns att tillgå på: 

http://www.efpia.eu/sites/www.efpia.eu/files/EFPIA_Industry_in_figures_2010-20100611-001-EN-v1.pdf. 
32

 Se Gambardella, et al., Global Competitivness in Pharmaceuticals-A European Perspective, s. 38. Finns att 

tillgå på: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/files/docs/comprep_nov2000_en.pdf. 
33

 EFPIA, The pharmaceutical industry in figures, s. 7. Finns att tillgå på: 

http://www.efpia.eu/sites/www.efpia.eu/files/EFPIA_Industry_in_figures_2010-20100611-001-EN-v1.pdf. 
34

 Lidgard, Parallellhandel – konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA, s. 313. 
35

 Se Gambardella, et al., Global Competitivness in Pharmaceuticals-A European Perspective, fotnot 1 på s. 3. 

Finns att tillgå på: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/files/docs/comprep_nov2000_en.pdf. 
36

 Danzon, The economics of paralleltrade, s. 293-304.  

http://www.efpia.eu/sites/www.efpia.eu/files/EFPIA_Industry_in_figures_2010-20100611-001-EN-v1.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/files/docs/comprep_nov2000_en.pdf
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öka sina totala intäkter eftersom den prisokänslige kunden i högprislandet är beredd att betala 

mer för läkemedlen, samtidigt som tillverkaren fortfarande kan tillhandahålla samma pro-

dukter till priskänsliga kunder i lågprisländer. Marginalkostnaderna
37

 för själva tillverkningen 

är normalt låga och den huvudsakliga frågan är därför hur finansieringen av de fasta kost-

naderna ska fördelas mellan olika medlemsstater.
38

  

2.3.2 Parallellhandelns ekonomiska implikationer 

År 2008 estimerades parallellhandeln uppgå till 4,400 miljoner euro.
39

 Även om det i huvud-

sak är parallellhandlaren som drar nytta av de vinster som uppkommer till följd av denna 

verksamhet finns det rapporter som visar att parallellhandeln också kan leda till stora kost-

nadsbesparingar för de nationella sjukförsäkringssystemen. I en studie som genomfördes av 

York Health Economics Consortium (”YHEC”) på uppdrag av EAEPC
40

 undersöktes fördelar 

med parallellhandeln i fem EU-länder vars marknader är särskilt attraktiva ur parallellhandels 

synpunkt; Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Syftet var att 

utröna vilka aktörer som gynnas av denna handel och var vinsterna slutligen hamnar. I exem-

pelvis Sverige beräknades sjukförsäkringssystemet år 2002 ha gjort besparingar på 424,3 

miljoner SEK. Dessa besparingar kom även de svenska konsumenterna till godo genom lägre 

läkemedelskostnader.
41

 Normalt sätts priset på parallellhandelsprodukter minst 10 procent 

under det originalimporterade läkemedlet och kan därför kortsiktigt leda till fördelar för kon-

sumenterna i form av lägre priser på högprismarknaden.
42

 Parallellhandeln innebär dock stora 

påfrestningar på läkemedelsföretagens kostnadsstruktur. När parallellhandlaren upphandlar 

läkemedel billigt på marknaden i ett lågprisland och säljer de till ett högre pris på högpris-

landets marknad tillgodogör sig denne en vinst som uppkommer på läkemedelstillverkarens 

bekostnad. Läkemedelstillverkaren erhåller p.g.a detta lågprismarginal även på en högpris-

marknad.  

 

I en studie som utfördes av Kanavos et al. undersökte man parallellhandelns direkta effekter 

på en rad berörda aktörer i olika länder; bl.a. hälsovårdsmyndigheter, patienter, parallell-

handlare och läkemedelsindustrin i Danmark, Norge, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland 

                                                           
37

 Kostnaden för att producera ytterligare en enhet. 
38

 Se Persson, et al., Parallellhandel med läkemedel i Sverige–en ekonomisk analys, s. 9. 
39

 EFPIA, The pharmaceutical industry in figures, s. 1. Finns att tillgå på: 

http://www.efpia.eu/sites/www.efpia.eu/files/EFPIA_Industry_in_figures_2010-20100611-001-EN-v1.pdf. 
40

 Den europeiska intresseorganisationen för företag som bedriver verksamhet inom parallelldistribution av 

läkemedel.  
41

 Se West och Mahon, Benefits to Payers and Patients from Parallel Trade, s. 36.  
42

 Persson, et al., Parallellhandel med läkemedel i Sverige – en ekonomisk analys,  s. 8ff. 
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och Sverige.
43

 Av studien framgår bl.a. att de fördelar som tillkommer de nationella sjuk-

försäkringsmyndigheterna är blygsamma och att patienterna inte direkt gynnas av parallell-

handeln. Vidare anges att läkemedelstillverkarna lider betydande förluster då parallellhandeln 

minskar tillverkarnas totala lönsamhet utan att nödvändigtvis öka samhällets välfärd. Att sist-

nämnda förluster leder till en reducerad investeringsbenägenhet i FoU har bekräftas även av 

andra studier.
44

 Kanavos et al. bestrider antagandet att parallellhandeln stimulerar priskon-

kurrens i importlandet och leder till sänkta läkemedelskostnader till fördel för konsumenten. 

Resultaten av studien visar också att det finns väldigt lite som pekar på att parallellhandeln 

stimulerar priskonkurrens mellan export- och importländer, varför även antagandet att denna 

handel på sikt leder till en mer enhetlig prissättning inom EU- och EES området bestrids. 

Slutligen konstateras att de enda säkra vinnarna är parallellhandlarna som i jämförelse med 

övriga berörda aktörer erhåller betydande fördelar.
45

  

Förespråkare för parallellhandel menar dock att denna verksamhet gynnar läkemedels-

tillverkaren. Parallellhandlaren vidaresäljer originalvaror till fullt marknadspris varför läke-

medelstillverkaren ju också erhåller intäkter från denna försäljning. Även om förespråkarna 

medger att parallellhandel medför viss förlust för läkemedelstillverkarna, anses förlusten vara 

så pass obetydlig att den inte påverkar deras investeringar i någon märkbar mån. Vidare 

hävdar man att läkemedelsföretagens intäkter används för annat än bara FoU, bl.a. marknads-

föring och tillverkning. Eventuella intäktsminskningar som kan tillskrivas parallellhandeln 

kan därför uppvägas genom mindre budgetändringar inom andra områden.
46

 

2.3.3 Konsekvenserna av parallellhandeln 

Att exploatera rådande prisskillnader som inte är en naturlig följd av verkliga effektivitets-

vinster, utan är avhängiga ekonomiskt ovidkommande skäl, leder till att parallellhandeln 

minskar ekonomisk välfärd genom att underminera prisskillnader mellan olika marknader. 

Det finns studier som visar att parallellhandeln ökar den samlade samhällskostnaden genom 

att leda till ökade transaktionskostnader och tillkommande administrationskostnader.
47

 

Lidgard menar att man inte enbart kan bedöma parallellhandelns positiva respektive negativa 

effekter mot bakgrund av konsumentintresset, utan effekterna måste också ses utifrån en sam-

                                                           
43

 Kanavos et al., The Economic Impact of Pharmaceutical ParallelTtrade – A Stakeholder Analysis. Finns att 

tillgå på: http://archives.who.int/prioritymeds/report/append/829Paper.pdf. 
44

 Se t.ex. Danzon, The economics of paralleltrade, s. 293-304. 
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 Se Kanavos et al., The Economic Impact of Pharmaceutical ParallelTtrade – A Stakeholder Analysis, s. 15 - 
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 EAEPC, What is it?. Finns att tillgå på: http://www.eaepc.org/parallel_distribution/what_is_it.php?n=2. Se 
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hällsekonomisk utgångspunkt. De slutliga konsumenterna i importlandet kan endast i blygsam 

utsträckning tillgodogöra sig fördelarna.
48

 

Även om det är svårt att uppskatta exakt hur stora förluster som parallellhandeln innebär för 

läkemedelstillverkarna är det otvivelaktigt så att denna handel har en negativ inverkan på till-

verkarnas intäkter. Om detta långsiktigt leder till att läkemedelsföretagen investerar mindre i 

forskning och utveckling av nya läkemedelsprodukter kommer den största förloraren vara 

patienten som går miste om viktiga läkemedel. En ytterligare aspekt att beakta är hur 

parallellhandeln med läkemedel påverkar den generella välfärden på sikt. Den optimala kost-

nadsstruktur som läkemedelsföretagen söker upprätthålla, enligt vilken de rika högpris-

länderna tar på sig den större bördan för att finansiera de fasta utvecklingskostnaderna genom 

att betala ett högre pris, är en förutsättning för att läkemedelsföretagen ska ta fram nya och 

effektiva läkemedel samt sprida dessa till fattigare länder. Om en kostnadsstruktur som tillät 

prisdifferentiering inte skulle vara möjlig att upprätthålla torde detta kunna leda till att sprid-

ningen av nya läkemedel till fattigare länder inte sker i samma utsträckning som idag. 

Eftersom parallellhandeln motverkar denna prisdifferentiering minskar den därmed också 

tillgängligheten till nya och effektiva läkemedel i relativt sett fattigare länder.
49

    

3. Läkemedelspatentets förhållande till regleringen 

av varors fria rörlighet 

3.1 Patenträttens förhållande till reglerna om varors fria rörlighet 
Faktum är att parallellhandlaren bedriver en laglig verksamhet genom att utöva en av de 

grundläggande friheterna i fördraget; den fria rörligheten av varor enligt artikel 34 FEUF (f.d. 

artikel 28 FEG).
50

 I nämnda artikel har det införts ett förbud mot kvantitativa import-

restriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan. Immateriella rättigheter vilka skyddas av 

nationella rättsordningar och i sig utgör legala monopol faller inom ramen för åtgärder med 

motsvarande verkan enligt artikel 34 FEUF då de anses ha en handelshindrande effekt. För 

immateriella rättigheter ges ett uttryckligt undantag i artikel 36 FEUF (f.d. artikel 30 FEG) 

där det bl.a. anges att bestämmelsen i artikel 34 FEUF inte ska hindra sådana förbud mot eller 

restriktioner för import som grundas på hänsyn till att skydda industriell och kommersiell 

äganderätt. EU-domstolen har dock valt att tillämpa detta undantag restriktivt och följt en 
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50

 Levin och Nilsson, Läkemedel och immaterialrätt, s. 162. 
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linje som syftar till en ständigt starkare marknadsintegration på bekostnad av de nationella 

immaterialrätterna.
51

  

3.2 Doktrinen om särskilda skyddsföremål 
Doktrinen om immaterialrätternas särskilda skyddsföremål

52
 utvecklades av EU-domstolen 

för att klargöra i vilken utsträckning utnyttjandet av immaterialrätter är tillåtet utan att riskera 

att omfattas av konkurrensrättens förbudsregler eller reglerna om fri rörlighet.
53

 Balansen 

mellan skyddet av privata äganderätter och samhällets intresse av fri konkurrens och handel 

anses betraktad och hanterad genom konstruktionen av de immaterialrättsliga lagarna.
54

 

Sålunda har man i EU-domstolens praxis valt att skilja mellan existensen (innehavet) och ut-

övandet av en immateriell rättighet. Själva innehavet av en immateriell rättighet kan i regel 

inte angripas med stöd av fördragets konkurrensregler eller regler om fri rörlighet. Om ut-

