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PARALLELLIMPORT.
TENDENSER OG PERSPEKTIVER I LYS AV

DEN EF-RETTSLIGE INNFLYTELSE PÅ
NORSK RETT

Av cand. jur. Ole-Andreas Rognstad, Norge

Parallellimport er et problemområde som må sies å ha fått økt aktualitet i
norsk og nordisk rett som følge av at EF-rettens regulering nå er del av
samtlige av de nordiske lands rett. Problemkomplekset er omfattende og
mangesidig, og inneholder en lang rekke kompliserte rettslige og rettspoli-
tiske spørsmål. Her vil jeg forsøke å peke på noen hovedtrekk og tendenser
ved problemkomplekset. Særlig oppmerksomhet vil bli rettet mot enkelte
hensyn og økonomiske argumenter, mot spenningsforholdet mellom nasjo-
nal (norsk) rett og EF-retten på området, og mot den holdning til problemet
parallellimport som kan spores i EF-retten.

1. Parallellimport: Begrep, insentiver og rettslig rammeverk

1.1 Hva er parallellimport?

En diskusjon om problemet parallellimport og dets rettslige og økonomiske
betydning forutsetter en klarlegging av begrepet. Da det dreier seg om et
begrep som ikke har noe fast definert innhold i lovgivingen i de nordiske
land, blir det i stor utstrekning en smaksak og et hensiktsmessighetsspørs-
mål hva en skal legge i det. All diskusjon omkring parallellimport, enten
det dreier seg om en rettslig eller en økonomisk analyse (eventuelt en kom-
binasjon), må imidlertid sies å fokusere på følgende to særtrekk som kjenn-
tegner den faktiske situasjon: For det første vil det i importstaten være eta-
blert et distribusjonsnett instituert av produsenten av en viss type varer,
basert på at virksomheter involvert i distribusjonen har en avtalebestemt
rett til distribusjon på hjemmemarkedet. For det andre skjer det en import
og påfølgende distribusjon av tilsvarende varer utenfor det «autoriserte»
forhandlernettet; det vil si at importen og den videre distribusjon på im-
portmarkedet foretas av personer og/eller virksomheter som ikke tilhører
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det forhandlernett som produsenten har instituert. Det vesentlige er med
andre ord at forhandlerne i stat B får konkurranse fira samme eller tilsvaren-
de varer som er distribuert av produsent eller autoriserte forhandlere i stat
A, men der avtakerne ikke har noen avtalebestemt rett til distribusjon av
disse varene i stat B. I denne forbindelse er det grunn til å påpeke at når det
er vanlig å tale om «parallellimport», dreier det seg om import av varer som
er lovlig framstilt i produksjonslandet. Tidligere var da også «ektevareim-
port» den vanlige betegnelse på nevnte situasjon.1

Når jeg her bruker uttrykket «samme eller tilsvarende varer» er det meningen å
inkludere situasjoner der varer på en eller annen måte kan tilbakeføres til samme
produsent og der det dreier seg om varer med tilnærmet like egenskaper. I så måte
tas det høyde for at det kan dreie seg om varer som selges under ulike varemerker i
de ulike land, at varene kan tenkes produsert og markedsført på lisens i eksportsta-
ten, eventuelt importstaten, og at det kan være noe avvik med hensyn til produkt-
enes innhold og sammensetning.

Om de nevnte to særtrekk danner et slags minste felles multiplum for hva
det er vanlig å betegne parallellimport, kan det ellers sondres mellom flere
ulike importsituasjoner.

For det første nevnes den situasjon der den autoriserte distribusjonen er
importbasert, slik som tilfellet vil være der produsenten er etablert i utlan-
det mens importen foretas av en eneimportør i importstaten. Her skjer det
altså en parallell import mellom den som finner sted innenfor, respektive
utenfor, det etablerte distribusjonsnett. Enkelte har villet reservere begre-
pet parallellimport for slike tilfeller, eller i det minste kalt denne situasjo-
nen for den «egentlige parallellimportsituasjon».2 Innenfor denne kateogo-
ri kan det være hensiktsmessig å foreta en sondring mellom de tilfeller der
eneimportøren og parallellimportörens varer stammer fira samme produsent
og der de parallellimporterte varene er produsert på lisens i et annet land
enn det eneimportøren får sine produkter fira. I det sistnevnte tilfellet har
produktene altså ikke samme produsent.

En annen situasjon, som rent terminologisk ikke er noen egentlig parallell-
importsitusjon, er de tilfeller der varene produseres i importstaten, enten på
lisens eller av de(n) som har produsentrettighetene der. I en slik situasjon
vil det ikke skje noen parallell import, i motsetning til de(n) foregående

1 Jfr. Birger Stuevold Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett, Oslo 1989, s. 318.
2 Jfr. Peter Blot. «Immaterialrettighederne og den fri varecirkulation inden for EF»,
NIR 1975 s. 429 flg., særlig s. 437.



Parallellimport. Tendenser og perspektiven.. 323

nevnte; det er bare distribusjonen på det innenlandske markedet som vil
være parallell. Om denne forskjellen prinsipielt kan tenkes rettslig rele-
vant,3 vil de autoriserte distributørene også her få konkurranse fra de im-
porterte varene innenfor «sitt eget» område. Situasjonene har følgelig
likhetspunkter som gjør at en ikke ubetinget bør se bort fra konstellasjonen
nasjonal produksjon/uautorisert import når problemet parallellimport skal
diskuteres.

Hittil har vi unnlatt å fokusere på hvem som forsyner («parallell-») im-
portøren med varer. Det «normale» vil være at importøren kjøper varene fra
en tredjemann som i sin tur har kjøpt de av de autoriserte forhandlere; såvel
seiger som kjøper vil i en slik situasjon stå utenfor det autoriserte forhand-
lernettet. Det hender imidlertid også at den uavhengige importør skaffer
seg varene direkte fra produsenten eller noen som tilhører forhandlernettet
i eksportstaten. Også mellom disse situasjoner er det forskjeller som kan
tenkes rettslig relevante, samtidig som det finnes en felles realitet, nemlig
at eneimportør får konkurranse fra andre salgskanaler. Om en dermed vel-
ger å holde direkte-importsituasjonene utenfor definisjonen av parallellim-
port, for å ta høy de for eventuelle relevante ulikheter, bør en samtidig holde
blikket åpent for at situasjonene kan få samme rettslige behandling i enkel-
te henseende.

Endelig kan en også særlig framheve den situasjon at parallellimportøren
forsynes med varer som i sin tur har vært eksportert fra importstaten (re-
importsituasjonen). Her kan en på samme måte stille spørsmål om det rett-
slig sett spiller noen rolle at de parallellimporterte varene opprinnelig stam-
mer fra produsenten eller forhandleren i importstaten, slik at re-import-
situasjonen får en annen rettslig behandling enn andre parallellimport-
situasjoner.

Som det framgår kan begrepet parallellimport dels dekke ulike situasjo-
ner der det kan tenkes rettslig relevante forskj eller, dels vil det finnes situ-
asjoner som iallfall delvis kan tenkes å få lik behandling som de egentlige
parallellimportsituasjonene, men der terminologien parallellimport er min-
dre dekkende. I en oversiktsframstilling som denne er det mest hensikts-
messig å behandle alle de nevnte situasjoner, uavhengig av hvordan selve
begrepet parallellimport passer på situasjonen. Samtidig understrekes at
ulikheter i faktum kan ha visse rettslige implikasjonen I så måte kan begre-

3 Se Blok op.cit. og nærmere av samme forfatter i Patentrettens konsumtionsprincip,
København 1974 s. 171 flg.
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pet «parallellimport» i det følgende brukes som en fellesbetegnelse på de
tilfeller der selve mottaket av varene i importstaten skjer av personer eller
foretak utenfor det autoriserte distribusjonssystemet. Der det er behov for å
skille mellom situasjonene vil terminologien fmslipes, slik at en kan snak-
ke om egentlig og uegentlig parallellimport (fra uavhengige tredjemenn),
direkte import og re-import.

1.2 Insentiver til parallellimport

Det vesentlige insentiv til virksomheten parallellimport er prisforskjeller
mellom samme eller tilsvarende produkter i de ulike land. Som et utgangs-
punkt kan en anta at det ikke finnes grunnlag for parallellimport der de
autoriserte forhandlerne tar samme eller lavere priser for produktene til
forbruker i importstaten som i eksportstaten. Samtidig bør en være apen for
at en slik antakelse ikke alltid holder, og at det kan finnes situasjoner der
parallellimport skjer på tross av ubetydelige prisforskj eller mellom stat-
ene.4

Om det foreligger prisforskj eller på de ulike nasjonale markeder, er det
ikke gitt at årsakene til prisforskj ellene er insentiver til parallellimport.
Typisk vil de ikke være det dersom det er naturgitte forhold som forårsaker
prisforskj ellene. Som eksempel kan nevnes ulikheter i transportkostnader
til de ulike markeder. I en slik situasjon må prisøkingen antas å være sym-
metrisk for den ordinære import og parallellimporten. Videre vil det tilsva-
rende gjelde der prisforskj ellene skyldes høy ere grad av offentlig import-
belastning i importstaten; tollsatser på import fira X er f. eks. høy ere i A enn
i B. Annerledes forholder det imidlertid seg hvis prisforskj ellene skyldes
offentlige intervensjoner i eksportstaten som gjør prisnivået lavere der. Et
typisk eksempel er at det offentlige setter maksimalpriser på en viss type
varer i B, mens prissettingen er «fri» i A. Her vil det typisk kunne foreligge
et insentiv til parallellimport fordi de autoriserte forhandlerne i A vil være
tilbøyelige til å prise varene høyere der, mens parallellimportøren kan dra
nytte av prisreguleringen i B til å skaffe seg billigere varer. Ulik prisregule-
ring i ulike stater anses bl.a. som hovedårsaken til at parallellimport er sær-
lig attraktivt på legemiddelsektoren.

Årsaker til prisforskj eller som utløser insentiv til parallellimport vil ellers
for det første være kostnadsineffektivitet fra eneimportørens (eller produsent

4 Se Frank Gieseke: Die Untersagung von Parallellimport-Beschränkungen durch
EG-Kommission und EuGH, Frankfurt am Main 1994 s. 65 med henvisninger.
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i importstaten) side som fører til at en mer effektiv parallellimportør kan
utnytte handelsmarginer. Videre vil manglende informasjon om etterspørsels-
forholdene og/ eller kunnskap om optimal prissetting kunne medføre at ene-
importøren priser sine produkter høyere enn konkurransesituasjonen tilsier
at han bør. Forsåvidt gjelder salg av merkevarer vil det dessuten lett eksistere
en monopolistisk konkurranse eller et hetereogent oligopoli, noe som
innebærer at produsenten har en viss markedsmakt. Så lenge eneimportøren
følgelig også har markedsmakt vil det forhold at såvel produsenten som
eneimportøren søker likhet mellom egne grenseinntekter- og kostnader kunne
føre til at endelig pris til forbruker blir for høy (såkalt «dobbel marginalise-
ring»). Endelig kan prisforskj ellene skyldes en bevisst prisdiskriminering
på internasjonalt nivå fra produsentens side blant annet på grunn av
varierende etterspørselsforhold i de ulike statene. Under gitte forutsetninger,
blant andre at parallellimportøren er uberørt av prisdiskrimineringen, vil en
slik prispolitikk skape et marked for parallellimport.

Når det som nevnt også kan finnes situasjoner der parallellimport kan
være attraktivt selv om prisene på salg til forbruker ikke er høyere i import-
enn i eksportstaten, vil det typisk kunne være et utslag av at de autoriserte
forhandlerne har utgifter som parallellimportøren ikke har. Det kan dreie
seg om før-salgstjenester som markedsføring og demonstrasjon, samt etter-
salgstjenester som reparasjoner etc. I slike tilfeller vil parallellimportøren
kunne forhandle til seg en innkjøpspris i eksportstaten som ligger uvesent-
lig over leverandørens innkjøpspris, idet han ikke betaler for ekstra-tjenes-
ter samtidig som han etterspør store kvanta. Dermed vil parallellimportøren
kunne operere med nokså rommelige handelsmarginer seiv om utsalgsprisene
i de enkelte markeder ikke er vesentlig forskjellige.5 Ved utnytting av pro-
dusentens markedsføringskostnader utnyttes samtidig en ekstern effekt som
det er spørsmål om skal komme en parallellimportør til gode (såkalt «free
riding»). Dette er et annet spørsmål som vil bli behandlet som et hensyn
som taler mot parallellimport, jfr. nedenfor i avsnitt 2.

1.3 Rettslig rammeverk

Såpass sammensatt som parallellimportproblematikken er, vil det i regel-
verket kunne finnes instrumenter både til å hindre parallellimport og instru-
menter som skal motvirke uheldige virkninger av parallellimportbegrens-

; Jfr. Gieseke op.eit.
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ninger. I norsk og nordisk rett idag kan en trygt si at en finner spor av begge
deler.

På den ene side vil prinsipper om avtalefrihet og alminnelig handlefri-
het gi grunnlag for at private aktører skaper arrangementer for å begrense
parallellimportvirksomheten. Distribusjonsavtaler mellom produsenter og
forhandlere kan f.eks. skape bindinger med hensyn til hvem som får tak i de
aktuelle varer, som rent faktisk kan virke som en begrensning på omfanget
av parallellimport. Et eksempel på ensidige handlinger som kan ha samme
virkninger er trusler og press mot potensielle leverandører eller importører,
f.eks. om leveringsnektelse. Videre kan en ha regler som gir enkelte en
lovbestemt rett til å tillate eller forby import og/eller viderespredning av
en viss type varer. Det typiske her er de enerettsposisjoner som en finner i
immaterialrettslovgivingen. Utover dette kan en i lovgivingen finne regler
som på en eller annen måte virker begrensende på adgangen til parallellim-
port eller å nyttiggjøre seg parallellimporterte varer. Reglene i markeds-
føringsloven kan således hjemle forbud mot eller inngripen overfor selve
parallellimporten eller markedsføring av parallellimporterte varer. Endelig
kan også offentligrettslige regler som ikke nødvendigvis er rettet mot pa-
rallellimport rent faktisk virke som en hindring, eksempelvis det forhold at
produkter som typisk parallellimporteres ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav
fastsatt i offentlige forskrifter.

På den annen side finnes det også regler som skal hindre eller motvirke
parallellimportbegrensninger. I samtlige nordiske land har vi konkurranse-
begrensningsregler som enten forbyr eller gir myndighetene kompetanse
til å gripe inn overfor private foretaks forsøk på å hindre parallellimport. I
tillegg til nasjonalt fastsatte regler er særlig EF-/EØS-reglene viktige.6 Vi-
dere har vi regler som begrenser rekkevidden av immaterialrettsreglene i
relasjon til rettighetshaverens mulighet for å motsette seg import og/eller
viderespredning av importerte produkter på det nasjonale marked. En del
slike regler kailes ofte «konsumpsjonsregler», idet reglene gjerne er utfor-
met slik at de gir rettighetshaverne enerett til å kontrollere distribusjon av
varer, men hvor denne retten kan være «konsumert» ved omsetning i ut-
landet slik at importen av de samme varene ikke kan hindres. I tillegg fin-
nes det et «konsumpsjonsprinsipp» i EF-/EØS-retten, dels basert på traktat-
reglene om fritt varebytte og dels på direktiver til harmonisering av stat-
enes immaterialrettsregler, som i korthet innebærer at en ikke skal kunne

6 Jfr. EF art. 85 og 86, tilsvarende EØS art. 53 og 54, med supplerende forordninger.
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hindre eller begrense import av varer som er bragt på markedet i en (annen)
EØS-stat av rettighetshaveren selv eller med hans samtykke.7 EF-/EØS-
reglene om fritt varebytte samt regler i den såkalte «sekundærlovgivingen»
legger videre føringer på nasjonale myndigheters rett og kompetanse til å
treffe tiltak som hindrer parallellimport mellom statene. Endelig kan også
andre folkerettslige förpliktelser skape føringer på norske og de andre nord-
iske lands myndigheter i så måte.

Særlig oppmerksomhet knytter seg til WTO-avtalen (tidligere GATT), selv om in-
strumentene til regulering av parallellimportbegrensninger er heller ufullendte på
nåværende stadium. Det foreligger et forslag til et verdensomspennende konkur-
ranserettsregime i WTO-regi - DIAC (Draft International Antitrust Code) - som
inneholder instrumenter bl.a. til bekjemping av vertikale salgsbindinger som hin-
drer de frie varebevegelser (DIAC Sec. 5.2). Disse reglene er imidlertid fortsatt
bare i støpeskjeen, og det er ennå for tidlig å si noe om utfallet. Hva angår den delen
av WTO-avtalen som regulerer handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettighe-
ter - TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) - lyktes det
ikke å oppnå noen enighet om en felles «konsumpsjonsregel», noe som uttrykkelig
framgår av TRIPS art. 6. WTO-avtalen legger følgelig ikke klare føringer regule-
ring av parallellimportbegrensninger på nåværende tidspunkt, seiv om andre as-
pekter ved avtalen enn de som her er nevnt kan ha betydning for parallellimportpro-
blematikken.

2. Hensyn bak parallellimport og parallellimportbegrensninger

2.1 Konkurransepolitiske hensyn

Enhver diskusjon om og eventuelt i hvilken utstrekning en bør tillate eller
forby parallellimport vil være sterkt preget av økonomiske argumenter. I et
samfunn som bekjenner seg til markedsøkonomien vil spørsmålet i stor
utstrekning dreie seg om hvilke virkninger parallellimport og parallellim-
portbegrensninger har på konkurransen i markedet, og om det følgelig vil
ha overveiende positive eller negative følger for velferden om en tillåter
eller forbyr parallellimport. Såvel på lovgivings- som på rettsanvendelses-
plan vil det være tendenser til å skjele til økonomisk teori for å få svar.

7 Jfr. EF art. 30 og 36, tilsvarende EØS art. 11 og 13, dir. 89/104 art. 7 (varemerker),
dir. 91/250 art. 4.c (edb-programmer) og dir. 92/100 art. 9 (opphavsrettsbeslektete
rettigheter). I EØS-avtalen finnes en uttrykkelig henvisning til at det konsumps-
jonsprinsipp som er utviklet i fellesskapsretten også skal gjelde innenfor EØS-om-
rådet, jfr. protokoll 28 art. 2.



328 Ole-Andreas Rognstad

Blant økonomer gis det imidlertid ofte uttrykk for at spørsmålsstillingen er
kompleks og at teoriene er relativt dårlig utviklet,8 noe som må antas å
bidra til at oppfatningene av hvordan problemet bør behandles rettslig di-
vergerer betydelig.9 I denne sammenheng vil det ikke bli gjort noe forsøk
på å trenge inn i økonomisk teori på dette området, men som en bakgrunn
for de rettslige problemer som oppstår i forbindelse med parallellimport er
det nødvendig å komme inn på noen av de sentrale økonomiske argumenter
og synspunkter som har vært fremme ved behandlingen av denne proble-
matikken - om enn i forenklet form.

Som et utgangspunkt vil en nokså umiddelbart - seiv med beskjedne
kunnskaper om økonomi og markedsfiinksjoner - kunne konstatere at hind-
ringer mot parallellimport i noen utstrekning kan virke begrensende på kon-
kurransen. Følgen vil jo være at utvalgte næringsdrivende får seige produk-
tet, mens andre potensielle forhandlere søkes holdt borte fra distribusjonen
av tilsvarende varer. Den umiddelbare konkurransebegrensningen skjer med
andre ord på forhandlernivået for de samme eller tilsvarende varer. En an-
nen måte å uttrykke det på er at det skjer en konkurransebegrensning «in-
tra-brand»; altså berørende varer av samme «merke».10 Så lenge konkurran-
se på markedet anses som en garanti for at samfunnets ressurser blir utnyt-
tet på en rasjonell og effektiv måte, vil det følgelig være grunn til å kaste et
kritisk blikk på handlinger og tiltak som begrenser eller hindrer adgangen
til parallellimport. Som «belegg» for en påstand om at parallellimport har
positive samfunnsmessige konsekvenser vil en kunne anføre at det bidrar
til å holde prisnivået nede. Idet det finnes insentiver til at varene kan selges
billigere av parallellimportøren kan dette forhold trekkes fram som et indi-
sium på at det autoriserte forhandlernettet ikke driver kostnadseffektivt og
at det er for stort gap mellom pris og ytelse. Parallellimport vil ut fra et slikt

8 Se f.eks. EM. Scheren The economies of vertical restraints, 52 Antitrust Law
Journal (1983) s. 687 flg.
9 Som en illustrasjon på dette kan nevnes rettsstillingen forsåvidt gjelder «vertikale
konkurransebegrensninger» i USA, som har variert over tid, avhengig av adminis-
trasjonens økonomiske og politiske syn. Se nærmere hos Jens Fejø: Monopolret og
marked, København 1985 s. 268-282.
10 «Merke» bør ikke forstås bokstavelig i denne sammenheng, på den måte at det er
et vilkår at den aktuelle vare har et godkjent varemerke, seiv om dette er tilfellet i de
fleste sammenhenger. Videre kan det være aktuelt å snakke om «intra-merke-kon-
kurranse» seiv om samme produsent benytter ulike varemerker på samme eller tilsva-
rende produkter i ulike land.
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perspektiv virke som en korreksjon til prissettingen innenfor det ordinære
distribusjonsnett.