övandet av en immaterialrätt dock går utöver de rättigheter som utgör den immateriella rättig-

hetens särskilda skyddsföremål kan ett sådant utövande bli föremål för ingripande om de kon-

kurrensrättsliga rekvisiten för detta är uppfyllda.
55

 Mot bakgrund av det nyssnämnda kan man 

konstatera att själva förekomsten av ett läkemedelspatent, som i grund och botten utgör ett 

legalt monopol, inte kan angripas med konkurrensregler. Däremot kan utövandet av läke-

medelspatentet bli föremål för prövning enligt artikel 101 och 102 FEUF.
56

  

I målet Deutsche Grammophon
57

 som avsåg handel med upphovsrättsligt skyddade 

grammofonskivor, ansågs själva förekomsten av immaterialrätter inte påverkas av fördragets 

bestämmelser. Domstolen fastställde dock att utövandet av en sådan rätt inte fick innebära en 

begränsning av samhandeln. Enligt domstolen medger artikel 36 FEUF endast ett undantag 

från principen om varors fria rörlighet om dessa är motiverade för att skydda de rättigheter 

som utgör det särskilda skyddsföremålet för en sådan äganderätt.
58
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För patenträttens del kom förevarande doktrin att utvecklas och diskuteras mer ingående av 

EU-domstolen i målet Centrafarm BV et Adriaan de Peijper mot Sterling Drug Inc.
59

 I före-

varande mål försökte en patentinnehavare som hade en patenträttsligt skyddad läkemedels-

produkt i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna, att förhindra parallellhandel av pro-

dukten från de andra medlemsstaterna till Nederländerna. EU-domstolen konstaterade att när 

ett patent väl hade utnyttjats och inbringat företaget viss belöning kunde det inte användas för 

att förhindra lovlig parallellimport av läkemedlet. Även om patentet i fråga utgjorde ett hinder 

mot den fria rörligheten framhöll domstolen att ett undantag för patenträtten var berättigat 

med hänsyn till skyddet för immateriella rättigheter enligt artikel 36 FEUF. Däremot 

markerade domstolen att ett undantag inte är för handen för det fall produkten lovligen släppts 

ut på marknaden av patentinnehavaren eller med dennes samtycke.
60

 Domstolen konstaterade 

också att förekomsten av nationella priskontroller, trots att de i viss mån verkar konkurrens-

begränsande, inte rättfärdigar att vidare åtgärder företas som är oförenliga med bestämmel-

serna om varors fria rörlighet.
61

 Gällande frågan om vilka rättigheter som utgör patentets 

särskilda skyddsföremål anförde domstolen att man vid denna bedömning måste ta hänsyn till 

immaterialrättens grundläggande funktion. EU-domstolen konstaterade att det särskilda 

skyddsföremålet för patenträtten är att tillförsäkra patenthavaren, som kompensation för sin 

uppfinnarmöda, en ensamrätt att använda en uppfinning för att tillverka industriprodukter och 

bringa dem i omsättning, antingen direkt eller genom att upplåta licens till tredje part, liksom 

rätten att motsätta sig efterbildning.
62

 Enligt Hunter bör detta innebära att ett patent ska till-

försäkra dess innehavare en adekvat belöning för dennes investering och nedlagda arbete.
63

 

Doktrinen om särskilda skyddsföremål saknar en klar avgränsning och enligt Bernitz et al. 

utgör detta begrepp i realiteten endast en av domstolen utnyttjad metod för att avgränsa im-

materialrätternas omfattning.
64

 Vilka rättigheter som omfattas av det särskilda skydds-

föremålet varierar beroende på vilken immateriell rättighet det är frågan om.
65

 Exakt vilka 

skyddsföremål som konkurrensrättsliga regler inte tillåts ingripa mot har dock inte fastställts. 
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Det torde vara en medveten strategi från EU-domstolens sida som på så sätt kan avgränsa 

ensamrättens skyddsområde från fall till fall.
66

  

3.3 Konsumtionsprincipens innehåll 
Regleringen kring den fria rörligheten och konkurrensbestämmelserna har i förhållande till 

immaterialrätterna skapat en lösning som överensstämmer med principen om EU-vid kon-

sumtion. Principen innebär, som nämnt, att en immaterialrättsligt skyddad produkt som lov-

ligen släppts ut på marknaden i ett EU-land av rättighetshavaren eller med dennes samtycke 

får normalt fritt importeras till ett annat land inom EU- och EES utan hinder av immateriell 

ensamrätt.
67

 Däremot kan parallellimport från länder utanför EU och EES normalt stoppas 

med stöd av immaterialrätter.
68

 För att ett giltigt samtycke ska anses föreligga krävs det att 

detta uttryckligen avges. Ett samtycke kan i vissa fall också vara underförstått om det av om-

ständigheterna som inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden med 

säkerhet framgår att innehavaren avstår från sin ensamrätt. Ett tyst samtycke eller det faktum 

att rättighetshavaren inte uttryckligen har motsatt sig saluföring inom EU- och EES området 

räcker dock inte för att rätten ska anses lovligen konsumerad.
69

 Det ska i sammanhanget också 

påpekas att det patenträttsliga skyddet inte konsumeras i andra medlemsstater när produkten 

lagligen marknadsförts i ett land där patentet blivit föremål för tvångslicensering.
70

 

I avgörandet Merck mot Stephar (fortsättningsvis benämnt Merck I) tillverkade företaget 

Merck ett läkemedel för vilket det innehade patent i ett flertal medlemsstater däribland 

Nederländerna. Merck valde att börja saluföra produkten i Italien trots att den italienska lag-

stiftningen inte erkände läkemedlet ett patentskydd. Parallellhandlaren Stephar upphandlande 

nämnda läkemedel på den italienska marknaden och importerade detta till Nederländerna. 

Merck sökte med hänvisning till sitt nederländska patent förhindra denna parallellimport. EU-

domstolen konstaterade dock att Merck hade konsumerat sin patenträtt när företaget beslöt sig 

för att saluföra produkten i Italien med vetskap om att ett patentskydd inte kunde erhållas i 
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landet. Utövandet av en patenträtt för att hindra parallellhandel i en sådan situation skulle 

enligt domstolen medföra en avskärmning av de nationella marknaderna i strid med fördragets 

mål.
71

 

Hunter ifrågasätter varför domstolen i Merck I inte beaktade vilken inverkan parallellhandeln 

hade för värdet av Mercks patent och den investering som ledde fram till det patenterade 

läkemedlet.
72

 Detta mot bakgrund av att domstolen i målet Centrafarm BV et Adriaan de 

Peijper mot Sterling Drug Inc fastställde att det särskilda skyddsföremålet för ett patent består 

i att garantera dess innehavare en kompensation för sin uppfinnarmöda.
73

 I sitt förslag till av-

görande förhåller även generaladvokat Reischl sig kritisk till EU-domstolens tillämpning av 

den regionala konsumtionsprincipen i ett fall som Merck I. Reischl anförde bl.a. att kon-

sumtionsprincipen får oönskade effekter i en situation liknande den förevarande, där Merck 

inte kunde erhålla ett patent för sitt läkemedel i Italien, eftersom patenthavaren blir fråntagen 

sin möjlighet att njuta av patentets grundläggande funktion, nämligen att tillförsäkra inne-

havaren kompensation för nedlagt arbete och investering.
74

  

I de förenade målen Merck mot Primecrown,
75

 (fortsättningsvis benämnt Merck II) hade två 

läkemedelstillverkare, Merck & Co och SmithKline Beecham, marknadsfört ett läkemedel i 

Spanien och Portugal vilket inte omfattades av något patentskydd i nämnda länder. Parallell-

importören Primecrown upphandlade läkemedlet i Portugal och Spanien och importerade det 

till Storbritannien. Den huvudsakliga frågan i målet var huruvida den regionala konsumtions-

principen såsom fastslagits i Merck I fortfarande kunde anses vara gällande och om patent-

rättens grundläggande funktion konsumerades fastän det enligt nationell lagstiftning i Spanien 

och Portugal inte fanns någon möjlighet att erhålla ett patentskydd för den ifrågavarande 

läkemedelsprodukten. I sitt förslag till avgörande anförde generaladvokaten Fennelly bl.a. att 

domen i Merck I innebar en oacceptabel begränsning av nationella patenträtter och att den 

därför borde omprövas. Vidare anförde generaladvokaten att en rättighet som följer av ett 

nationellt patent inte kan utövas, och följaktligen inte heller konsumeras, genom marknads-

föring i en medlemsstat som varken erkänner denna eller någon annan patenträtt beträffande 
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den ifrågavarande produkten.
76

 EU-domstolen valde dock att inte beakta generaladvokatens 

förslag och dömde istället i enlighet med Merck I. Domstolen konstaterade att det ankommer 

på patenthavaren att med vetskap om alla rådande omständigheter avgöra under vilka om-

ständigheter denne avser att sätta sin produkt på marknaden och därmed godta följderna ett 

sådant val kan få beträffande den fria rörligheten för produkten inom den gemensamma mark-

naden. I detta innefattas beslutet att marknadsföra en patenträttsligt skyddad produkt i en 

medlemsstat där produkten inte kan påkalla ett sådant skydd.
77

    

Av ovannämnda rättspraxis kan man sammanfattningsvis konstatera att principen om EU-vid 

konsumtion gäller oavsett om saluföringen, marknadsföring eller annat utövande av den 

skyddad produkten skett i ett land där immaterialrättsligt skydd föreligger eller inte.
78

  Inom 

EU har man intagit en position som innebär att det fria handelsflödet ska prioriteras till varje 

pris. Att den regionala konsumtionsprincipen innebär oönskade och svårhanterliga effekter för 

läkemedelsindustrin och patentinnehavarens rätt gentemot de lukrativa parallellhandlarna är 

något som hamnade i bakgrunden både i Merck I och Merck II.  

4. Parallellhandel och missbruk av dominerande 

ställning 
Inom EU anses konkurrensreglernas primära syfte vara att skydda en effektiv konkurrens på 

marknaden.
79

 En effektiv konkurrens kännetecknas av en effektiv allokering av samhällets 

resurser till konsumternas fördel.
80

 Konkurrensbestämmelserna utgör en viktig beståndsdel i 

skapandet av en inre marknad och syftar till att hindra konkurrensbegränsande beteenden från 

att underminera den inre marknadens utveckling.
81

 I första hand ämnar konkurensreglerna till 

att skydda konsumenternas intressen genom att, som nämnt, sträva efter en effektiv resurs-

allokering och skapa ett marknadsklimat där prisernas pressas och utbudet ökar till kon-

sumenternas fördel.
82
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EU:s konkurrensregler och särskilt bestämmelsen om förbud mot missbruk av dominerande 

ställning syftar dock också till att skydda små och medelstora företag genom att bl.a. ingripa 

mot dominerande företag som exempelvis, utan saklig grund, beslutar sig för att vägra le-

verera varor som är av avgörande betydelse för verksamheten hos små och medelstora före-

tag.
83

 Kritiker menar att artikel 102 FEUF i praktiken ofta tillämpas på ett sätt som skyddar 

konkurrenterna, inbegripet ineffektiva konkurrenter, och inte konkurrensen. Ett ofta före-

kommande argument för detta är att regleringen förhindrar ett effektivt dominant företag från 

att maximera sin effektivitet på bekostnad av att tillåta mindre effektiva konkurrenter bedriva 

verksamhet på marknaden.
84

 Kommissionen har på senare tid starkt avfärdat detta och anfört 

att artikel 102 FEUF inte syftar till att skydda konkurrenter utan till att främja konsument-

välfärden genom konkurrensprocessen.
85

           

4.1 Artikel 102 FEUF om förbud mot missbruk av dominerande ställ-

ning 
Av artikel 102 FEUF (f.d. artikel 82 FEG) framgår: 

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden eller inom en väsentlig del 

av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den inre marknaden och 

förbjudet. 