Mot dette vil det vil kunne hevdes at en i så fall bare har tatt hensyn til at
det er påvist en konkurransebegrensning «intra-brand», mens virkningene
for konkurransen mellom ulike merker eller produsenter («inter-brand»)
ikke er vurdert. I den forbindelse er det relevant å stille spørsmål om det
aktuelle merket har (potensiell) konkurranse fra andre merker. Om dette er
tilfellet, vil markedet selv kunne gi indikasjon på om prisen er for høy i
forhold til det som ytes. I så fall vil produsenten/forhandlerne «straffes»
ved at forbrukerne i stedet foretrekker andre merker. Dersom det foreligger
effektiv konkurranse på inter-brand-markedet vil det med andre ord ikke
være noe å tjene på å hindre parallellimport dersom dette øker forskjellen
mellom pris og ytelse på produktet.11 På den annen side vil en kunne hevde
at en begrensning i konkurransen intra-brand er en forutsetning for at produk-
tet kan konkurrere med andre merker (inter-brand), idet produsent og/eller
forhandlerne ikke vil foreta de investeringer som knytter seg til utvikling,
introduksjon og opprettholdelse av produktet på markedet med mindre de
beskyttes for konkurranse fra andre forhandlere av produktet. På nevnte bak-
grunn tas ofte det standpunkt at en ved spørsmålet om parallellimport kan
forbys eller må tillates, må ta hensyn til markedsstrukturen i inter-brand-marke-
det. Videre vil holdningen til parallellimport kunne være avhengig av om en
begrensning virker negativt på inter-brand-konkurransen.12

Hvis en aksepterer argumentasjonen vil begrensninger på parallellim-
port under nevnte forutsetninger kunne ses på som forsøk på å bedre for-
holdet mellom ytelse og pris for det aktuelle produkt.13 Det vil i så fall være
en presumpsjon for at den høy ere pris på importmarkedet skyldes tilsvaren-
de høyere kostnader for å øke salget og kvaliteten på ytelsen. Det vil typisk
være investeringer knyttet til salget av produktet på det nasjonale marked,

11 Slikt uttrykt av Gieseke op.cit. s. 51.
12 Om denne debatten, se bl.a. Fejø såvel i Monopolret og marked s. 340 fig. som i
artikkelen The Application of Economics in Competition Law Cases, Scandinavian
Studies of Law 1985 s. 51 fig. Jfr. også J.S. Chard. «The economics of exclusive
distributorship arrangements with special reference to E.E.C. competition policy,
Antitrust Bulletin 1980 s. 405 fig. For den situasjon at «inter-brand-konkurransen»
er svak, se f.eks. Scherer op.cit. s. 704 og 705.
13 Jfr. f.eks. Richard A. Posner, The Next Step in the Antitrust Treatment of Restricted
Distribution: Per Se Legality, 48 The University of Chicago Law Review (1981)
s. 6 fig.
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som f.eks. før-salgsytelser som reklame og demonstrasjon av produktet samt
etter-salgsytelser som service, garantier og reparasjoner for produsentens/
forhandlerens regning.14 Parallellimportorens eventuelle fortjenestemargin
vil i så fall skyldes at han selv ikke presterer slike ytelser. Om forbrukerne
likevel foretrekker parallellimportörens produkter kan dette skyldes såkalt
«free-riding»; at parallellimportören drar nytte av produsentens og ordinære
distribusjonsnetts markedsføring og tilleggsytelser og i det hele tatt oppar-
beiding av goodwill uten selv å bidra til dette. Spørsmålet blir i så fall om
dette skal aksepteres.

«Free-rider-argumentet» spiller en betydelig rolle i diskusjonen om hvil-
ken holdning en skal ha til parallellimport.15 Argumentet går i korthet ut på
at «free riding» vil ha til følge at de produsenter/forhandlere som virker til
utvikling og salg av det aktuelle produkt, vil opphøre med dette som følge
av parallellimporten, fordi de selv ikke vil dra nytte av de kostnader de har.
Forutsatt at deres ytelser fører til en bedring i forholdet pris/ytelse og en
øking i den totale etterspørsel, vil parallellimporten føre til et samfunnsø-
konomisk tap.16 «Free-rider-argumentet» kan hevdes å gjøre seg særlig sterkt
gjeldende for luksusprodukter og teknisk kompliserte produkter, idet de
førstnevnte vil forutsette høye markedsføringskostnader mens de sistnevn-
te fordrer høy grad av demonstrasjons-, og serviceytelser.17

Det har vært stilt spørsmålstegn ved holdbarheten av «free-rider-argu-
mentet». Scherer har påpekt at argumentet har sine begrensninger såvel
forsåvidt gjelder før-salgsytelser som etter-salgsytelser.18 Spørsmål stilles

14 Om så ikke er tilfellet, slik at konkurransebegrensninger ikke er legitime, kan det
hevdes at markedet likevel vil «straffe» produsenten ut fra betraktninger om
markedets «usynlige hånd». Som Gyselen påpeker bygger imidlertid dette argu-
mentet på forestillinger om fullkommen konkurranse og absolutt gjennomsiktighet
i markedet, en forutsetning som sjelde vil være oppfylt i «the real world». Se Luc
Gyselen: Vertical restraints in the distribution process, Common Market Law Re-
view (CMLR) 1984 s. 647 fig. på s. 663.
15 Se Gieseke op.eit. s. 64-71 med henvisninger.
16 Jfr. Lester G. Teiser. Why should manufacturers want free trade?, Journal of Law
and Economics, vol 3 (1960) s. 86 flg., som vel var den første til å trekke inn «free-
rider-argumentet» som grunnlag for å godta vertikale konkurransebegrensninger.
17 Jfr. Gyselen op.cit. s. 648 og Gieseke op.cit. s. 66.
18 Jfr. Scherer/Ross: Industrial Market Structure and Economic Performance, 3. utg.
Boston 1990, s. 551-555 og op.cit. s. 694-697, som direkte drøfter problemet med
vertikale prisbindinger, men argumentet kan like fullt gjørees gjeldende i forhold til
territoriale begrensninger.
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til den praktiske betydningen av før-salgsserviceytelser som demonstrasjo-
ner m.v., samtidig som faren for at forbrukerne i stor utstrekning drar nytte
av slike tjenester for så å kjøpe produktene hos parallellimportørene, ikke
anses som overhengende. Når det gjelder etter-salgsservice anses mulighe-
ten for parallellimportøren for i det hele tatt å kunne dra nytte av produsen-
tens/andre forhandleres innsats mindre sannsynlig. Videre har også den sam-
funnsøkonomiske nytten av reklame vært gjenstand for debatt; problem-
stillingen er om reklame bidrar til høy ere etterspørsel totalt eller bare bidrar
til at produsenter nøytraliserer hverandres forsøk på å oppnå en høyere
markedsandel.19 Ellers kan det stilles spørsmål ved om for stor grad av pro-
duktdifferensiering fører til et samfunnsøkonomisk tap, og om ikke paral-
lellimport kan virke som et korrektiv.20

2.2 Andre hensyn

Også andre overveielser enn rent konkurransepolitiske kan ligge til grunn
for holdningen til parallellimport. Hensynet til markedsintegrasjon kan til-
si en apen holdning. Dette gjelder dersom en søker å skape eller oppretthol-
de et marked som går på tvers av de enkelte stater. Synspunktet er i så fall at
begrensninger på adgangen til parallellimport rent faktisk virker som et
hinder for vareflyten innad i markedet, i og med at visse aktører avskjæres
fra å importere varer.21 Det spørsmål som kan stilles i den forbindelse er om
det i realiteten er andre hensyn enn samfunnsøkonomisk effektivitet som
ligger til grunn for en slik integrasjonsmålsetting, eller om denne målsett-
ingen styres av samme bakenforliggende hensyn som konkurransepolitik-
ken.22 I sistnevnte fall kan det hevdes at det som er positivt for konkurran-
sen i markedet også bidrar til størst mulig grad av markedsintegrasjon.23

19 Jfr. Scherer/Ross op.cit. s. 571-600. Se også Gyselen op.cit. s. 664 og 665 med
ytterligere henvisninger til debatten.
20 Jfr. EF-domstolen i sak 56 og 58/65, Consten/Grundig mot Kommisjonen, Sml.
1966 s. 321 fig. (tysk utgave) som uttaler at «inter-merke-konkurransen» i marke-
det vil tape på at produsentene lykkes i sine bestrebelser etter å gjøre sitt merke
forskjellig fra alle andre merker i forbrukernes øyne, og at det av den grunn er
viktig med «intra-merke-konkurranse». Til debatten om økonomiske virkninger av
produktdifferensiering, se bla. Scherer/Ross s. 600 fig. med henvisinger.
21 Dette har blant annet vært et av EF-domstolens absolutte hovedargument mot
private eller offentlige tiltak som hindrer parallellimport medlemsstatene imellom.
Jfr. nærmere nedenfor i avsnitt 3.2.
22 Dette blir en mål/middel-diskusjon som vi ikke skal gå inn på i denne sammenheng.
23 Jfr. Fejø i Scandinavian Studies of Law op.cit. på s. 68 og 69, som bl.a. påpeker
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Motsatt vil ønsket om å beskytte eget marked -proteksjonistiske hensyn
- kunne motivere begrensninger på adgangen til parallellimport. Typisk vil
en kunne ha et ønske om å skjerme innenlandsk produksjon; altså i den
situasjon vi ovenfor har kalt «den uegentlige parallellimportsituasjon». Her
kan igjen ulike hensyn ligge bak et slikt ønske, f.eks. hensynet til lokale
arbeidsplassen I handelsområder som består av flere stater - som typisk
EU/EØS - kan begrensninger på parallellimport fra land utenfor området
være begrunnet i hensynet til konkurranseforholdene på «hjemmemarke-
det». Dette kommer vi nærmere inn på nedenfor. Ved slike vurderinger er
det på samme måte relevant å stille spørsmål om forholdet til målsettingen
om samfunnsøkonomisk effektivitet.

Også andre hensyn blir ofte trukket inn i debatten om parallellimport.
Kulturpolitiske hensyn kan f.eks. på den ene side anføres som støtte for
parallellimport av kulturprodukter som bøker, grammofonplater og video-
kassetter etc., idet det sikrer brukerne tilgang til slike produkter til lavere
pris. Motsatt kan en anføre at parallellimport skader kulturlivet. Et eksem-
pel gir forarbeidene til den norske lovendring om fonogram- og video-
gramimport i 1993, som ga tilvirkerne rett til å motsette seg parallellimport.
Begrunnelsen var bl.a. at parallellimporten medvirket til reduserte inntek-
ter for plate- og filmselskapene for de internasjonale «bestselgerne», med
den følge at selskapene fikk tilsvarende begrensete ressurser til å satse på
nye norske artister.24 Tilsvarende kan også forbrukerhensyn anføres både til
støtte for parallellimport og for hindringer av parallellimport, uavhengig av
hvilke typer varer det er snakk om. I hvilken utstrekning de nevnte hensyn
kan ivaretas av konkurransepolitiske vurderinger er et komplisert spørsmål
som jeg ikke vil gå inn på her.