I artikelns andra stycke följer en uppräkning av ett antal, icke uttömmande, exempel på be-

teenden som kan utgöra missbruk. För att artikel 102 FEUF ska vara tillämpligt krävs det att 

följande kumulativa kriterier är uppfyllda: a) att ett eller flera företag innehar en dominerande 

ställning på en relevant marknad inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av 

denna; b) att handeln mellan medlemsstaterna kan påverkas, samt; c) att den vidtagna åt-

gärden utgör ett missbruk.
86

 

4.1.1 Företagsbegreppet 

Företagsbegreppet har i EU-domstolens praxis givits en extensiv innebörd. I målet Höfner 

anförde domstolen att begreppet företag omfattar varje enhet som bedriver ekonomisk verk-

samhet, oavsett enhetens rättsliga form och sättet för dess finansiering.
87

 Med ekonomisk 

verksamhet avses, enligt EU-domstolen, all verksamhet som består i att erbjuda varor eller 

tjänster på en viss marknad.
88

 Verksamheten behöver inte vara vinstdrivande eller ha ett eko-
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nomiskt syfte för att definieras som ekonomisk.
89

 Det som är avgörande är huruvida den 

senare användningen av den köpta produkten är av ekonomisk karaktär eller inte.
90

  

4.1.2 Den relevanta marknaden 

För att kunna avgöra om ett eller flera företag har en dominerande ställning måste man först 

utreda vilken marknad som ska läggas till grund för bedömningen. Man talar om den rele-

vanta marknaden vilken delas upp i dels en produktmarknad och dels en geografisk mark-

nad.
91

 

Enligt kommissionen omfattar en relevant produktmarknad alla varor eller tjänster som på 

grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betrak-

tas som utbytbara.
92

 I rättspraxis har EU-domstolen valt att företa en i allmänhet snäv bedöm-

ningen av den relevanta produktmarknaden. I United Brands-målet
93

 angående Chiquita 

bananer ansågs den relevanta marknaden vara bananer och inte färsk frukt i allmänhet. Vid 

avgränsningen av den relevanta produktmarknaden är det huvudsakligen utbytbarheten på 

efterfrågesidan och utbytbarheten på utbudssidan som begränsar företagens möjligheter att 

utöva marknadsinflytande. I första hand beaktas utbytbarheten på efterfrågesidan eftersom 

den normalt utgör den mest omedelbara och effektiva begränsningen i företagens möjlighet att 

utöva inflytande.
94

  

För att bedöma utbytbarheten från efterfrågesidan, i förhållande till såväl den relevanta pro-

duktmarknaden som den geografiska marknaden, tar man utgångspunkt i det s.k. SSNIP-

testet.
95

 Genom SSNIP-testet undersöks kundernas troliga reaktion på en liten hypotetisk pris-

höjning (5-10 procent) som är varaktig på den produkt som är föremål för bedömning. Om en 

sådan prishöjning leder till att kunderna kan ersätta den prishöjda produkten med en annan 

produkt, eller vända sig till företag utanför det aktuella geografiska området, i en sådan om-

fattning att prishöjningen blir olönsam på grund av minskad försäljning omfattas sannolikt 

denna andra produkt, eller område, av den relevanta marknaden. Detta upprepas sedan för 
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andra produkter och områden till dess att marknaden inte längre blir större.
96  

När man 

bedömer huruvida två produkter är substitut på efterfrågesidan måste man beakta en rad rele-

vanta omständigheter vars betydelse varierar från fall till fall.
97

 Bedömningen av utbytbarhet 

från utbudssidan har i regel en mindre omedelbar verkan. I denna del undersöker man om det 

finns företag som snabbt och utan avsevärda kostnader eller kommersiella risker kan till-

handahålla utbytbara produkter genom att ställa om sin produktion.
98

 Frågan vad som är 

snabbt och utan väsentliga kostnader eller risker kan endast besvaras utifrån omständigheterna 

i det enskilda fallet och är beroende av vilken bransch som är föremål för bedömningen.
99

  

I en situation där läkemedelstillverkare har ingått en fusion har konkurrensmyndigheterna valt 

att definiera den relevanta marknaden med hänvisning till de terapeutiska egenskaperna hos 

produkter som levereras av de tillverkare som gått samman.
100

 I situationer där det påstådda 

missbruket grundar sig på en leveransvägran av produkter som är föremål för parallellhandel 

bör man, enligt Glynn, överväga om grunden för definitonen av den relevanta marknaden ska 

företas annorlunda än vad som sker när läkemedelstillverkare har fusionerats.
101

 I sådana fall 

kan det vara aktuellt att beakta marknaden för produkter som ska utnyttjas för parallellhandel. 

I denna marknad är köparen en parallellhandlare som endast har för avsikt att sälja läkemedlet 

vidare med vinst till en annan medlemsstat. På denna marknad torde de terapeutiska egen-

skaperna hos läkemedelsprodukterna vara irrelevanta eftersom parallellhandlaren inte har 

någon skyldighet att leverera läkemedel till den nationella marknaden. Parallellhandlaren styrs 

därför endast av de prisskillnader som råder mellan export och importlandet.
102

  

Det är vidare aktuellt att beakta marknaden för försäljning av produkter till nationella sjuk-

och hälsovårdsmyndigheter. För de upphandlande nationella myndigheterna bör huvudsyftet 

vara att upphandla de bästa produkterna utan att överskrida den tillgängliga budgeten. Vid en 

prisregleringssituation har läkemedelsföretagen dessutom ett mindre utrymme att förhandla.
103

 

I en sådan situation begränsas jämförelserna vid upphandlingen knappast till en viss tera-
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peutisk klass.
104

 Då det inte varit frågan om en parallellhandelssituation har man inom ramen 

för artikel 102 FEUF valt att identifiera den relevanta produktmarknaden utifrån snäva tera-

peutiska kategorier.
105

 Det finns dock god anledning att företa en annan definitionsbedömning 

inom ramen för ett påstått missbruk genom leveransvägran så att marknaden definieras exakt 

utifrån den konkurrens det är frågan om.
106

  

Den relevanta geografiska marknaden definieras som det område inom vilket de berörda 

företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna och där de objektiva kon-

kurrensvillkoren är tillräckligt likartade och kan särskiljas från angränsande områden framför-

allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.
107

 Avgränsningen av den rele-

vanta geografiska marknaden syftar till att bedöma om och i vilken utsträckning företag inom 

olika geografiska områden utgör reella alternativa försörjningskällor för kunderna.
108

  

4.1.3 Dominerande ställning 

Defintionen av vad som utgör en dominerande ställning myntades i det välkända United 

Brands-målet enligt följande: 

att ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att det får möjlighet att hindra en effektiv konkurrens på 

den relevanta marknaden genom att företagets ställning tillåter det att i betydande omfattning agera oberoende i 

förhållande till sina konkurrenter, kunder och, i sista hand, konsumenter.
109

 

Huruvida en dominerande ställning föreligger är beroende av omständigheterna i det enskilda 

fallet. I allmänhet anses en dominerande ställning bygga på en kombination av faktorer som 

var för sig inte nödvändigtvis är avgörande vid en dominansbedömning.
110

 Innehavet av en 

ensamrätt medför inte i sig någon marknadsdominans eller ens någon presumtion för domi-

nans, men är en faktor som är av betydelse vid en dominansbedömning.
111

  

Den enskilt viktigaste omständigheten vid dominansprövningen är i regel företagets mark-

nadsandel på den relevanta marknaden.
112

 Enligt kommissionens riktlinjer utgör en mark-
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nadsandel på under 40 procent en indikation på att företaget i fråga sannolikt inte innehar en 

dominerande ställning.
113

 I rättspraxis har en marknadsandel på 50 procent eller mer ansetts 

skapa en presumtion för dominerande ställning.
114

 Marknadsandelar som sträcker sig över 65 

procent innebär normalt sett att en dominans föreligger.
115

 En stor marknadsandel innebär inte 

nödvändigtvis att ett företag har ett sådant marknadsinflytande att det är dominerande.
116

 Det 

förekommer också situationer där ett företag med relativt liten marknadsandel anses domi-

nerande eftersom det har ett sådant marknadsinflytande att det kan förhindra upprätthållandet 

av en effektiv konkurrens.
117

  

Ett företag i dominerande ställning har ett särskilt ansvar att se till att dess beteende inte inne-

bär skada för en effektiv och icke snedvriden konkurrens på den inre marknaden.
118

 Omfatt-

ningen av det särskilda marknadsansvaret varierar från fall till fall men ansvaret ökar ju 

starkare det dominerande företagets marknadsställning är. Även om det normalt är ett företags 

ensidiga handlande som är föremål för bedömning enligt artikel 102 FEUF förekommer det 

att företag tillsammans har s.k. gemensam dominans. För att gemensam dominans ska anses 

föreligga torde det enligt Bernitz och Kjellgren fordras att det finns viss gemensamma eko-

nomiska band mellan företagen i form av exempelvis ett ömsesidigt beroendeförhållande.
119

 

4.1.4 Samhandelskriteriet 

En förutsättning för tillämpningen av artikel 102 FEUF är att missbruket kan påverka handeln 

mellan medlemsstaterna. Ett förfarande anses kunna påverka samhandeln, i den mening som 

avses i artikel 102 FEUF, om det med tillräcklig sannolikhet kan förutses att förfarandet i 

fråga direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan inverka på handelsflödet mellan med-

lemsstaterna.
120

 I artikel 102 FEUF anges orden ”kan påverka” vilket innebär att det inte är 

nödvändigt att förfarandet faktiskt har påverkat handeln mellan medlemsstaterna utan det är 
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tillräckligt om förfarandet är av sådan beskaffenhet att det kan ha en sådan verkan.
121

 

Dessutom krävs det att handeln påverkas märkbart vilket är en kvantitativ bedömning.
122

 

4.2 Om missbruk genom leveransvägran 
Inledningsvis ska uppmärksammas att förekomsten av en dominerande ställning inte i sig 

strider mot förbudet i artikel 102 FEUF utan det är missbruket av en sådan ställning som är 

förbjudet.
123

 Vidare är det också så att tillämpningen av artikel 102 FEUF förutsätter att det 

finns ett samband mellan den dominerande ställningen och det påstådda missbruket.
124

 Ut-

trycket ”missbruk” i artikel 102 FEUF är ett objektivt begrepp som är knutet till verksamheten 

hos det dominerande företaget och påverkas således inte av vilken avsikt företaget haft med 

sitt agerande. Missbruk omfattar enligt EU-domstolen:  

sådana beteenden av ett företag med dominerande ställning som kan påverka strukturen hos en marknad där 

konkurrensen redan är försvagad just till följd av det ifrågavarande företagets existens och som, genom att 

andra metoder används än sådana som räknas till normal konkurrens om varor och tjänster på grundval av de 

ekonomiska aktörernas transaktioner, medför att hinder läggs i vägen för att den på marknaden ännu 

existerande konkurrensen upprätthålls eller utvecklas.
125

  

Det finns en rad förfaranden som, när de vidtas av dominerande företag, aktualiserar frågan 

om missbruk. Ett sådant förfarande är när ett dominerande företag vidtar leveransbegräns-

ningar eller rent av väljer att sluta leverera till existerande eller nya kunder. I regel väljer det 

dominerande företaget fritt sina kunder och sin marknadspolicy varför företag bör ha en prin-

cipiell rätt att vägra leverera till befintliga kunder utan att åtgärden klassas som ett miss-

bruk.
126

 Det följer dock av rättspraxis från EU-domstolen att dominerande företag under vissa 

omständigheter kan vara skyldiga att tillhandahålla sina produkter eller andra nyttigheter till 

andra företag. I rättspraxis talar man om produkter, tjänster eller nyttigheter som är ound-

gängliga (s.k. nödvändiga nyttigheter) samtidigt som den leveransinskränkande åtgärden 

riskerar att eliminera all konkurrens från den existerande kunden.
127

 Av praxis framgår också 

att missbruk kan föreligga om ett dominerande företag, utan objektivt godtagbara skäl, upphör 
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att leverera till tidigare kunder när åtgärden syftar till att hämma konkurrensen om en sådan 

åtgärd vidtas för att begränsa kundens möjligheter att vidareförsälja produkterna.
128

 

Leveransvägran faller inom kategorin exkluderande missbruk. Med det sistnämnda förstås att 

ett dominerande företag vidtar en åtgärd som hindrar en befintlig eller potentiell konkurrent 

från att få tillgång till den marknad i vilken företaget innehar dominans.
129

 Leveransvägran 

kan bestå i att vägra ingå avtal med en ny kund eller att ensidigt avbryta en pågående affärs-

relation genom att vägra leverera produkter till existerande kunder
130

 samt vägran att bevilja 

licens för immateriella rättigheter.
131

 I målet Commercial Solvents ansåg EU-domstolen att 

missbruk av dominerande ställning förelåg när ett företag hade upphört att leverera en råvara 

som var oundgänglig för den verksamhet som den befintliga kunden bedrev på en angrän-

sande marknad. Det dominerande företaget ville på så sätt underlätta sitt eget inträde på denna 

marknad. EU-domstolen konstaterade att leveransvägran i en sådan situation riskerade att 

eliminera all konkurrens från den aktuella kunden, som dessutom var den enda reella konkur-

renten på marknaden.
132

 Denna linje utvecklades av domstolen i det kända Bronner-målet, där 

ett mindre tidningsföretag i Österrike vägrades tillgång till det rikstäckande tidnings-

utbärningssystemet som det ledande tidningsföretaget byggt upp. EU-domstolen konstaterade 

att det i förevarande fall inte var fråga om en sådan nödvändig nyttighet enligt vilken ett 

dominerande företag är tvungen att tillhandahålla sin produkt eller tjänst eftersom det fanns 

andra sätt att distribuera dagstidningar, oberoende av att dessa sätt var mindre fördelaktiga. 

Det var, enligt domstolen, varken omöjligt eller oekonomiskt för det mindre tidningsföretaget 

att utveckla sitt eget system. Vägran ansågs inte vara av en sådan beskaffenhet att den 
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riskerade eliminera all konkurrens från den som efterfrågade nyttigheten och var därför ob-

jektivt berättigad.
133

 

En leveransvägran kan anses vara tillåten om den kan motiveras av objektivt godtagbara skäl. 

Kommissionen anger bl.a. att den kan beakta om en leveransvägran är nödvändig för att det 

dominerande företaget ska kunna få en tillräcklig avkastning på investeringar som är nöd-

vändiga för att utveckla verksamheten med insatsprodukter och om den egna innovationen 

skulle påverkas negativt av en skyldighet att leverera.
134

 Vad som anses utgöra objektiva skäl 

varierar från fall till fall och för att en leveransvägran ska anses objektivt berättigad måste den 

också stå i rimlig proportion till det missförhållande som föranlett den.
135

 Som praktiskt 

viktiga exempel kan nämnas att ett företag har rätt att avbryta leveranser till en kund som på 

grund av insolvens inte kan förväntas uppfylla sin betalningsskyldighet. En vägran är också 

berättigad om återförsäljaren kan köpa likvärdiga varor från annat håll och om vägran utgör 

en konsekvent tillämpning av ett selektivt distributionssystem.
136

 Det är företaget som vidtagit 

en leveransvägran som måste visa att objektivt godtagbara skäl faktiskt föreligger.
137

  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det enligt praxis föreligger ett missbruk genom 

leveransvägran om följande kumulativa villkor är uppfyllda: leveransvägran avser en produkt, 

tjänst eller annan nyttighet som anses vara nödvändig/oundgänglig, vägran är av sådan be-

skaffenhet att den eliminerar all konkurrens från den som efterfrågar nyttigheten och vägran 

kan inte motiveras av objektivt godtagbara skäl.
138

 Enbart det faktum att ett dominerande 

företag riskerar att förlora kunder eller marknadsandelar till den konkurrent som efterfrågar en 

nödvändig nyttighet utgör inte något objektivt godtagbart skäl för att vägra tillträde.
139

 

Eftersom förekomsten av missbruk genom leveransvägran torde vara starkt knuten till de spe-

ciella omständigheterna i det enskilda fallet är det svårt att dra några generella slutsatser kring 

leveransskyldigheten för dominerande företag med stöd av domstolens rättspraxis.   

                                                           
133

 Se mål 7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG mot Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & 

Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG och Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & 

Co. KG, REG 1998, s. I-7791, p. 41-46. 
134

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

EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, p. 89-90. 
135

 Se tex mål 27/76, United Brands mot Kommissionen, REG 1978, s. 207; svensk specialutgåva, volym 4, p. 

190. 
136

 Se Wetter, et al., Konkurrensrätt – en kommentar, s. 642 f. 
137

 Jfr t.ex. mål T-201/04, Microsoft mot Kommissionen, REG 2007, s. II-3601, p. 688. 
138

 Se t.ex. mål 7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG mot Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH 

& Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG och Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH 

& Co. KG, REG 1998, s. I-7791, p. 41. 
139

 Se Wetter, et al., Konkurrensrätt – en kommentar, s. 648. 



30 
 

4.3 Syfait I-målet 
I Syfait I-målet

140
 uppkom frågan om huruvida det förelåg ett missbruk enligt artikel 102 

FEUF när GlaxoSmithKline och dess dotterbolag GlaxoSmithKline AEVE (”GSK”) vägrade 

att fullt efterkomma beställningar från grekiska läkemedelsgrossister. Vägran syftade till att 

begränsa den av grossisterna bedrivna exporten till medlemsstater där priserna för läke-

medelsprodukterna i fråga var betydligt högre. GSK hade bestämt sig för att ändra sin leve-

ranstrategi och slutade att efterkomma grossisternas beställningar för att istället på egen hand 

leverera direkt till sjukhus och apotek. Som anledning angav GSK att den av grossisterna be-

drivna parallellhandeln ledde till ett påtagligt underskott på den grekiska marknaden. Efter 

klagomål från läkemedelsgrossisterna återupptogs leveranserna men inte fullt ut.
141

  

Denna leveransbegränsning kom att bli föremål för ett förfarande vid den grekiska kon-

kurrensnämnden som beslutade att hänskjuta frågan vidare till EU-domstolen för bedömning. 

Konkurrensnämnden framhöll att GSK innehade en dominerande ställning på den relevanta 

marknaden i Grekland, åtminstone i fråga om ett av läkemedlen. Nämnden var dock osäker på 

om GSK:s vägran att leverera eller begränsa leveranserna kunde anses utgöra ett missbruk och 

huruvida det dominerande företaget kunde motivera leveransvägran med hänvisning till att 

den bedrivna parallellhandeln leder till negativa effekter för företagets berättigade affärs-

intressen. Slutligen ville konkurrensnämnden också få klarhet i vilka faktorer som ska beaktas 

vid bedömningen av om agerandet är motiverat i visst fall.
142

 

Kommissionen framhöll att ett dominerande företag inte nödvändigtvis missbrukar sin ställ-

ning genom att vidta en leveransvägran eller begränsa leveranser till sina kunder, trots av-

sikten att förhindra parallellhandel, om företaget kan ange ett adekvat och tillräckligt starkt 

skäl som motiverade dess handlande. Enligt kommissionen var GSK:s agerande emellertid 

konkurrensbegränsande till sin karaktär eftersom det hade som syfte att begränsa eller ute-

stänga konkurrensen på importmarknaden genom att hindra den bedrivna parallellhandeln.
143

 

GSK anförde för egen del att ett dominerande läkemedelsföretags begränsning av leveranser i 

syfte att förhindra parallellhandel inte utgör ett missbruk enligt artikel 102 FEUF eftersom 

beteendet måste bedömas inom ramen för sitt rätta regelverk och ekonomiska sammanhang 
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samt mot bakgrund av de särskilda förhållanden som råder inom den europeiska läkemedels-

industrin. Enligt GSK skulle därför de vidtagna begränsningarna uppfattas så att de inte utgör 

ett missbruk utan snarare en väl avvägd skyddsåtgärd för företagets legitima affärs-

intressen.
144

   

EU-domstolen konstaterade att det hänskjutandet organet; den grekiska konkurrensnämnden, 

inte var en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF varför man dessvärre inte var 

behörig att besvara de frågor som nämnden hade ställt.
145

 Dessförinnan hade dock generalad-

vokaten Jacobs författade sitt välkända förslag till avgörande.
146

 

4.4 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i Syfait I-målet      
Beträffande frågan om GSK:s beteende i sig utgjorde ett missbruk anförde Jacobs inlednings-

vis att det inte nödvändigtvis är så att ett dominerande företag har missbrukat sin dominerande 

ställning genom att vägra efterkomma beställningar från läkemedelsgrossister, även om detta 

syftar till att begränsa parallellhandeln.
147

 Dominerande företag har dock ibland en skyldighet 

att leverera varor eller tillhandahålla tjänster. Så är fallet om exempelvis ett leveransavbrott 

allvarligt skulle skada konkurrensen mellan företaget och kunden på en marknad i ett efter-

följande led eller mellan företaget och dess faktiska eller potentiella konkurrenter på leve-

ransmarknaden. Enligt Jacobs är att ett dominerande företagets leveransskyldighet enligt 

artikel 102 FEUF emellertid begränsad i en rad avseenden. Företag är inte skyldiga att till-

godose extraordinära beställningar och de har också rätt att vidta skäliga åtgärder för att 

skydda sina affärsintressen. EU-domstolen har även konsekvent begränsat skyldigheten för 

dominerande företag med hänvisning till ett objektivt godtagbart skäl.
148

 De faktorer som 

påvisar om ett företags leveransvägran utgör ett missbruk är, enligt Jacobs, i hög grad bero-

ende av de specifika ekonomiska sammanhang och det regelverk inom vars ram fallet aktuali-

seras. Slutligen anförde generaladvokaten Jacobs att en leveransvägran som företas av ett 

dominerande företag inte per se innebär ett missbruk enligt artikel 102 FEUF enbart därför att 
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det syftar till att begränsa parallellhandeln.
149

 Huruvida ett missbruk genom leveransvägran 

föreligger eller inte är beroende av de speciella omständigheterna i det enskilda fallet.  

Vid besvarandet av frågan om huruvida GSK:s beteende kunde motiveras objektivt utgick 

Jacobs från följande faktorer; (i) den genomgripande regleringen av priser och distributionen 

inom läkemedelssektorn, (ii) den sannolika effekten av en okontrollerad parallellhandel på 

läkemedelsföretagen mot bakgrund av de ekonomiska förhållandena inom branschen och, (iii) 

effekten av denna handel för konsumenter och köpare av läkemedel.
150

  

4.4.1 Regleringen av priser och distribution inom den europeiska läkemedels-

sektorn 

Den genomgripande och olikartade regleringen som läkemedelssektorn är föremål för på nat-

ionell nivå och EU nivå placerar, enligt Jacobs, sektorn i en särställning i förhållande till 

andra branscher. Inom läkemedelssektorn ingriper medlemsstaterna i varierande omfattning 

och med olika metoder för att fastställa eller påverka priserna på läkemedel. I en del stater är 

man villig att låta läkemedlen betinga högre priser än andra vilket följaktligen innebär att 

priserna för läkemedel genomgående är mycket högre i vissa medlemsstater än i andra.
151

 

Vidare är det också så att medlemsstaternas prisregleringar endast i begränsad omfattning är 

harmoniserade genom gemenskapslagstiftningen.
152

 Ytterligare en aspekt av betydelse är 

följden av den extensiva reglering för distributionen av läkemedel som råder såväl på nation-

ell nivå som på EU nivå.
153

 Jacobs menar att denna reglering har betydelse för bedömningen 

av huruvida en leveransbegränsning är skälig eller proportionerlig. En leveransbegränsning 

hindrar inte i sig grossisterna från att exportera de läkemedel som de tar emot av tillverkarna. 