3. Holdningen til parallellimport i norsk rett og i EF-retten

Som nevnt innledningsvis lar det seg ikke gjøre å foreta noen inngående
analyse av rettsstillingen på dette område i Norge (og de andre nordiske
land) i lys av EF-tilpasningen. I stedet vil det bli pekt på noen tendenser i
det regelverk som har betydning for norsk rett og som kan avspeile hold-
ningen til parallellimport. I den forbindelse vil det først kort gis uttrykk for

at absolutt områdebeskyttelse for en forhandler på et nytt marked kan ha til følge en
øking i den inter-statlige handel.
Se også Gieseke op.eit. (kap. 2.1 og 5.4.).
24 Jfr. stortingsdok. 8:30 (1992-93), særlig s. 2.
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hvordan grunninnstillingen tradisjonelt har vært i norsk rett og hvordan den
er i EF-retten, for så å se på hvilke forandringer EF-retten - i grove trekk -
fordrer og innebærer for den norske reguleringen av parallellimport (av-
snitt 3.1). Med dette som bakgrunn vil hovedtendensene i EF-retten på det-
te området bli presentert nærmere (avsnitt 3.2). Såpass stor betydning som
EF-reglene har for utviklingen av norsk og nordisk rett på dette området er
det viktig å kjenne til hovedtendensene på EF-/EØS-nivå.

Om jeg her tar utgangspunkt i norsk rett er det grunn til å presisere at
mye av det som sies i den forbindelse også vil ha relevans for de andre
nordiske lands vedkommende da det norske regelverket på dette området i
en viss utstrekning bygger på en fellesnordisk tradisjon med høy grad av
gjensidig påvirkning.

3.1 Løsningen i norsk rett og i EF-retten. Generelle tendenser

3.1.1 Norge

Som et hovedinntrykk kan en nok si at norske myndigheter har vist en nok-
så apen holdning til parallellimport, seiv om området ikke har vært viet stor
oppmerksomhet i norsk rettsliv forut for EØS-avtalen. Samtidig må det også
sies at inntrykket av myndighetenes holdning varierer noe i forhold til hvil-
ke næringsområder det er snakk om, og hvilke interesser som skal beskyt-
tes. Et visst spenningsforhold myndighetene imellom kan en også spore.

Når det gjelder konkurransepolitikken og konkurransemyndighetenes
holdning, er det verd å merke seg at i de relativt få sakene som konkurran-
semyndighetene har hatt oppe til prøving, har de nedlagt forbud mot avtaler
og handlinger som har søkt å hindre parallellimport.25 Dette gir et visst
inntrykk av at norske konkurransemyndigheter har vært positive til paral-
lellimport, seiv om en må være oppmerksom på at de norske konkurranse-
reglene i stor utstrekning bygger på et inngreps- og ikke et forbudsprinsipp.26

Videre er det grunn til å nevne at Prisdirektoratet (nå: Konkurransetilsynet)
i 1992 la fram et forslag til forskrift om forbud mot å forby parallellimport

25 Jfr. f.eks. Pristidende 1978/13 s. 274 (fonogramimport), Prist. 1982/15 s. 598
(Levi's), Prist. 1984/10 s. 450 (nekting av annonse for salg av fotoutstyr i tids-
skrift), Prist. 1985/13 s. 550 (leveringsnektelse for hobby artikler).
26 Riktignok setter nåværende konkurranselov av 11. juni 1993 nr. 65 § 3-3 forbud
mot markedsdelingsavtaler, men det er i praksis gjort såpass vidtgående unntak for
vertikale distribusjonsavtaler at forbudet sjelden vil være aktuelt på arrangementer
som bidrar til å hindre parallellimport, jfr. §§ 3-3, siste ledd og 3-7.
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av fonogrammer, som imidlertid strandet da Stortinget i 1993 i stedet ga
fonogram- og videogramprodusenter rett til å forby parallellimport (ånds-
verkl. § 54. 1e). Forøvrig bør en kunne anta at norske konkurranse-
myndigheters holdning til parallellimport framover vil være sterkt preget
av EØS-myndighetenes holdning, idet det er grunn til å tro at de alt over-
veiende antall tilfeller av parallellimport til Norge vil berøres av EØS-reg-
lene. Dette gjør at Konkurransetilsynets rolle i parallellimportsaker i stor
utstrekning vil være å bistå EFTAs Overvakingsorgan i håndhevingen av
EØS-reglene.

På immaterialrettsområdet har tendensen i norsk rett - som i de andre
nordiske land - vært noe vekslende, avhengig av hvilke rettigheter det har
vært snakk om å beskytte. Patent- og mønsterlovgivingen ga forut for EØS-
avtalen rettighetshavere rett til å hindre import av patent- og mønsterbe-
skyttete produkter. Forbudet i patentloven var da også et vesentlig hinder
for at parallellimport av legemidler ikke var aktuelt i Norge før 1. januar
1995. På varemerkerettens område har det derimot vært anerkjent et prin-
sipp om «global konsumpsjon», noe som kort fortalt innebærer at merkein-
nehaveren ikke kan hindre import av «ektevarer» som innføres fra en annen
stat.27 Hva angår opphavsrettigheter ble det på lovgiverhold i forbindelse
med de enkelte revisjoner av åndsverkloven på 1980-tallet gitt uttrykk for
den oppfatning at rettighetene ikke er til hinder for parallellimport.28 På den
annen side fikk fonogram- og videogramprodusentene i 1993 - på tvers av
arbeidet med EØ S -tilpasningen - som nevnt en særlig importrett som følge
av et privat lovforslag på Stortinget, etter en nokså intens lobbyvirksomhet
fra plateselskapenes og interesseorganisasjonenes side.29 Hvordan dette
forbudet harmonerer med EØS-avtalen og EF-myndighetenes holdning til
parallimport vil vi straks komme tilbake til. Hvis en holder denne lovend-
ring opp mot uttalelser i tidligere lovforarbeider, samt konkurransemyndig-
hetenes forutgående forslag om å forby forbud mot parallellimport, får en
godt øye på spenningsforholdet mellom ulike interesser og hvordan dette
slår ut i lovgivingen.

Når det gjelder spørsmålet om hvilke handlinger parallellimportøren kan
foreta seg med de parallellimporterte varer med tanke på den nærmere bruk

27 Jfr. Lassen op.cit. s. 318-321 med bl.a. henvisning til den svenske Polycolor-
dommen, NJA 1967 s. 458. Fra norsk rettspraksis, se NIR 1987 s. 371 (Oslo By-
rett) og RG 1992 s. 1242.
28 Se særlig NOU 1983:35 s. 78 og Ot.prp. nr. 34 (1987-88) s. 27-29.
29 Jfr. lov av 11. juni 1993 nr. 91 (nytt pkt. e til åndsverklovens § 54, første ledd).
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og markedsføring, har holdningen i norsk/nordisk rett tilsynelatende vært
streng, særlig når det gjelder varemerkebeskyttete varer.30 Spørsmålet om
EU-tilpasningen må antas å endre på dette i noen grad vil bli berørt i avsnitt
3.1.3 nedenfor.

3.1.2 EU/EØS

For EU/EØS må en sondre mellom parallellimport innad i området og pa-
rallellimport fra land utenfor området.

Hva angår parallellimport innad i området er det neppe noen hemmelig-
het at EF-myndighetene totalt sett viser en positiv holdning til fenomenet;
parallellimport må som det klare utgangspunkt kunne skje fra ett EU-land
til et annet. Såvel konkurransereglene som reglene om fritt varebytte samt
regler i sekundærlovgivingen til gjennomføring av det indre marked tolkes
strengt i forhold til private og offentlige forsøk på å hindre parallellimport.
Dette inkluderer prinsippet om EF-/EØS-regional konsumpsjon av imma-
terielle rettigheter, som kort fortalt innebærer at innehaveren av en immate-
riell rettighet ikke kan hindre import av varer som er bragt i omsetning
innenfor Fellesskapet/EØS-området av rettsinnehaveren selv eller med hans
samtykke.31 Den positive holdningen til parallellimport må dels ses på som
uttrykk for et konkurransepolitisk standpunkt til arrangementer som be-
grenser konkurransen på forhandlernivå («intra-brand») og dels som utslag
av hensynet til markedsintegrasjon innad i det indre marked.32

Den situasjon der produkter importeres fra en stat som ikke tilhører EØS
skaper større grunn til tvil om EF-myndighetenes holdning. Ut fra en over-
flatisk betraktning kunne det være nærliggende å slutte at EF-/EØS-reglene
ikke får anvendelse på forholdet, fordi det ikke er snakk om transaksjoner
innad i EØS-området, men et slikt standpunkt står ikke for nærmere prø-

30 Om disse spørsmålene, se for norsk retts vedkommende Lassen op.cit. s. 320 og
321 For øvrig i nordisk litteratur, se særlig Ulf Bernitz: Åberopande av annans
varumärke vid parallellimport, NIR 1981 s. 41 flg., Hannu Pokela og Virpi Tilli:
Om parallellimport och marknadsföring av parallellimporterade produkter, NIR 1982
s. 423 flg. og Per Jonas Nordelh Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja an-
nans varukännetecken, NIR 1992 s. 482 flg. Se også Mogens Koktvedgaard: Lærebog
i immaterialret, 4. utg. København 1996 s. 317-322 og Mogens Koktvedgaard/
Marianne Levin: Lärobok i immaterialrätt 3. oppl. Stockholm 1995 s. 307-310.
31 Jfr. ovenfor i avsnitt 1.3 (note 7).
32 Dette illustreres godt av den såkalte Grundig-dommen (jfr. ovenfor i note 20),
som vel var den første av en lang rekke dommer der EF-domstolen har tilkjennegitt
sitt syn på parallellimport innad i Fellesskapet.
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ving. Hvis vi ser på konkurranse-begrensningsreglene (EF art. 85 og EØS
art. 53) er det et vilkår at konkurransen begrenses innen EØS-området,
samt at samhandelen mellom avtalestatene påvirkes. Etter EF-domstolens
praksis hindrer det ikke anvendelse av konkurransereglene at en varepro-
dusent er hjemmehørende i et tredjeland når avtalens virkninger inntrer på
Fellesmarkedet.33 En avtale som søker å hindre parallellimport fra et tredje-
land til et EØS-land vil kunne ha den virkning at potensielle konkurrenter
til det autoriserte forhandlernettet ikke får levering,34 og det er - i henhold
til EF-myndighetenes praksis - normalt ikke noe problem å påvise at det er
en potensiell fare for at samhandelen mellom EU-/EØS-statene kan påvir-
kes.35 Om konkurransemyndighetene finner at arrangementer som hindrer
parallellimport er betenkelig fira et konkurransepolitisk synspunkt - og det
vil de altså normalt gjøre - er det med andre ord sjelden noe bærekraftig
argument at importen skjer fra et tredjeland.36 Poenget er nettopp at et slikt
arrangement kan vri konkurransen for de aktuelle varer innad i EØS-områ-
det, på den måte at enkelte næringsdrivende i området skaffer seg konkur-
ransemessige fordeler på bekostning av andre ved hjelp av konkurransebe-
grensende arrangementer.