Det som hindrar grossisterna är skyldigheten att fullgöra allmännyttiga tjänster, vilket innebär 

att de måste hålla tillräckliga lager för att möta den inhemska efterfrågan. Enligt Jacobs är den 
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marknadsdelande effekt som hänger samman med en leveransbegränsning en följd av de 

nationella myndigheternas åtgärder i exportstaten.
154

 

Vidare anför Jacobs att de rättsliga och moraliska skyldigheterna för ett dominerande läke-

medelsföretag att hålla lager i varje medlemsstat ger upphov till frågan om det är skäligt eller 

proportionerligt att begära att företagen ska leverera till grossister i lågprismedlemsstater som 

har för avsikt att exportera de mottagna läkemedlen. För ett företag i dominerande ställning 

kan artikel 102 FEUF å ena sidan sätta begränsningar i dess möjligheter att avsluta befintliga 

affärsförbindelser. Artikel 81 i direktiv 2001/83 kräver å andra sidan att läkemedelsföretagen 

tillhandahåller tillräckliga leveranser till apotek eller andra som är behörig att lämna ut läke-

medel så att patienterna i den berörda medlemsstaten får sina behov tillgodosedda.
155

  

4.4.2 Den nyskapande läkemedelsindustrins ekonomiska situation 

Produktionen av nya läkemedel kräver normalt betydande investeringar i forskning och ut-

veckling. Skapandet av nya läkemedel kännetecknas av höga fasta kostnader för forskning 

och utveckling och jämförelsevis låga rörliga kostnader för tillverkning av den redan ut-

vecklade produkten. Jacobs menar att ett läkemedelsföretags beslut att investera i utveckl-

ingen av nya läkemedel delvis är beroende av om företaget räknar med att kunna göra till-

räckliga vinster för att täcka investeringskostnaderna. För ett rationellt läkemedelsföretag är 

det därför givet att leverera läkemedel till vilken marknad som helst där priserna fastställts till 

en nivå som överstiger företagets rörliga kostnader. Enbart det faktum att en produkt säljs till 

ett visst pris på en viss marknad innebär inte att läkemedelsföretaget skulle kunna täcka sina 

totalkostnader om det priset kom att bli gällande i hela unionen.
156

   

4.4.3 Följderna av parallellhandel för konsumenter och köpare i importmedlems-

staten 

Enligt Jacobs kommer ofta parallellhandelns fördelar dem till godo som har möjlighet att köpa 

varor till ett lägre pris på den marknad som handeln riktar sig till. Den europeiska läke-

medelsindustrins särdrag innebärd dock att det är tveksamt om några fördelar för konsumen-

ten och de nationella sjukvårdsmyndigheterna ens föreligger.
157

 Parallellhandeln med läke-

medel leder inte nödvändigtvis till någon märkbar priskonkurrens för slutkonsumen-
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ten/patienten av dessa produkter eftersom det i många medlemsstater är så att patienterna 

endast betalar en mindre fast andel av priset för de läkemedel som de föreskrivs medan sjuk-

vårdsförsäkringssystemet täcker resterande kostnaden. Enligt Jacobs leder parallellhandeln 

inte heller alltid till en priskonkurrens som gynnar de offentliga organ som faktiskt köper in 

de läkemedel som handeln avser eller de skattebetalare som bidrar med dessa medel. För-

delarna tillfaller därför parallellhandlaren snarare än sjukvårdsförsäkringssystemet eller 

patienten.
158

    

4.4.4 Kritik mot Jacobs förslag till avgörande 

Koenig och Engelmann menar att generaladvokaten Jacobs uttalanden om huruvida GSK:s 

leveransbegränsning var att anses som ett missbruk är felaktig. Enligt sistnämnda författare 

måste man vid bedömningen om huruvida missbruk föreligger utgå från fördragets grund-

läggande mål; främjandet av marknadsintegrationen. Eftersom det förfarande som vidtogs av 

GSK onekligen syftade till att avskärma marknaden utgör det per se ett missbruk enligt artikel 

102 FEUF.
159

 Vidare anför Koenig och Engelmann att EU-domstolen vid flera tillfällen har 

bekräftat att dominerande företag inte får bete sig på ett sådant sätt att de ställer upp hinder för 

gränsöverskridande handel. Denna skyldighet gäller också för marknadsdominerande företag 

som är verksamma inom en bransch för vilken det råder differentierade prisregleringar i 

medlemsstaterna.
160

 Att det råder prisskillnader vilka är beroende av olika regleringar inom 

medlemsstaterna motiverar varken eventuella undantag från den fria rörligheten för varor eller 

från EU:s konkurrensregler.  

Enligt Koenig och Engelmann är de faktorer som, enligt Jacobs, kunde motivera GSK:s le-

veransbegränsning endast antaganden vilka inte i någon del styrktes av den framlagda bevis-

ningen i målet. I målet framkom inga bevis som visade på ett samband mellan den företagna 

parallellhandeln och den negativa inverkan på GSK:s budget och dess investeringar i FoU.
161

 

Jacobs uttalanden om att parallellhandelns fördelar endast kommer parallellhandlare till godo 

har också ifrågasatts med hänvisning till en empirisk studie genomförd av YHEC. Denna 

studie tyder på att en stor del av de vinster som genereras av parallellhandeln faktiskt förs 

vidare till hälso- och sjukvårdssystemen och där leder till betydande direkta och indirekta 
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besparingar. Mot bakgrund av att läkemedelskostnaderna i huvudsak bärs av konsumenterna 

gynnas de sistnämnda direkt av dessa besparingar.
162

 Koenig och Engelmann menar vidare att 

prisskillnader på grund av nationella regleringar också råder inom andra branscher, t.ex. inom 

bilhandeln, varför läkemedelsbranschen inte alls är säregen såsom Jacobs påstår. Inom bil-

branschen har varken kommissionen eller EU-domstolen godtagit dessa prisskillnader som en 

motivering för att förebygga parallellhandel med bilar. Läkemedelsbranschen är därför inte 

berättigad till någon särbehandling med hänvisning till att prisregleringen ännu inte är harmo-

niserad inom EU.
163

         

4.5 Syfait II-målet 
I Syfait II-målet

164
 hade de klagande grekiska läkemedelsgrossisterna i samband med för-

farandet vid den grekiska konkurrensnämnden parallellt väckt talan mot GSK vid grekisk 

allmän domstol. Grossisterna gjorde vid allmän domstol gällande att GSK hade missbrukat sin 

dominerande ställning med hänvisning till samma omständigheter som angivits i Syfait I-

målet. Efter att den grekiska domstolen i första instans fastställde att grossisternas talan 

saknade grund och att något missbruk inte förelåg beslöt sig grossisterna för att överklaga 

domen inför den grekiska appellationsdomstolen i Aten. Appelationsdomstolen bestämde sig 

för att ställa samma tolkningsfrågor till EU-domstolen som den grekiska konkurrensnämnden, 

utan framgång, hade hänskjutit i Syfait I-målet för bedömning; 

- Är det i kraft av själva sakförhållandet (ipso facto) fråga om missbruk av dominerande ställning enligt 

artikel 102 FEUF när ett företag som innehar en sådan ställning vägrar att fullt ut efterkomma beställ-

ningar från läkemedelsgrossister då vägran syftar till att begränsa grossisterna export och därmed det 

inkomstbortfall som parallellhandeln föranleder? Påverkas detta svar av det faktum att det råder pris-

skillnader inom läkemedelssektorn på grund av statliga regleringar vilket innebär att fri konkurrens 

inte råder på läkemedelsmarknaden? Ska EU:s konkurrensbestämmelser tillämpas på samma sätt på 

marknader där fri konkurrens råder som på de marknader där konkurrensen är snedvriden på grund av 

statliga regleringar? 

- Om begränsningen av parallellhandeln inte alltid utgör missbruk av dominerande ställning, vilka kri-

terier ska då läggas till grund för bedömningen av huruvida ett handlande utgör missbruk av domi-

nerande ställning? 
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I sitt förslag till avgörande anförde generaladvokaten Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer att GSK:s 

leveransbegränsning kvalificerade ett missbruk, i motsats till vad som hade föreslagits av 

generaladvokat Jacobs fyra år tidigare.
165

 Enligt Colomer framgår det av rättspraxis från EU-

domstolen att ett företag i dominerande ställning som underlåter att leverera varor, framförallt 

om det inte finns några alternativa varor såsom var fallet med ett av läkemedlen, och för-

behåller sig marknaden för parallellexport gör sig skyldig till missbruk av dominerande ställ-

ning enligt artikel 102 FEUF.
166

 Avseende frågan om huruvida förfarandet ger upphov till ett 

missbruk per se menar Colomer, såsom Jacobs, att artikel 102 FEUF inte ger utrymme för en 

sådan tolkning oberoende av att GSK:s beteende direkt var ämnat att begränsa parallellhan-

deln i strid med fördragets syften.
167

 Till skillnad från Jacobs ansåg Colomer dock att GSK 

inte objektivt kunde motivera sitt beteende. Enligt Colomer saknar läkemedelstillverkarna inte 

helt inflytande över prisregleringssystemet även om det inte råder någon normal konkurrens 

på marknaden för läkemedelsprodukter. Av artikel 2.2 i direktiv 89/105/EEG
168

 framgår det 

klart att läkemedelstillverkarna för diskussioner med de myndigheter som fastställer priserna. 