Hva angår reguleringen av nasjonale immaterialrettsregler kan situasjo-
nen være noe annerledes. EF-domstolen har fastslått at EF-reglene om fritt
varebytte (EF art. 30-36) ikke er til hinder for at statene kan ha regler som
gir innehaverne av immaterielle rettigheter rett til å hindre import av varer
som er bragt i omsetning utenfor Fellesskapet.37 På den annen side kan en
stille spørsmål om ikke de direktiver som slår fast prinsippet om EF-regio-
nal konsumpsjon må tolkes slik at de pålegger statene en plikt til å gi de
respektive rettighetshavere rett til å motsette seg (parallell-)import. Dette

33 Jfr. sak 22/71, Beguelin mot SAGL, Sml. 1971 s. 949 fig. (tysk utgave) premiss
12 (s. 959 og 960), der EF-domstolen fastslo dette uttrykkelig.
34 Jfr. saker 51/75, 86/75 og 96/75, EMI mot CBS, Sml. 1976 s. 811 flg., 871 flg. og
913 flg. (hhv. premiss 28, 22 og 14).
35 Jfr. f. eks. Bellamy & Child: Common Market Law of Competition, 4. utg. London
1993 avsnitt 2-126 og Gleiss/Hirsch: Kommentar zum EG-Kartellrecht, 4. oppl.
Heidelberg 1993, Art. 85(1), l.Kap. D avsnitt 253.
36 En må også merke seg at EØS-avtalens konkurranseregler kommer til anvendelse
på tredjelandsvarer. Begrensningen i avtalens art. 8(2) gjelder bare reglene om fritt
varebytte.
37 Dette fastslo EF-domstolen uttrykkelig i de nevnte EMI/CBS-sakene, jfr. bl.a.
Sml. 1976 s. 811 fig. premiss 9 og 10. At det tilsvarende må gjelde i EØS anses ikke
som tvilsomt.
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spørsmålet vil jeg komme nærmere inn på nedenfor. Her skal bare nevnes
at blant andre handelspolitiske hensyn kan tilsi en slik løsning, og at selve
strukturen i EFs handelspolitikk med fri bevegelighet innad og like inntre-
devilkår i Fellesmarkedet for varer fira tredjeland kan innebære at behand-
lingen av parallellimportspørsmålet blir diametralt forskjellig avhengig av
om importen skjer fra et annet medlemsland eller ikke.

Også for rent offentligrettslige hindringer for parallellimport, som f.eks.
nasjonale godkjenningsordninger, må en skille mellom import fra et annet
EU-/EØS-land og import fira andre land. Innad i EØS-området vil nasjonale
tiltak som hindrer parallellimport bli vurdert som et tiltak med tilsvarende
virkning som kvantitative restriksjoner (EF art. 30/EØS art. 11), som bare
vil bli godtatt dersom de er tilstrekkelig begrunnet i legitime hensyn (f.eks.
hensynet til folkehelsen). Disse reglene kommer imidlertid - som ovenfor
nevnt - ikke til anvendelse på import fira en tredjestat inn i EØS-området.38

Dersom den nasjonale ordningen ikke omfattes av et fellesskapsdirektiv
kan parallellimportören ikke angripe den ved hjelp av EF-/EØS-reglene.
Dreier det seg om et direktivregulert område vil iallfall rent produktrelater-
te standarder normalt gjelde uavhengig av produktenes opprinnelse, slik at
direktivstandarden også vil få betydning for importen fira tredjeland.391 EU
kan dessuten tilfellet være regulert av regler under den felles handelspoli-
tikk med tredjeland, som derimot ikke er noen del av EØS-avtalen.40

En må altså kunne fastslå at den positive holdningen til parallellimport i
EU/EØS forsåvidt gjelder inter-statlig handel ikke uten videre lar seg over-
føre til de tilfeller at parallellimporten skjer fira en tredjestat. Dels kan dette
være et utslag av at EF-/EØS-reglene ikke får anvendelse, og dels kan be-
handlingen i motsatt fall være helt ulik, idet andre hensyn enn de som gjel-
der i internsituasjonen styrer løsningen av problemet parallellimport fra
tredjeland.

3.1.3 Forholdet mellom norsk rett og EF-retten

a. Konkurransebegrensningsreglene

På konkurranserettsområdet skaper en eventuell divergens mellom de nor-
ske reglene og EØS-reglene neppe noen store problemer fordi det her reelt

38 Jfr. EMI-ZCBS-dommen, op.cit.
39 Se E.L.M. Völker. Barriers to External and Internal Community Trade, 1993
s. 178 og 179.
40 Jfr. EF-traktatens art. 110 flg.
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sett vil være snakk om en kompetansefordeling. Det er grunn til å tro at
Konkurransetilsynet vil avstå fra å gripe inn mot hindringer mot parallell-
import dersom det gjelder arrangementer som påvirker samhandelen mellom
EØS-statene. I de tilfeller der EØS-reglene ikke vil komme til anvendelse
kan det på den annen side tenkes at norske konkurransemyndigheters vur-
dering av hva som er skadelig for konkurransen vil være noe annerledes
enn hva som er tilfellet i EØS? seiv om grunninnstillingen nok vil være at
parallellimport har positive virkninger for konkurransen.41 Så lenge vurde-
ringstemaet da vil være virkningene av konkurransen på det norske marked
- slik at hensynet til markedsintegrasjon i EØS ikke spiller noen rolle - kan
det være grunn til å anta at en i større utstrekning enn hva som er tilfellet i
EU/EØS vil ta hensyn til markedsstrukturen og la være å gripe inn dersom
tiltaket antas å ha positive virkninger på «inter-brand-konkurransen».42 En
noe mer forsiktig holdning til tiltak som hindrer parallellimport i forhold til
hva som er tilfellet i EU kan det med andre ord være grunn til å forvente.

b. Immaterialrettsområdet

På immaterialrettsområdet er perspektivet et noe annet enn i konkurranse-
begrensningsretten, idet det her er tale om å tilpasse nasjonale immaterial-
rettsregler til EØS-reglene av hensyn til det indre markeds funksjon. Mu-
ligheten for en direkte konflikt mellom regelsettene er derfor atskillig stør-
re. Her skal nevnes noen punkter der det enten har vært nødvendig med en
tilpasning til EF-regelverket, eller fortsatt er en viss divergens mellom EF-
reglene og de norske/nordiske reglene.

På områdene for patent- og mønsterrettigheter har prinsippet om EØS-
regional konsumpsjon medført en rettsendring. Mens rettighetshaverene som
nevnt tidligere hadde rett til å motsette seg uautorisert import, samtidig
som retten til utnyttelse ble «konsumert» når produktet ble bragt i omset-
ning innenfor Norges grenser, er yttergrensen for konsumpsjonsvirkning-
ene nå flyttet til EØS-området, jfr. patentl. § 3, tredje ledd nr. 2 og mønsterl.
§ 5, tredje ledd.43 Noen mulighet for å beskytte innenlandsk produksjon,

411 første rekke vil det være snakk om inngrep etter konkurranselovens § 3-10 pkt.
b, som gir Konkurransetilsynet kompetanse til å gripe inn mot vilkår, avtaler og
handlinger som stenger konkurrenter ute.
421 motivene til konkurranseloven finner en støtte for en slik antakelse, jfr. særlig
NOU 1991: 27 s. 140 flg.
43 Jfr. hhv. lover av 15. desember 1967 nr. 9 (patentloven) og 29. mai 1970 nr. 33
(mønsterloven).
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eller å søke og sikre rettighetshavernes kompensasjon ved å skjerme dem
mot parallellimport fra andre steder i EØS, skulle i prinsippet ikke lenger
foreligge. På den annen side kan import hindres fra land utenfor EØS, noe
som skulle være uproblematisk i forhold til EØS-avtalen.

Unntak fra hovedregelen om EØS-regional konsumpsjon gjelder i tilfellet av sær-
bestemmelser og overgangsordninger i de respektive traktaten Såvel i EØS-avtalen
som i de ulike tiltredelsestraktatene for EU-medlemskap gjelder det særlige regler
for legemidler på den måte at konsumpsjonsprinsippet settes ut av kraft forsåvidt
gjelder import fra slike land, inntil en viss periode etter at vedkommende land har
åpnet for patentbeskyttelse «av slike produkter». For norske domstoler har det i den
forbindelse kommet opp en nokså spesiell sak vedrørende import av legemidler fra
Spania, idet produsenten motsetter seg import bla. på grunnlag av art. 47 i Spanias
tiltredelsestraktat som inneholder et slikt unntak. Problemet er imidlertid at nevnte
bestemmelse ikke er gjort til noen del av EØS-avtalen. Asker og Bærum Namsrett
ga likevel produsenten medhold i begjæring om midlertidig forføyning mot paral-
lellimportøren ut fra den betraktning at bestemmelsen var bindende for Norge, idet
retten la prinsippet om at norsk rett presumeres å stemme overens med folkeretten
til grunn for avgjørelsen, jfr. kjennelse av 13. juni 1995. Borgarting Lagmannsrett
kom imidlertid til motsatt resultat i kjæremålssaken, da den fant at overgangsperio-
den allerede varutløptpr. 31.12.95, jfr. kjennelse av 15. januar 1996. Hvis en ser
bort fra sistnevnte forhold er det i alle tilfeller grunn til å stille spørsmål om det er
grunn til å praktisere prinsippet om fritt varebytte (uttrykt ved konsumpsjonsprin-
sippet) slik at en parallellimportør i et EØS-land skal ha større frihet til å importere
de aktuelle varer enn en tilsvarende importør i et EU-land, jfr. EØS-protokoll 28
art. 2.

På opphavsrettsområdet må en skille mellom opphavsmannsrettighetene
og «de nærstående rettigheter».44 De norske myndighetene har gjennomgå-
ende holdt fast ved prinsippet om «global konsumpsjon» forsåvidt gjelder
opphavsmannens spredningsrett og importvern,45 med den følge at opphavs-
mannen ikke kan motsette seg spredning av verkseksemplarer på det nor-

44 De «nærstående rettighetene» omfatter «vern for tekniske prestasjoner, løsrevet
fra de åndsverk de gjerne er bærere av» (jfr. Lassen i LoR 1994 på s. 454). Det er
her snakk om fonogram- og lydprodusentenes rett til sine respektive opptak samt
kringkasternes vern for sine sendinger. Videre omfatter de nærstående rettigheter
også utøvende kunstneres vern for sine kunstneriske prestasjoner.
45 Strukturen i de norske regiene om spredningsrett og importvern er den samme
som i de andre nordiske land, se Gunnar Karnell: Den obetydliga importrätten -
dess innebörd och skydd, NIR 1971 s. 284 fig. og samme forfatter i Videogram-
spridning och upphovsrätt, NIR 1982 s. 276 flg.
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ske markedet som er solgt i utlandet med hans samtykke (i praksis: paral-
lellimport).46 Hva angår «de nærstående rettighetene» ga Norge i 1993 som
nevnt lydopptak- og filmprodusenter et generelt vern mot parallellimport,
som imidlertid måtte begrenses i forhold til import av eksemplarer fra an-
dre EØS-land ved EØS-avtalens ikrafttredelse 1. januar 1994.47 Argument-
ene om at fortsatt parallellimport ville være en trussel mot norsk kulturliv,
idet produsentene fikk reduserte inntekter som følge av denne importen, og
at parallellimportørene snyltet på produsentselskapenes investeringer bl.a.
med markedsføring, måtte med andre ord vike for prinsippet om fritt vare-
bytte i EØS basert på hensynet til markedsintegrasjon og konkurransepoli-
tikk innad i EØS-området.48 På den annen side har produsentene rett til å
motsette seg parallellimport fra tredjeland - typisk USA - noe som kan
harmonere med tendensen i EF-retten til å ville gi innehavere av immate-
rielle rettigheter rett til å motsette seg parallellimport fra tredjeland.49

Det er i den forbindelse verd å merke seg at den særlige importretten
suppleres av regler som gir innehavere av nærstående rettigheter en særlig
spredningsrett til eksemplarer av sine prestasjonen50 Denne spredningsret-
ten konsumeres imidlertid bare ved omsetning innenfor EØS, slik at rettig-
hetshaverne - i motsetning til selve opphavsmannen - kan hindre spred-
ning på det innenlandske marked av varer som parallellimporteres fra et
tredjeland.51 Regelen gjennomfører EF-direktiv 92/100 art. 9, og vi ser her
at norske myndigheter har tolket direktivet slik at konsumpsjon bare inntrer
innenfor EØS-området. Muligheten for å hindre parallellimport for eksem-
pel av fonogrammer fra USA med grunnlag i denne spredningsretten er

46 Jfr. åndsverkloven av 12. mai nr. 2 1961 § 19 sammenholdt med uttalelser i
forarbeidene til lovendringen i 1995, jfr. Ot.prp. nr. 15 (1994-95) s. 86.
47 Jfr. Kulturdepartementets forskrift av 3. januar 1994 som begrenser rekkevidden
av åndsverklovens § 54.1 .e. Mens § 54.1 .e forbyr innførsel av eksemplarer av lyd-
opptak og film i den hensikt å gjøre dem tilgjengelig for almenheten i ervervsøyemed
når tilvirkeren ikke har samtykket til innførselen, gjør forskriften unntak for innførsel
av eksemplar som lovlig er bragt i handelen og innføres fra en annen EØS-stat.
Forbudet gjelder ikke såkalt «spesialimport», dvs. import av eksemplarer som ikke
omfattes av den ordinære distribusjon.
48 Jfr. Stortingsdok, nr. 8:30. (1992-93).
49 Jfr. ovenfor i avsnitt 3.1.2 og nærmere nedenfor i avsnitt 3.2.2 b.
50 Dette gjelder i tillegg til tilvirkerne av film- og lydopptak også de utøvende
kunstere.
51 Jfr. åndsverkl §§ 42, tredje ledd (utøvende kunstnere) og 45, annet ledd (tilvirkerne
av film- og lydopptak).
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imidlertid begrenset, idet den bare gjelder for opptak og prestasjoner som
er foretatt innen EØS-området.52 De aller fleste grammofonplater som im-
porteres fra USA inneholder jo innspillinger foretatt der. Det er grunn til å
stille spørsmålstegn ved om denne begrensningen av direktivets rekkevid-
de er i samsvar med intensjonen i EU.531 Norge får imidlertid ikke denne
begrensningen store konsekvenser for muligheten til import av fonogram-
mer og videogrammer på grunn av den særlige importretten som er nevnt
over. Anneriedes er situasjonen i de andre nordiske land.54

Det har videre vært noe diskusjon i Norge med hensyn til om EØS-avtalen også
innebærer at parallellimport av fonogram- og videogrameksemplarer/rømsft'/i utenfor
EØS-området men importert fra et annet EØS-land, må tillates. Spørsmålet kom-
mer særlig på spissen idet EØS-avtalen bestemmer at reglene om fritt varebytte
innad i EØS bare gjelder for varer som har sin opprinnelse i EØS, jfr. EØS-avtalens
art. 8(2). På den annen side bestemmer protokoll 28 art. 2 at det i EØS skal gjelde
de samme regler om konsumpsjon av immaterielle rettigheter som det som er fast-
satt i fellesskapsretten. Med utgangspunkt i den oppfatning at prinsippet om EF-
konsumpsjon også gjelder tredjelandsvarer som omsettes innenfor EU-området har
det vært hevdet at det tilsvarende dermed også gjelder i EØS, slik at statene ikke
kan gi regler som gir innehaverne av immaterielle rettigheter rett til å motsette seg
import av varer som er bragt i omsetning innenfor EØS-området av rettighetshave-
ren selv eller med hans samtykke.55 Norge har lagt dette standpunktet til grunn, og
dermed åpnet for parallellimport av fonogrammer og videogrammer produsert i et
tredjeland men innført fra en annen EØS-stat. Etter min oppfatning er det mye som
taler for at prinsippet om EØS-regional konsumpsjon får anvendelse også på varer
med opprinnelse i et tredjeland. På den annen side er ikke spørsmålet om Norge er
avskåret fra å gi innehavere av immaterialrettigheter vern mot import av slike pro-
dukter dermed løst. Spørsmålet er blant andre om ikke prinsippet om EU-/EØS-
konsumpsjon/ørwteetter at det foreligger samtykke fra rettighetshaveren til omset-
ning innenfor EØS-området. Dette spørsmålet vil ikke bli behandlet i denne sam-
menheng.

52 Jfr. åndsverkl. § 58 annet ledd og forskrifter til § 59.
53 Jfr. nærmere nedenfor i avsnitt 3.2.2.b.
54 Sverige, Finland og Danmark har tolket det nevnte EF-direktiv på samme måte
som Norge, uten at det i disse landene finnes noe særlig importvern for film- og
grammofonplateprodusentene slik vi har i åndsverkl. § 54.1 .e. I realiteten innebærer
dette at det i stor utstrekning er «fritt fram» bl.a. for USA-import. Spørsmålet er
nokså inngående drøftet i de svenske forarbeidene til lovendringen i 1995, jfr. spesielt
Lagutskottets betenkande 1994/95: LU 4 s. 6-13.
55 Jfr. bl.a. Felix Prändl: The Principle of Exhaustion Applies to Third-country
Goods Placed on the EEA Market, ECLR 1993 s. 43 fig.
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Innenfor varemerkeretten synes innstillingen på lovgiverhold å være at en
holder fast ved prinsippet om global konsumpsjon, som altså innebærer at
parallellimport skal tillates uavhengig av hvor den skjer fra.56 Her kan det
tenkes en viss konflikt med forpliktelsene etter EØS-avtalen, idet det kan
stilles spørsmål om ikke varemerkedirektivets art. 7(1) forutsetter at rettig-
hetshaverne gis rett til å stanse parallellimport fra land utenfor EØS-områ-
det.57 I så fall skyldes konflikten altså at de norske regiene er mer liberale
til parallellimport enn EF-reglene.

Et problem som har særlig aktualitet er hvilken bruk en parallellimportör
kan gjøre av varemerket til det produktet som importeres ved videresalg på
det nasjonale marked. Problemet oppstår typisk når parallellimportören
ønsker å pakke om varene for å tilpasse disse det nasjonale marked, og når
merket ellers brukes i markedsføringen av parallellimportörens produkter.
Oppfatningen i Norge har vært at parallellimportoren ikke under noen om-
stendighet kan påføre merkeinnehaverens merke på de importerte varer.58

Denne oppfatningen blir utfordret av EØS-avtalen, idet EF-domstolen i
Hoffmann La Roche-dommen signaliserte at det i nærmere bestemte tilfel-
ler vil være legitimt for parallellimportoren å pakke om varene og påfore
produsentens varemerke på pakningen.59 For tiden er den norske rettstil-
standen på dette området oppe for proving i domstolene, idet legemiddel-
produsenten Merck motsetter seg at selskapet Paranova AS kjoper legemid-
ler fra andre europeiske land og pakker dem om i pakninger tilpasset det
norske markedet påført produsentens varemerke for så å seige dem i Nor-

56 Jfr. Ot.prp. 72 (1991-92) s. 55. I likhet med hva som er tilfellet i Sverige har
imidlertid norske lovgivere latt være å lovfeste konsumpsjonsregelen i varemerke-
retten, til tross for at EFs varemerkedirektiv uttrykkelig inneholder en konsump-
sjonsregel, jfr. dir. 89/104 art. 7. Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om dette
tilfredsstiller kravene til riktig gjennomføring av direktivforpliktelser i EU/EØS,
uavhengig av om innholdet i direktivregelen er riktig er galt forstått. Jfr. Koktved-
gaard/Levin: Lärobok i immaterialrätt, op.cit. s. 307.
57 Jfr. nedenfor i avsnitt 3.2.2.b.
58 Jfr. Lassen op.cit. s. 320.
59 Jfr. sak 102/77, Sml. 1978 s. 1139 flg, se premiss 7-14. De forutsetninger dom-
men nevner er at rertighetshaverens utøvelse av varemerkeretten bidrar til en kunstig
markedsoppdeling mellom medlemsstatene, at ompakkingen ikke kan påvirke var-
ens tilstand, at rettighetshaveren far forhåndsvarsel om salget av det ompakkete
produkt og at det framgår på pakningen hvem som har ompakket produktene (pre-
miss 14).
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ge.60 En tilsvarende konflikt har vært oppe for domstolene i Danmark, som
igjen har forelagt tolkingsspørsmål for EF-domstolen. Dom i denne samt
flere liknende saker er «like rundt hjørnet».61 Sentralt i disse sakene står
også spørsmålet om betydningen av EFs varemerkedirektiv hva angår kon-
sumpsjonsprinsippets rekkevidde (jfr. art. 7.2), om dette direktivet med-
fører en endring i forhold til rettspraksis basert på reglene om fritt varebyt-
te, og eventuelt i hvem sin favør; parallellimportören eller rettighetshave-
ren. Vi kommer noe tilbake til dette spørsmålet nedenfor i avsnitt 3.2.2.a.

Tilsvarende har det i norsk (og nordisk) rett vært lagt til grunn snevre
rammer for bruken av varemerket i markedsføringen av produktet.62 Prin-
sippet synes bl.a. å være at parallellimportøren ikke skal bruke kjennetegn
som tilhører andre på en måte som gjør at varene framstår som parallellim-
portørens egne eller antyder en forretningsmessig forbindelse mellom han
og produsenten.63 Det er ikke grunn til å anta at et slikt prinsipp i seg er
uforenelig med EF-retten, men grensene forsåvidt gjelder hva som anses
som illojal bruk av varemerket vil kunne tenkes strengere i EF-retten av
hensyn til faren for at et forbud mot bruken fører til uønskete markedsde-
linger innad i Fellesskapet (EØS-området).

For samtlige immaterialrettigheter kan det generelt stilles spørsmål om
det nærmere innhold i de norske konsumpsjonsreglene er i samsvar med
prinsippet om EØS-konsumpsjon. I første rekke kan det oppstå et problem
dersom de norske reglene er strengere enn det som følger av EØS-reglene.
I flere sammenhenger kan dette bli mer et teoretisk enn et praktisk problem,
idet det foreligger svært lite både av praksis og uttalelser i forarbeidene
som nærmere kan belyse rekkevidden av de norske konsumpsjonsreglene.
En kan imidlertid tenke seg visse ulikheter blant annet med hensyn til hvil-
ken adgang det er til å dele opp rettighetene med virkning for import- og
distribusjonsadgangen på det norske markedet.

c. Offentligrettslige hindringer for parallellimport

En har flere eksempler på ordninger i lovgivingen som, uten å være direkte
rettet mot parallellimport, kan ha som virkning at muligheten for slik im-

60 Asker og Bærum Herredsrett har i en kjennelse av 17. oktober 1995 avslått å ta
begjæring om midlertidig forføyning mot Paranova til følge, idet retten fant at Merck
ikke hadde sannsynliggjort noe krav. Begrunnelsen bygger på en tolking av
varemerkedirektivets art. 7 og i første rekke EF-kommisjonens forståelse av dette
slik den framgår av Kommisjonens innlegg i de saker som er oppe for EF-domsto-
len. Jfr. noten nedenfor.
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port vanskelig- eller umuliggjøres. Her skal nevnes et par eksempler på
tilfeller der de norske reglene iallfall har vært i strid med EF-reglene på
dette punkt, og der en har søkt å gjøre ordningene forenelige med EØS-
avtalen.