Läkemedelsföretagen förhandlar om priserna med sjuk-och hälsovårdsmyndigheterna i med-

lemsstaterna. Dessa företag har dessutom en viss tyngd på marknaden vilket, enligt Colomer, 

innebär att de utan större problem kan anpassa sig till förändringarna i hälsovårdspolitiken 

inom läkemedelsområdet. Den skyldighet som råder för läkemedelsföretag att enligt artikel 81 

andra stycket i direktiv 2001/83/EEG
169

 förse den grekiska marknaden med tillräcklig mängd 

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

bland patienterna ändras inte särskilt snabbt varför det är möjligt för läkemedelsföretaget att i 

viss mån förutse behoven och anpassa sig till marknaden. Vidare anförde Colomer att något 

nödvändigt orsakssamband inte råder mellan den eventuella skadan på FoU och parallellhan-

deln. Den framlagda bevisningen i målet styrkte, enligt Colomer, inte att GSK endast haft för 

avsikt att skydda sina berättigade affärsintressen när företaget vidtog leveransbegränsning-

arna. Slutligen angav Colomer att GSK inte hade pekat på några faktorer som visar på ett för 
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företaget positivt ekonomiskt resultat som en följd av strategin att begränsa leveranser till 

grossisterna.
170

      

EU-domstolen valde i sitt avgörande att gå på Colomers linje. Inledningsvis fastställde dom-

stolen att det av fast rättspraxis framgår att en vägran av ett företag, som innehar en domi-

nerande ställning på marknaden för en viss vara, att efterkomma beställningar från en existe-

rande kund utgör ett missbruk enligt artikel 102 FEUF, när detta beteende kan eliminera kon-

kurrensen från en handelspartner och inte är objektivt rättfärdigat.
171

 En sådan påverkan på 

konkurrensen avseende ett företags vägran att leverera sina varor till grossister i en medlems-

stat, vilka exporterar dessa varor till andra medlemsstater, kan föreligga i följande fall: (i) då 

vägran utgör hinder för grossisternas verksamhet på marknaden i den nämnda medlemsstaten 

eller, (ii) då vägran medför att konkurrensen från grossisterna i praktiken elimineras i distri-

butionen av dessa varor på marknaderna i de andra medlemsstaterna. Det var i målet ostridigt 

att GSK:s förfarande syftade till att begränsa grossisternas export till marknader i andra med-

lemsstater där priset för de aktuella läkemedlen var högre.
172

 EU-domstolen anförde vidare att 

den, med avseende på andra sektorer än läkemedelssektorn, har funnit att ett förfarande vidta-

get av ett dominerande företag för att begränsa parallellhandeln av varor som det saluför utgör 

missbruk av dominerande ställning. Så är särskilt fallet om detta medför att parallelimport 

motverkas genom att den eventuellt mer fördelaktiga prisnivån i andra försäljningsområden 

inom EU neutraliseras.
173

  

I frågan om huruvida det förelåg några objektivt godtagbara skäl för en sådan leveransvägran 

anförde domstolen att förekomsten av en dominerande ställning inte fråntar företaget rätten att 

tillvarata sina egna affärsintressen när dessa angrips.
174

 Därefter konstaterade domstolen att 

parallellhandeln, till skillnad från vad GSK hade argumenterat, faktiskt medför vissa fördelar 

för slutkonsumenterna av dessa läkemedel. Detta eftersom parallellhandeln leder till att 

köpare av läkemedlen i importmedlemsstaten kan förfoga över en alternativ källa för anskaff-

ning av samma läkemedelsprodukter som finns i medlemsstaten men till ett lägre pris än det 
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som läkemedelsföretagen tar på samma marknad. Parallellhandeln kan av denna anledning, 

även i medlemsstater där läkemedelspriserna är statligt reglerade, utöva ett tryck på priserna 

och på så sätt ge upphov till ekonomiska fördelar för sjukförsäkringskassan och de berörda 

patienterna. Dessutom kan parallellhandeln, enligt domstolen, också vidga utbudet för enheter 

som anskaffar läkemedel genom offentliga upphandlingsförfaranden.
175

  

EU-domstolen framhöll vidare att även om läkemedelssektorn inte är harmoniserad på EU-

nivå medför inte den kontroll som medlemsstaterna utövar på försäljningspriserna eller ut-

betalningen av ersättning för läkemedel att dessa produkter helt och hållet undandras från 

samspelet mellan tillgång och efterfråga. I vissa medlemsstater ingriper de offentliga myndig-

heterna inte i prissättningen medan de i andra medlemsstater fastställer försäljningspriserna. 

Även i medlemsstater där försäljningspriset och ersättningsbeloppet för läkemedel fastställs 

av de offentliga myndigheterna sker likväl förhandlingar mellan dessa och de berörda läke-

medelstillverkarna om nivån på priser och ersättningsbelopp.
176

 EU-domstolen konstaterade 

därmed att begränsningar av parallellhandeln med läkemedel riskerar att hämma konkurren-

sen. De incitament som skapas av de nationella prisregleringarna för parallellhandel med 

läkemedel utgör inte en generell anledning som motiverar åtgärder för att stävja denna handel.  

Domstolen erkände emellertid att statliga ingripanden är en av de faktorer som kan skapa 

möjligheter för parallellhandel varför ett dominerande företag bör tillåtas att vidta rimliga 

åtgärder som är proportionerliga i förhållande till behovet av att skydda dess affärs-

intressen.
177

 I synnerhet kan det vara berättigat att vägra att leverera till grossister som be-

driver parallellexport där deras beställningar inte kan anses som normala med hänvisning till 

tidigare affärsförbindelser mellan det dominerande läkemedelsföretaget och de berörda läke-

medelsgrossister samt mot bakgrund av omfattningen av beställningarna i förhållande till be-

hovet på marknaden i den berörda medlemsstaten. EU-domstolen anförde att beställningen 

kan anses onormal om den innebär kvantiteter som inte står i proportion till de som tidigare 

har sålts av samma grossister för att möta marknadens behov i den berörda medlemsstaten. 

Enligt EU-domstolen ankommer det på den nationella domstolen att från fall till fall avgöra 

om specifika order är normala eller onormala.
178

 För det fall att parallellhandeln faktiskt leder 

till en brist på läkemedel på en viss nationell marknad är det, enligt domstolen, de behöriga 

nationella myndigheterna, och inte de dominerande företagen, som ska hantera den situat-
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ionen.
179

 Slutligen fastställde domstolen att ett dominerande företag som vägrar att efter-

komma normala beställningar från läkemedelsgrossister i syfte att förhindra sistnämndas ex-

portverksamhet missbrukar sin dominerande ställning. 

4.6 Syfait II – en seger eller ett nederlag? 
Det skulle sannerligen kännas felaktigt om läkemedelsindustrin, vars produkter är föremål för 

artificiella prisskillnader på grund av inblandning av nationella myndigheter, skulle lämnas 

”tomhänta” i sitt försvar mot parallellhandeln. I detta avseende har EU-domstolen lämnat 

dörren öppen i Syfait II-målet men utan att klargöra vad som faktiskt utgör ett missbruk när 

läkemedelsföretagen företar leveransinskränkande strategier med syftet att skydda sina kom-

mersiella intressen. Även om EU-domstolen har antagit en något nyanserad ståndpunkt om 

skyldigheten för dominerande företag att leverera parallellimportörer, innebär denna dom till 

stor del ett nederlag för de dominerande läkemedelsföretagen såtillvida att den signalerar en 

viss varningsflagga gällande tillämpningen av metoder som är avsedda att begränsa parallell-

handeln. Parallellhandlarna kommer med stor sannolikhet testa gränserna för den skyldighet 

att tillhandahålla leveranser som inrättats genom denna dom. Kommissionen har dessutom 

ånyo fått upp ögonen för detta område. I ett pressmeddelande angav kommissionen att man 

välkomnar domen och att den förstås ha bekräftat kommissionens antitrustpolitik gällande det 

faktum att skyddet av parallellhandel inom läkemedelssektorn faller inom ramen för EU:s 

konkurrenslagstiftning.
180

 

Det är intressant att här beakta hur situationen för läkemedelsföretagen hade sett ut om EU-

domstolen hade valt att gå på den linje som generaladvokaten Jacobs utvecklade i Syfait I-

målet. En dom i enlighet med Jakobs förslag hade inneburit en stor seger för läkemedelsföre-

tagens möjligheter att med hänvisning till sina ekonomiska affärsintressen begränsa parallell-

handelns effekter genom att vidta diverse leveransinskränkande åtgärder. En sådan dom skulle 

också inneburit att läkemedelsbranschen skulle inta en säregen ställning på den inre mark-

naden. Kommissionen skulle då vara mindre benägen att bringa dominerande företag inför 

EU-domstolarna om det påstådda missbruket grundade sig i en leveransvägran eller en 

leveransbegränsning. För parallellhandlarna hade ett sådant domslut inneburit ett stort neder-

lag eftersom den bedrivna verksamheten mot all förmodan skulle bli mindre lönsam när läke-
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medelsföretagen skulle tillåtas införa affärsstrategier som innebär att parallellhandlarna inte 

längre kunde förväntas erhålla samma mängd läkemedelsprodukter som tidigare. En dom i 

enlighet med Jakobs förslag skulle troligtvis väcka stort missnöje från andra branscher, där 

marknaden kännetecknas för att den är hårt reglerad och styrs av ett fåtal företagsjättar. Dessa 

branscher skulle anse att även de bör beviljas ett särskilt undantag från tillämpningen av kon-

kurrensreglerna. 

Liksom i Merck I och Merck II kom en mer liberala syn på läkemedelsföretagens ekonomiska 

förhållanden inte att få något större gehör i domstolens bedömning i Syfait II-målet. Det ska 

dock uppmärksammas att EU-domstolen ändå beaktade den ekonomiska aspekten och dess 

betydelse för den framtida diskussionen. Domstolen anger i Syfait II-målet att man inte kan 

bortse från att det statliga ingripandet i läkemedelssektorn är en faktor som kan vara gynnande 

för parallellhandeln och att ett visst utrymme måste ges läkemedelsföretagen för att kunna 

skydda sina berättigade affärsintressen gentemot det hot som parallellhandeln innebär.
181

 

Även om den ekonomiska diskussionen inte till fullo kanske behärskas av domstolen väljer 

man ändå i Syfait II att vidga utrymmet för motivering av ett konkurrensbegränsande beteende 

med hänvisning till skyddet för affärsintressen. Detta tyder på en mer liberal syn på före-

varande problematik och en återgång till en mindre strikt uppfattning såsom företogs i målet 

Centrafarm BV et Adriaan de Peijper mot Sterling Drug Inc.  

Framförallt demonstrerar avgörandet i Syfait II-målet att EU:s rättskipande organ är medvetna 

om de särskilda svårigheter som läkemedelsföretagen har framför sig. Det krävs emellertid en 

förändring i den politiska viljan inom EU för att en gång för alla klargöra om de nationella 

prisregleringarna för läkemedel eller de unionsrättsliga ambitionerna för en mer konkurrens-

kraftig inre marknad ska ges företräde. Även om EU-domstolen vid en första anblick kan 

anses ha givit parallellhandlarna ett företräde ska man inte bortse från att domstolen i Syfait II 

faktiskt inte i någon mån har släckt möjligheten för ett dominerande läkemedelsföretag att 

objektivt motivera ett sådant konkurrensbegränsande beteende. Det är dock ännu oklart vad 

som kan anses acceptabelt och frågan kvarstår därför om ett dominerande läkemedelsföretag 

någonsin kommer att kunna motivera leveransbegränsningar fullt ut. Avgörandet i Syfait II -

målet är därför ingen direkt seger men ska inte heller uppfattas som ett tungt nederlag för 

läkemedelsföretagens framtida leveransinskränkande strategier. 
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5. Analys och diskussion 
Domstolens avgörande i Syfait II-målet intar en central ställning ifråga om när ett domi-

nerande läkemedelsföretags vidtagna leveransbegränsningar gentemot existerande kunder, i 

syfte att förhindran parallellhandel, ska anses utgöra ett missbruk enligt artikel 102 FEUF. Att 

från det dominerande läkemedelsföretagets sida motivera ett sådant agerande med hänvisning 

till skyddet för dess affärsintressen tycks kunna föranleda ett undantag från tillämpningen av 

artikel 102 FEUF. Det är emellertid ännu oklart hur brett utrymmet för ett undantag faktiskt 

är. Syfait II-målet aktualiserar en rad viktiga intressekonflikter gällande tillämpningen av 

konkurrensrätten inom läkemedelsindustrin. En analys av parallellhandelns problemställ-

ningar och läkemedelsindustrin visar att mycket ännu är oklart gällande regleringen och den 

framtida utvecklingen av den europeiska läkemedelssektorn. Frågan är vilka aktörer och in-

tressen som ska prioriteras i striden om distributionen av läkemedel på den inre marknaden – 

parallellhandlarnas eller de dominerande läkemedelsföretagen. 

5.1 Prioriteringen av det fria handelsflödet 
Parallellhandeln är en laglig verksamhet som följer av det fria handelsflödet inom EU.