Nærliggende er legemiddellovgivingen der Norsk Medisinaldepot tidli-
gere hadde lovbestemt enerett til innførsel (og salg) av legemidler.641 till-
egg til at patentlovgivingen var til hinder for at legemidler beskyttet av
norsk patent kunne importeres uten patenthaverens samtykke utgjorde im-
portmonopolet til Medisinaldepotet en ytterligere hindring for parallellim-
port. Her skjedde det en betydelig lovendring i forbindelse med gjennom-
føringen av EØS-avtalen, idet importmonopolet ble opphevet samtidig som
parallellimportörer gis mulighet for import- og markedsføringstillatelse på
Hk linje med andre importører, herunder mulighet til å kunne bygge på
dokumentasjon framlagt i forbindelse med godkjenning av «originalpro-
duktet».65

Et annet eksempel gjelder forskrifter for dokumentasjon og registrering
av elektrisk utstyr, der tilpasningen til EØS-reglene har voldt visse proble-
mer. I forskriftene fra 1990 ble det stilt et generelt krav om framlegging av
fabrikanterklæring som dokumentasjon på at utstyret oppfylte de tekniske
krav fastsatt i Norge.66 Plikten ble pålagt alle importører - inklusive parallell-
importører - og problemet for sistnevnte oppsto ved at produsenten ikke
ville utlevere dokumentasjon for å beskytte egne datterselskaper som ene-
leverandører. Etter at EFTAs overvakingsorgan i 1994 fastslo at det gene-
relle krav om fabrikanterklæring for å kunne omsette elektrisk utstyr på det

61Forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. mot
Paranova. I denne saken har generaladvokaten avgitt uttalelse 14. desember 1995.
Også han kommer stort sett til det resultat at ompakkingen og påføringen av vare-
merket må godtas både i henhold til reglene om fritt varebytte og varemerkedirek-
tivets art. 7. Se nærmere i avsnitt 3.3.2.a nedenfor.
62 Jfr. Lassen op.eit. s. 320 og 321 med henvisning bl.a. til Oslo byretts dom i NIR
1987 s. 381. For øvrig nordisk litteratur, se ovenfor i note 30.
63 Op.cit.
64 Jfr. den tidligere legemiddellov av 20. juni 1964 nr. 5 § 6.
65Jfr. ny legemiddellov av 4. desember 1992 nr. 132 kap. VI, forskrift om grossist-
virksomhet av legemidler av 21. desember 1993 samt Statens helsetilsyns retnings-
linjer for ervervsmessig inn- og utførsel av legemidler, inklusiv parallellimport av
20. januar 1994.
66 Forskrift om utførelse og kontroll av elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til
bruk i elektriske anlegg av 7. desember 1990.
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norske markedet var i strid med direktivreguleringen på området og reglene
om fritt varebytte, endret Elektrisitetstilsynet forskriften slik at en vare med
offentlig godkjenning fra et annet EØS-land nå kan omsettes på det norske
markedet uten at framlegging av fabrikanterklæring er nødvendig.67

3.1.4 Noen sluttbemerkninger

Mens tendensen i norsk rett synes å ha vært noe vekslende i holdningen til
parallellimport, avhengig av hvilket område det er snakk om, går det i EF-
retten et skille mellom intern handel og import fra tredjeland. Hva angår
den innenstatlige handel er det en viss tendens til at EF-reglene er mer
liberale i forhold til parallellimport enn det som tradisjonelt har vært tilfel-
let i norsk rett. Dette må dels antas å skyldes at hensynet til markeds-
integrasjon og konkurransepolitikk innad i EF-(EØS-)området i sterkere
grad fordrer åpninger for parallellimport enn nasjonale frihandels- og kon-
kurransehensyn. Dels setter EF-reglene forholdsvis snevre rammer for å
kunne vektlegge andre forhold enn konkurransepolitiske hensyn og hensy-
net til markedsintegrasjon ved vurderingen av hvordan tiltak som hindrer
parallellimport skal behandles.68 Gjennom EØS-avtalen har det følgelig
skjedd en endring i norske rett på dette området, samtidig som det ikke kan
utelukkes at det fortsatt er en viss divergens.

Når det gjelder parallellimport fra tredjeland kan forholdet være slik at
EF-/EØS-reglene ikke regulerer problemet. I så fall har nasjonale myndig-
heter frihet til å regulere parallellimportproblematikken, også slik at en kan
ha regler som avviker fra behandlingen av innenstatlig parallellimport. Men
som vi har sett er det tenkelig at EF-/EØS-reglene også regulerer denne
situasjonen. Særlig på immaterialrettsområdet kan en dermed stille spørs-
mål om ikke de norske regiene er mer liberale til parallellimport enn hva
som følger av EF-retten. Dette skyldes i så fall at det bl.a. gjør seg handels-
politiske hensyn gjeldende i EF-/EØS-retten, som kan komme i en viss kon-
flikt med innholdet i nasjonale immaterialrettsregler. I forhold til norsk lov-
giving er det i første rekke på varemerkeområdet det kan tenkes en slik
konflikt, men da varemerkereglene står helt sentralt i parallellimportpro-
blematikken har dette problemet i høyeste grad stor praktisk betydning.69

67 Jfr. forskrift om virkeområde samt om utfyllende regler og overgangsbestemmelser
vedrørende dokumentasjon og registrering av elektrisk utstyr av 1. juli 1994.
68 Jfr. nærmere nedenfor i avsnitt 3.2.
69 Jfr. nærmere om dette nedenfor i avsnitt 3.2.
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3.2 Nærmere om reglene om parallellimport i EU (EØS)

Det skulle etter dette være på det rene at EF-/EØS-regelverket fordrer en
positiv innstilling til parallellimport fra andre medlemsstater (avtalestater)
samtidig som bildet er mer komplisert hva angår parallellimport fra tredje-
land. I det følgende vil jeg forsøke å nyansere bildet noe ved nærmere å
peke på hovedtrekkene i det regelverk som har betydning for parallell-
importproblematikken. Fortsatt er det i første rekke tendensene i regule-
ringen - og ikke løsningen av enkeltspørsmål - vi her konsentrerer oss om.

3.2.1 Konkurransebegrensningsreglene70

Spørsmålet er om EFs konkurransregler er slik å forstå at de utelukker
næringsdrivende fra å lage ordninger som vanskeliggjør leveranser utenfor
det autoriserte distribusjonssystem, eller om det finnes nyanser i så måte.

EF art. 85(1) forbyr samarbeid som har til formål eller følge å begrense konkurran-
se innad i Fellesmarkedet. I og med at det dermed er tilstrekkelig å konstatere at
samarbeidet har et konkurransebegrensende formål, ligger det en mulighet for å
avskjære hindringer mot parallellimport uten å prøve markedsforholdene nærmere;
betingelsen er i så fall at en konstaterer at parallellimportbegrensninger alltid har et
slikt formål. I motsatt fall gir bestemmelsen på den annen side grunnlag for en mer
nyansert konkurransepolitisk betraktning, der fordeler og ulemper for konkurran-
sen veies mot hverandre. Uavhengig av hvilken tilnærming en har til dette spørsmå-
let, gir art. 85(3) en mulighet for å frita fra forbudet i art. 85(1) bl.a. dersom samar-
beidet fører til bedret produksjon og fordeling av varer eller fremmer den tekniske
utviklingen og sikrer forbrukerne en rimelig andel av dette.

Om såvel EF-domstolen som Kommisjonen har inntatt en nokså restriktiv
holdning til arrangementer som avskjærer en importør fra å få leveranse, er
det ikke utelukket at den autoriserte forhandler gjennom avtaler o.l. kan
oppnå en viss grad av områdebeskyttelse. EF-domstolen åpner til og med
for at visse eksklusivitetsklausuler i enkelttilfeller ikke anses for konkur-
ransebegrensende overhodet, idet den bl.a. har operert med et skille mellom
«åpne» eksklusivitetsklausuler og klausuler som gir «full områdebeskyttel-

70 Det finnes en omfattende litteratur som behandler hele eller deler av problematik-
ken rundt forholdet mellom private parallellimportrestriksjoner og EFs konkurran-
seregler. Her kan det i første rekke henvises til de utenlandske standardverkene om
EFs konkurranserett. For noenlunde oppdaterte nordiske framstillinger, se særlig
Jens Fejø\ EFs konkurrenceret, København 1993, kap. VIII del D og kap IX (særlig
s. 252-263), og Lars Pehrson: Exklusivitets- och områdeskyddsklausuler inom EU,
EES och Sverige, Juridiskt Tidsskrift 1994 s. 56 flg.
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se».71 Kommisjonen har etter hvert fulgt opp, iallfall slik at visse klausuler
godtas i henhold til art. 85(3), jfr. bl.a. de såkalte «gruppefritaksforordning-
ene».72 Holdningen til eksklusivitetsklausuler varierer forøvrig noe avhengig
av hvilke typer arrangementer det er snakk om; det er f.eks. en tendens til å
behandle avtaler om overføring og lisensiering av immaterielle rettigheter
(inklusive know-how) lempeligere enn andre avtaler.