182
 EU-

domstolens inställning till problematiken mellan immaterialrätter och parallellhandeln är 

tydlig; det fria handelsflödet ska prioriteras till varje pris. Redan från tidig rättspraxis såsom i 

exempelvis målen Centrafarm BV et Adriaan de Peijper mot Sterling Drug Inc, Merck I och 

Merck II kan man tyda en utveckling där varje avgörande tänjer lite längre på gränserna för 

parallellhandlarens rättigheter på bekostnad av läkemedelstillverkarnas immaterialrätter. I 

avgörandet Centrafarm BV et Adriaan de Peijper mot Sterling Drug Inc sökte domstolen 

finna en tillfredställande lösning på hur immaterialrätter såsom patent skulle integreras på den 

inre marknaden. Detta gav upphov till utvecklingen av doktrinen om det särskilda skydds-

föremålet. Denna doktrin som skulle skapa en balans mellan immaterialrätterna, det fria 

handelsflödet och konkurrensregleringen framstår dock i efterhand som otillräcklig för ett så 

komplext och långtgående problem. Att skilja mellan innehavet och utövandet av en im-

materialrätt framstår som högst ologiskt. Innehavet av en immaterialrätt leder inte till några 

större konkurrensfördelar för rättighetshavaren per se, då fördelarna ju är knutna till utövan-

det. Att lansera och omsätta produkter, förhindra tredje man från att begå rättighetsintrång och 

utöva konkurrenstryck på marknaden är handlingar som kräver att den aktuella rättigheten 

faktiskt utövas.  
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Det faktum att läkemedelsföretagen med alla medel söker förhindra eller begränsa den på-

gående parallellhandeln är ett tydligt tecken på att regleringen kring det fria handelsflödet och 

doktrinen om särskilda skyddsföremål inte lett till en acceptabel intresseavvägning mellan 

parallellhandeln och skyddet för immateriella rättigheter. Detta har föranlett EU-domstolen att 

i senare rättspraxis beakta parallellhandelsproblematiken inom läkemedelssektorn utifrån de 

konkurrensrättsliga bestämmelserna.  

Att man inom EU väljer att prioritera parallellhandeln och det fria handelsflödet framför 

skyddet av läkemedelsföretagens immaterialrätter bör emellertid inte komma som en över-

raskning. Principen om det fria handelsflödet är av essentiell betydelse för den fortsatta mark-

nadsintegrationen. Det ska mycket till för att den politiska viljan i EU ska acceptera ett förbud 

mot eller ens en begränsning av parallellhandeln. Detta skulle ju ge upphov till ett handels-

hinder och riskera att hämma den fria rörligheten mellan statsgränserna i strid med fördragets 

grundläggande syfte.  

5.2 Omfattningen av läkemedelsföretagens leveransskyldighet  
Inledningsvis ska framhållas att det inte finns något utrymme att inom ramen för artikel 102 

FEUF uppställa ett per se förbud mot förfaranden där ett dominerande företag vägrar att 

efterkomma beställningar från existerande kunder avseende läkemedelsprodukter i syfte att 

förhindra den av kunderna bedrivna parallellhandeln. Ett sådant förhållningssätt skulle inne-

bära en alltför stor inskränkning av ett enskilt företags rätt att fritt ingå eller upprätthålla 

affärsförhållanden med en part och skulle därför inte accepteras.  

EU-domstolen har i rättspraxis återkommande gånger slagit fast att ett dominerande företag 

kan vara tvunget att enligt artikel 102 FEUF leverera sin produkt till en ny eller befintlig kund 

om det är fråga om; (i) en nödvändig nyttighet, (ii) om vägran är av sådan beskaffenhet att 

den eliminerar all konkurrens från den som efterfrågar nyttigheten och (iii) om denna vägran 

inte kan motiveras av objektivt godtagbara skäl. Om kunden ifråga däremot kan utveckla lik-

nande produkter / tjänster på egen hand eller kan införskaffa dessa från annat håll utgör en 

vägran att leverera ifrågavarande produkter eller tjänster inte ett missbruk av en dominerande 

ställning. Produkterna eller tjänsterna kan då nämligen inte anses som oundgängliga för 

kundens verksamhet.
183
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I en situation som den i Syfait II-målet skiljer sig domstolens bedömning från tidigare rätts-

praxis gällande leveransbegränsande åtgärder. I sistnämnda mål var det inte frågan om att 

leveranserna av läkemedelsprodukterna var oundgängliga för den verksamhet som de 

existerande kunderna bedrev. Det var snarare så att grossistföretagen önskade en viss kvantitet 

av leveranser för att kunna utöka sin vinst genom att bedriva parallellhandel med läkemedels-

produkterna. För läkemedelsgrossisterna torde det ha funnits andra alternativ såsom att exem-

pelvis upphandla läkemedel med liknande verkningar från annat håll eller på egen hand inve-

stera i utvecklingen av sådana läkemedel. Att påstå att detta skulle medföra alltför betydande 

ekonomiska inverkningar för grossisterna och att de tillämpliga alternativen inte är lika för-

delaktiga bör inte godtas som ursäkt. I vart fall inte om man beaktar domstolens bedömning i 

Bronner-målet. Det kan alltså konstateras att doktrinen om nödvändiga nyttigheter inte beak-

tas av domstolen i en situation där ett dominerande läkemedelsföretag helt eller delvis vägrar 

att efterkomma beställningar från existerande kunder om förfarandet syftar till att begränsa 

den av kunderna bedrivna parallellhandeln.  

När det gäller att bedöma effekterna av en leveransvägran eller leveransbegränsning som 

syftar till att förhindra parallellhandeln tycks det vara svårt att utröna vilken konkurrens-

rättslig analys som domstolen tillämpar. I Syfait II-målet hänvisade domstolen till avgörandet 

i United Brands-målet och anförde att en leveransvägran utgör missbruk när detta kan elimi-

nera konkurrensen från en handelspartner. Därefter hänvisade domstolen till elimineringen av 

effektiv konkurrens från parallellimportörer, vilket tyder på att en bredare effekt på mark-

naden krävs utöver inverkan på en enskild handelspart. Domstolen verkar vara av den upp-

fattningen att en begränsning av parallellhandeln eliminerar all effektiv konkurrens på mark-

naden eftersom den anger att en sådan handel utgör den enda konkurrens som är möjlig fram 

till att produktens patentskyddstid har löpt ut. Det finns anledning att förhålla sig kritisk till 

detta. I fråga om patenterade läkemedel kan konkurrens uppkomma från produkter som inne-

håller olika aktiva substanser men åstadkommer en lika effektiv behandling mot samma 

symptom hos patienten. 

Omfattningen av läkemedelsföretagens leveransskyldighet i en parallellhandelssituation 

verkar enligt Syfait II-målet istället vara beroende av om den existerande kundens beställ-
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44 
 

ningar är att anses som normala eller inte. Att vid bedömningen av ett påstått missbruk genom 

leveransvägran utgå från beställningarnas storlek utvecklades av EU-domstolen i det välkända 

United Brands-målet. I målet konstaterade EU-domstolen att ett dominerande företag när det 

gäller distributionen av en vara inte får inställa sina leveranser till en tidigare kund, som iakt-

tar rådande handelsbruk, när denna kunds beställningar inte på något sätt är onormala.
184

 I 

Syfait II-målet fastställde domstolen att det ankommer på den nationella domstolen att be-

döma om en beställning är att anse som normal eller inte. Det finns självklart utrymme för 

skönsmässighet när den nationella domstolen bedömer om beställningarna i fråga är att anses 

som normala eller inte.  

Det hade varit önskvärt om EU-domstolen hade dragit en tydligare linje mellan vad som är att 

anse som normala respektive onormala beställningar för att på så sätt klargöra omfattningen 

av de dominerande läkemedelsföretagens leveransskyldighet. Det mest ändamålsenliga i detta 

sammanhang – och det enda som domstolen i praktiken skulle kunna klargöra – är vilka kri-

terier som ska bedömas in casu när man avgör om en beställning är normal eller inte. Vad 

läkemedelsföretagen i vart fall kan förvänta sig är att en normal beställning kan omfatta en 

kvantitet som överstiger det nationella behovet på marknaden, vilket var vad det dominerande 

företaget i Syfait II-målet, med ett mindre avbrott, faktiskt levererade till sina grossister. I 

framtiden torde man inte kunna utesluta en rad nya tvister inom området varför frågan om vad 

som är att anse som en normal beställning slutligen kommer att behöva ett klargörande från 

EU-domstolen. Att basera missbruksbedömningen på huruvida beställningen är att anse som 

normal eller inte utan att mer ingående definiera vad som faller inom ramen för det ena eller 

det andra torde vara en medveten strategi från EU-domstolens sida. Detta tillåter domstolen 

att framgent anpassa omfattningen av läkemedelsföretagens leveransskyldighet utifrån om-

ständigheterna i det enskilda fallet.  

5.3 Parallellhandeln och konsumentvälfärden 
Det grundläggande syftet bakom EU:s konkurrensbestämmelser, och därmed artikel 102 

FEUF, är att främja konsumentvälfärden genom att möjliggöra en effektiv konkurrens som 

bidrar till en effektiv användning av samhällets resurser. En undersökning av huruvida 

parallellhandeln leder till några fördelar för konsumenterna bör ske både utifrån ett kortsiktigt 

och ett långsiktigt perspektiv. Med konsumentvälfärden i fokus bör man, vid en bedömning av 

ett dominerande företags beteende, inte enbart beakta på vilket sätt beteendet kan anses åstad-

komma nackdelar för konsumenten utan också eventuella fördelar som kan uppkomma. För 

                                                           
184

 Mål  27/76, United Brands mot Kommissionen, REG 1978, s. 207; svensk specialutgåva, volym 4, p. 182. 



45 
 

detta ändamål bör en potentiell minskning av konsumenternas välfärd vägas mot en eventuell 

ökning av välfärden som ett resultat av det dominerande företagets beteende. 

I Syfait II-målet konstaterade EU-domstolen att slutkonsumenterna i importmedlemsstaten 

åtnjuter vissa fördelar tack vare parallellhandeln. Domstolen anförde bl.a. att konsumenten 

förfogar över en alternativ anskaffningskälla vilken erbjuder samma produkter som redan 

finns på importmarknaden fast till ett lägre pris. Av denna anledning fastställde domstolen att 

parallellhandeln utövar ett tryck på priserna till fördel för både konsumenter och nationella 

sjukförsäkringssystem. EU-domstolens bedömning i denna del förtjänar viss kritik. Förvisso 

kan parallellhandeln innebära fördelar för de konsumenter som köper varor till ett lägre pris 

på den marknad som handeln riktar sig till. Parallellhandel med läkemedel leder emellertid 

inte till någon märkbar priskonkurrens i importmedlemsstaten varför det finns anledning att 

ifrågasätta om några fördelar överhuvudtaget uppkommer för slutkonsumenten/patienten. 

Faktum är att  patienter i många medlemsstater endast betalar en mindre fast andel av priset 

för föreskrivna läkemedel medan den resterande kostnaden täcks av sjukvårdsförsäkrings-

systemet. I dessa medlemsstater är det därför svårt att hävda att parallellhandeln i någon 

märkbar mån gynnar konsumenten.             

Studien som genomfördes av YHEC, se avsnitt 2.3.2 ovan, visar att parallellhandeln faktiskt 

leder till kostnadsbesparingar för de nationella sjukförsäkringssystemen vilka till viss del 

kommer slutkonsumenterna till godo genom lägre läkemedelskostnader. Det finns emellertid 

studier som visar på det direkt motsatta förhållandet. Kanavos et al. hävdar i en studie, se av-

snitt 2.3.2 ovan, att de fördelar som tillkommer de nationella sjukförsäkringssystemen är 

blygsamma, att patienterna/slutkonsumenterna inte direkt gynnas av parallellhandeln, att 

parallellhandeln inte stimulerar priskonkurrensen i importlandet och därmed inte heller leder 

till några sänkta läkemedelskostnader. Även Lidgard hävdar att konsumenterna i högpris-

länderna endast i blygsam utsträckning kan tillgodogöra sig eventuella fördelar av parallell-

handeln. Detta eftersom prisskillnaden i lågprislandet uppslukas av ökade transaktions-

kostnader och av parallellhandlarna och deras mellanhänder som tillgodogör sig den största 

delen av vinsten.  

Faktum kvarstår att parallellhandeln har en rad tveksamma effekter för den framtida ut-

vecklingen av nya och innovativa läkemedel. Något som också medför tveksamma effekter 

för det långsiktiga konsumentintresset. Mot bakgrund av det anförda framstår det som an-

märkningsvärt att domstolen, utan en mer grundläggande undersökning av parallellhandelns 
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eventuella fördelar för konsumenten, valde att stödja klagandenas och kommissionens ar-

gumentation i denna del. Man bör emellertid ha visst överseende med att det är svårt för dom-

stolen att göra någon mer djupgående undersökning av parallellhandelns framtida effekter för 

läkemedelssektorn eftersom dessa inte med säkerhet låter sig identifieras.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att problematiken med parallellhandeln har en dimension 

som sträcker sig utöver syftet med den konkurrensrättsliga regleringen. Konkurrensrätten 

syftar ju, som nämnt, till att maximera konsumenternas välfärd och garantera en god och 

effektiv konkurrens på marknad. Det torde falla utanför konkurrensrättens område att på-

tvinga dominerande företag att efterkomma leveranser för att säkerställa en för parallellhand-

larna fortsatt lukrativ verksamhet då det inte är visat att detta faktiskt främjar konsument-

välfärden.            

5.4 Sambandet mellan parallellhandeln och läkemedelsföretagens re-

ducerade investeringar i FoU 
Under avsnitt 4.4.2 i förevarande arbete betonar generaladvokaten Jakobs att man bör beakta 

de ekonomiska faktorer som påverkar läkemedelsföretagens affärsstrategier vid bedömningen 

av situationer där läkemedelsföretag vägrar leverera eller begränsar leveranser till grossister i 

syfte att förhindra parallellhandeln. I Syfait II-målet gjorde det dominerande läkemedels-

företaget bl.a. gällande att parallellhandeln med läkemedel minskade de vinster som företaget 

kan investera i forskning och utveckling.
185

 Generaldvokaten Colomer ansåg däremot att det 

inte förelåg något nödvändigt orsakssamband mellan den eventuella skadan på FoU och 

parallellhandeln, se avsnitt 4.5 ovan. EU-domstolen konstaterade i sistnämnda mål att det helt 

enkelt inte var nödvändigt att pröva läkemedelsföretagets argument i denna del. Från dom-

stolens sida var det tillräckligt för missbruksbedömningen att utreda huruvida läkemedels-

företagens ifrågasatta leveransvägran avsåg normala eller onormala beställningar. 

Att likt EU-domstolen bortse från att parallellhandeln faktiskt påverkar läkemedelsföretagens 

investeringar i FoU är ett agerande som bör kritiseras. Studier utförda av Kanavos et al. och 

Danzon, se avsnitt 2.3.2 ovan, visar att läkemedelstillverkarna lider betydande förluster på 

grund av den bedrivna parallellhandeln och att dessa förluster minskar läkemedelsföretagens 

investeringsbenägenhet. I en rapport om den EU-baserade läkemedelsindustrins konkurrens-

kraft som utarbetades på uppdrag av kommissionen konstaterades att ”Europa släpar efter 

[USA] när det gäller förmågan att alstra, genomföra och understödja innovativa processer 
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 Förenade målen 468/06 och 478/06, Sot. Lélos kai Sia EE m.fl. mot GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon 

Proïonton, REG 2008, s. I-07139, den 16 september 2008, p. 44. 
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vilka blir alltmer kostbara och organisatoriskt komplicerade”.
186

 Det är i sammanhanget också 

intressant att beakta den oerhörda betydelse som läkemedelssektorn har för Europa. Läke-

medelssektorn är EU:s femte största industrisektor och den sektor som ger det största enskilda 

bidraget till den europeiska handelsbalansen i högteknologiska och FoU-intensiva sektorer. 

Av störst betydelse är att läkemedelsföretagens investeringar i FoU har gjort det möjligt för 

patienter inom hela unionen att åtnjuta behandlingar som var otänkbara för några årtionden 

sedan. I ett pressmeddelande från år 2008 konstaterar kommissionen att EU har halkat efter 

när det gäller innovation på läkemedelsområdet och att det krävs att man vidtar åtgärder för 

att öka stimulansen inom läkemedelsforskning i EU.
187

 

Även om man naturligtvis inte kan påstå att parallellhandeln är den enda anledningen till var-

för man i dagsläget ser en trend där läkemedelsföretagen är mindre benägna att investera i 

FoU torde det vara naivt att, mot bakgrund av det ovan angivna, påstå att denna handel inte på 

något sätt inverkar på den reducerade investeringsbenägenheten. Med tanke på den centrala 

roll som läkemedelsindustrin spelar för att upprätthålla Europas konkurrenskraft på en glo-

baliserad marknad borde EU-domstolen ha all anledning att utreda i vilken mån det faktiskt 

råder ett orsakssamband mellan parallellhandeln och läkemedelsföretagens reducerade sats-

ningar i FoU. Det är intressant att påpeka att EU-domstolen i Syfait II-målet faktiskt valde att 

stödja klagandenas och kommissionens argument om att parallellhandeln kan generera be-

sparingar i nationella sjukvårdssystem – utan att beakta frågan om relationen mellan parallell-

handeln och läkemedelsföretagens förmåga att satsa på FoU.    

5.5 Alternativa lösningar 
Även om det framstår som enkelt att kritisera regleringen av parallellhandelsproblematiken 

och immaterialrätterna inom läkemedelssektorn i EU ska man ha i beaktande att det är ytterst 

svårt att komma med en alternativ lösning. En alternativ lösning är dock påkallad med hänsyn 

främst till att läkemedelsföretagen knappast kommer stilla sitt missnöje och det finns inga 

direkta tecken som tyder på att parallellhandeln försvinner inom en snar framtid. Unionen 

kommer att fortsätta utvidgas med fler nya medlemskapsländer. Många av dessa länder har 

normalt sett en inkomstnivå som ligger under genomsnittet för EU/EES vilket historiskt 
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KOM (2003) 383 slutlig, kommissionens meddelande till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska 
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resulterat i lägre läkemedelspriser och därmed också nya möjligheter till fortsatt parallell-

handel med export från framtida medlemsstaterna.  

Hunter menar att det finns en rad alternativ.
188

 Ett alternativ är att införa en enhetlig prissätt-

ning för läkemedel inom hela EU. På så sätt skulle man bota den negativa inverkan som 

parallellhandeln har på värdet av läkemedelsföretagens patenträtter. Detta skulle emellertid 

leda till en ökning av priserna för konsumenterna i de lågprisländerna och skulle därför mot 

all förmodan inte accepteras av alla medlemsstater. Ett annat alternativ är att införa längre 

skyddstider. Detta skulle komma till bukt med problematiken kring nödvändigheten att tjäna 

in monopolintäkter för att finansiera framtida investeringar i FoU. Det finns dock risk för att 

EU med ett sådant alternativ skulle möta stort motstånd från övriga länder som är bundna av 

TRIPS-avtalet där skyddstiden är minimum 20 år.
189

 Eftersom en förlängning av skyddstiden 

för patent skulle gälla generellt i hela EU är det tveksamt om övriga WTO-länder godkänner 

en sådan utveckling. I detta avseende är antagandet av ett gemenskapspatent positivt för att 

det skulle möjliggöra att ett enda patent blir gällande inom EU, något som i vart fall skulle 

lösa den problematik som var för handen i Merck I och Merck II. Ytterligare ett alternativ är 

att via lagstiftning på EU-nivå modifiera skyddstiden för patent på så sätt att man inte tillåter 

någon parallellhandel av de skyddade läkemedelsprodukterna under de första fem åren för att 

därefter acceptera att patentskyddet avtar.                  

Slutligen handlar det om att på unionsnivå föra en diskussion om vilka aktörer som ska anses 

berättigade att uppbära vinsterna som uppkommer i högprisländerna som en följd av parallell-

handeln och hur den framtida fördelningen av de fasta FoU-kostnaderna inom läkemedels-

sektorn ska se ut. Ett krav är att kommissionen tar initiativ till att lägga fram nya lagförslag 

för att åstadkomma ett mer enhetligt och logiskt system som främjar innovation av nya läke-

medel inom läkemedelssektorn. Den relevanta frågan blir då huruvida ett mer strikt juridiskt 

förhållningssätt till begränsningar av parallellhandel skulle uppnå målet om att stimulera in-

novation och främja konkurrenskraften inom den europeiska läkemedelssektorn. 

5.6 Slutsatser 
Läkemedelsindustrin beviljas inte något undantag och är därför inte immun mot EU:s kon-

kurrensbestämmelser trots graden av prisreglering på området. Ett dominerande läkemedels-

företag som vägrar efterkomma normala beställningar av läkemedelsprodukter från exister-
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ande kunder, i syfte att förhindra parallellhandel, missbrukar sin dominerande ställning. 

Parallellhandeln existerar i frihandelns anda vilket är av grundläggande betydelse för den fort-

satta utvecklingen av den inre marknaden. Skyldigheten att handla i enlighet med konkurrens-

bestämmelserna innebär emellertid inte att ett dominerande företag inte har rätt att vidta 

lämpliga och proportionerliga åtgärder för att skydda sina affärsintressen när beställningar 

från grossister och distributörer är att anse som onormala. Eftersom gränsdragningen mellan 

normala respektive onormala beställningar inte har klargjorts av EU-domstolen är det ännu 

oklart hur stort utrymmet är för ett dominerande företag att motivera leveransbegränsande 

åtgärder i en parallellhandelssituation med hänvisning till skyddet av dess affärsintressen. Det 

man i vart fall kan konstatera är att EU-domstolen i Syfait II-målet intagit en mer liberal och 

nyanserad ståndpunkt vad avser möjligheten att motivera ett konkurrensbegränsande beteende 

med hänvisning till skyddet för företagets affärsintressen.   

Det finns knappast något stöd för att parallellhandeln skulle vara entydigt negativ. Parallell-

handeln kan vara fördelaktig mellan länder och regioner där de ekonomiska förutsättningarna 

är likartade och motiven för olikheter i prissättning svårare att förklara. Inom läkemedels-

sektorn finns det emellertid stöd för att parallellhandeln ger upphov till minskade intäkter för 

läkemedelsföretagen och att detta reducerar företagens investeringsbenägenhet i FoU. Vidare 

finns det anledning att ifrågasätta argumentet att parallellhandeln leder till en priskonkurrens 

på importmarknaden och ger upphov till fördelar för slutkonsumenterna på denna marknad i 

form av lägre läkemedelspriser. Det finns nämligen tecken som visar på att konsumentväl-

färden inte alls eller endast i blygsam omfattning gynnas av parallellhandel med läkemedels-

produkter. Därutöver finns det studier som visar att parallellhandel inom läkemedelssektorn 

långsiktigt kan få ödesdigra konsekvenser för marknadsekonomin inom EU. Tiden bör därför 

vara inne för EU att ifrågasätta parallellhandelns starka position på den fragmenterade läke-

medelsmarknaden.             
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