Hva som nærmere ligger i begrepene åpen eksklusivitet og full område-
beskyttelse er ikke helt klart, men det er heller ikke så viktig i denne sam-
menheng. Generelt er såvel Domstolen som Kommisjonen positive til klau-
suler i avtaler mellom produsent og distributør om at førstnevnte ikke skal
selge direkte inn i sistnevntes område («inter partes-forpliktelser»).73 Vide-
re fritar flere av gruppefritaksforordningene klausuler som binder forhandlere
eller lisenstakere til å la være å aktivt markedsføre og selge sine produkter
inn i andre forhandleres/lisenstakeres område på tidsbegrenset basis.74 For-
ordningen for teknologioverføringsavtaler fritar dessuten også klausuler som
stenger for at en lisenstaker i det hele tatt kan selge inn i en annens område;
også på forespørsel («passivt salg»).75 Mer usikkert er det med klausuler

71Jfr. sak 258/78, Nungesser mot Kommisjonen, Sml. 1982 s. 2015, se premiss 53
og 58. Saken gjaldt lisensiering av immaterielle rettigheter (planteforedlingsrettig-
heter), men begrepsbruken lar seg overføre også til andre typer distribusjonsavta-
ler.
72 Generelt må imidlertid Kommisjonen sies å innta en noen annen innstilling til
spørsmålet om eksklusivitetsklausuler er konkurransebegrensende enn det EF-dom-
stolen gjør. Mens EF-domstolen åpner for en totalvurdering av klausulens virkning-
er på konkurranseforholdene (såkalt «rule of reason»), inntar Kommisjonen en mer
restriktiv holdning til dette spørsmålet, men åpner på den annen side opp for at det
kan gis fritak i henhold til art. 85(3); enten som såkalt «gruppefritak» eller som
individuelt fritak. Se nærmere bl.a. i Pehr s on op. eit.
73 Jfr. bl.a. den nevnteNungesser-dommen, der Domstolen fant at en slik förpliktel-
se i en planteforedlerlisensavtale ikke var konkurransebegrensende overhodet. For
gruppefritak, se bl.a. forordning 1983/83 om enedistribusjonsavtaler art. 2.1, for.
1475/95 om distribusjonsavtaler for kjøretøy, og for. 240/96 om teknologiover-
føringssavtaler art. 1.1.2.
74 Jfr. for. 1983/83 art. 2.3.d, for. 240/96 art. 1.1.5. Men eksportklausuler anses også
av EF-domstolen som konkurransebegrensende, slik at fritak er nødvendig. Jfr. bla.
sak 56 og 58/64, Grundig mot Kommisjonen, Sml. 1966 s. 321 flg., sak 19/77,
Miller mot Kommisjonen, Sml. 1978 s. 131 og fra senere praksis fra førsteinstans-
retten, sak T-66/92, Herlitz, Sml. 1994 II s. 531.
75 For. 240/96 art. 1.1.6.



348 Ole-Andreas Rognstad

som binder lisensgiveren til ikke å gi andre distributører rett til å seige inn
i den andres område. Normalt vil det ikke være grunnlag for fritak for slike
klausuler, men spesielt når det gjelder avtaler om lisensiering av immate-
rielle rettigheter kan det tenkes at de godtas.

En ser følgelig at det er visse åpninger for å tillate restriksjoner på
adgangen til direkte eksport, noe som i slike tilfeller begrenser muligheten
for importører til å kunne importere direkte fra autoriserte forhandlere i
andre stater. Derimot er en generelt avvisende til å godta restriksjoner over-
for avtakerne av varer utenfor det autoriserte forhandlernettet, skjønt en
finner begrensete unntak i gruppefritaksforordningen om bildistribusjon.76

Arrangementer som med andre ord søker å hindre parallellimport fra
uavhengige tredjemenn vil gjennomgående rammes av art. 85(1), uten at
det finnes grunnlag for å frita etter art. 85(3).77 Dette gjelder ikke bare klau-
suler i avtaler mellom distributører i forhandlernettet og tredjemenn.78 Også
andre typer tiltak med tilsvarende formål eller virkninger blir vurdert på
samme måte. Et velkjent eksempel er den såkalte Distillers-saken, der en
britisk whisky-produsent - etter å ha avskaffet territorial-klausuler i sine
avtaler - opererte med et slags dobbelt system for videresalgspriser, hvor
distributørene var pålagt å ta høyere pris for salg til utlandet enn innad i
Storbritannia. EU-kommisjonen fant at et slikt dobbelt prissystem var i strid
med art. 85 og EF-domstolen bekreftet avgjørelsen, skjønt Kommisjonen
åpnet for en modifikasjon vedrørende ett av merkene etter blant annet å ha

76Jfr. for. 1475/95 art. 3.10.a som fritar en forhandlers förpliktelse til ikke å seige
avtalevarene til en videreforhandler utenfor det autoriserte distribusjonssystem og
art. 3.11 om ikke å seige til en mellomhandler med mindre denne har skriftlig bestil-
ling fra en forbruker vedrørende et spesifikt kjøretøy.
77 Fra domstolspraksis, se bl.a. den foran nevnte Nungesser-dommen og ellers
Grundig-dommen op.cit, sak 100-103, Kommisjonen mot Pioneer, Sml. 1983 s.
1825, sak 86/82, Hasselblad mot Kommisjonen, Sml. 1984 s. 884, sak C-279/87,
Tipp-Ex, Sml. 1990 s. 261 og sak T-43/92, Dunlop Slazenger mot Kommisjonen,
Sml. 1994 II s. 441. Fsa. gruppefritaksforordninger se bl.a. «svartelistene» i hhv.
for. 1983/83 art. 3.d., for. 240/96 art. 3.3.b.
78 Merk at «avtale» i denne forbindelse også omfatter alle former for samordnet
praksis, jfr. art. 85(1). For et tilfelle av samordnet praksis, der deltakerne i det
autoriserte distribusjonsnettet på ulike måter samarbeidet for å hindre at parallell-
importörer fikk leveranse, se Pioneer-dommen, op.cit. Også ensidig påsatte klausu-
ler om f.eks. eksportforbud av de aktuelle varer rammes, se sak C-277/87,Sandoz,
Sml. 1990 Is . 45.
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blitt utsatt for sterk kritikk i rettslitteraturen.79 Det bør også nevnes at
Kommisjonen nokså klart signaliserer at kjøpere av parallellimporterte varer
skal kunne nyttiggjøre seg de garantier og serviceavtaler som produsentene
tilbyr innenfor sitt eget salgsnett.80

Denne korte og summariske presentasjonen av hovedtendensene i EF-
myndighetenes tolking av konkurransebegrensningsreglene i forhold til pri-
vate parallellimportrestriksjoner skal indikere at myndighetene er tilbake-
holdne med å tillegge markedsforholdene vekt ved behandlingen av paral-
lellimport. EF-domstolen har riktignok uttrykkelig tilkjennegitt at ved vur-
deringen av om et samarbeid er konkurransebegrensende må en også se hen
til samarbeidets positive virkninger på markedet, og følgelig akseptert at en
viss grad av områdebeskyttelse kan ha positive virkninger for «inter-brand-
konkurransen».81 Dette har igjen i noen utstrekning påvirket Kommisjo-
nens holdning til begrensninger på importørers mulighet til direkte import.
Spesielt kan en positiv innstilling påregnes når det et nytt produkt skal inn-
føres på markedet.82 På den annen side viser EF-myndighetenes rigide hold-
ning til arrangementer som begrenser muligheten for parallellimport fra en
uavhengig tredjemann, at en i det store og det hele er uvillig til å legge vekt
på tilsvarende argumenter i tilfeller der det er fare for at import via alterna-
tive distribusjonskanaler helt avskjæres eller sterkt begrenses.83

79 Kommisjonsavgjørelse: Se EF-tidende 1978 L 50 s. 16. Domstolsavgjørelsen:
Sak 30/78, Sml. 1980 s. 2229. Om modifikasjonen for Johnny Walker Red Label,
se EFT 1983 C 245 s. 3. For kritikken av den første avgjørelsen, jfr. bl.a. Valentine
Korah: Goodbye Red Label, European Law Review (ELR) 1978 s. 62 flg., Th.
Skarpe: The Distillers Decision, CMLR 1978 s. 447 flg. og Ivo v. Baeh Heretical
Reflections of EEC antitrust, Swiss Review of Internarional Competition Law 1980
s. 46 fig.
80 Se bl.a Kommisjonens sekstende beretning om Konkurrencepolitikken pkt. 56 s.
66 samt gruppefritaket for bildistribusjon (for. 1475/95) art. 5.1.
81 Jfr. bl.a. sak 56/65, Technique Miniere, Sml. 1966 s. 282 (tysk utgave) og
Nungesser-dommen op.cit.
82 Jfr. bl.a premiss 57 i Nungesser-dommen, der EF-domstolen uttalte at en virksomhet
som ikke er sikker på å være beskyttet fra andre lisenstakere vil være tilbøyelig til
ikke å påta seg riskoen ved å bringe produktet i handelen, noe som vil være til skade
for utbredeisen av ny teknologi og dermed også for konkurransen mellom det nye
produkt og allerede eksisterende. Jfr. ellers det faktum at enkelte av fritakene for
forbud mot aktivt og passivt salg i de nevnte gruppefritaksforordningene er
tidsbegrensete.
83 For et nokså ferkst ekesempel på at EF-myndighetene ikke maner til prøving av
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Dermed synes også «free-rider-argumentet» å ha begrenset bæring ved
praktiseringen av konkurransebegrensningsreglene, idet domstolene og
Kommisjonen har vært lite beredte til å akseptere at prisforskjeller skyldes
innsats som har positive virkninger på konkurransen og varedistribusjonen
forøvrig. Dette understrekes av at Kommisjonen som nevnt søker å sørge
for at også kjøpere av parallellimporterte varer får nyte godt av produ-
sentgarantier og ettersalgsservice. Argumentet om at parallellimportbegrens-
ninger er nødvendige for å kompensere for reklameutgifter er også prob-
lematisk i forhold til EFs konkurranseregler. I Distillers-saken forsvarte
den britiske brennevinsprodusenten det dobbelte prissystem blant annet med
at differenserierte priser på henholdsvis hjemme- og eksportprodukter var
nødvendig for å opprettholde en prisforskjell som skulle utlikne utgifter til
markedsføring av produktet på et marked der produsenten sto svakt. Kom-
misjonen unnlot imidlertid å etterprøve dette argumentet nærmere, men
henviste snarere til at produsenten kunne trekke seg ut av den aktuelle del
av markedet dersom markedsføringen ikke var regningssvarende. Den et-
terfølgende uttalelse forsåvidt gjaldt ett av brennevinsmerkene, der Kom-
misjonen varslet tidsbegrenset fritak, kan imidlertid sees som uttrykk for
en viss innrømmelse av at dette standpunkt var noe for rigid.84

Det er avslutningsvis grunn til å framheve at Kommisjonen for tiden er i
ferd med å revidere sitt syn på vertikale distribusjonsavtaler. En "grønn-
bok" der Kommisjonen redogjør for sitt reviderte syn er ventet om ikke alt
for lang tid. Hvilke konsekvenser dette får for rettstilstander i forbindelse
med parallellimportspørsmålet er det på nåværende tidspunkt for tidlig å si
noe om.

3.2.2 Konsumpsjon av immaterielle rettigheter85

a. Omsetning innad i Fellesskapet (EØS-området)

Tilsvarende innebærer prinsippet om regional konsumpsjon av immateriel-
le rettigheter at rettighetshaveren har begrenset mulighet til å hindre paral-

markedsforholdene i slike tilfeller, se førsteinstansrettens uttalelse i Dunlop Sla-
zengersaken op-cit. (note 77), premiss 127.
84 Jfr. EF-Tidende 1983 C 245 s. 3 flg. premiss 11.
85 Også på dette området er litteraturen overveldende. For framstillinger i nordisk
litteratur som dekker immaterialrettigheter generelt; se særlig Blok: Patentrettens
konsumtionsprincip, op.cit. kap. 4 og 5, samt artikkelen i NIR 1975 s. 429 flg.
op.cit., og Lars Pehrson: EG och immaterialrätten, Stockholm 1985 kap. 3 (som
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lellimport av immaterialrettsbeskyttete varer. Prinsippet - enten det er hjem-
let i traktatreglene om fritt varebytte eller særskilt regulert i direktivbe-
stemmelser - må sies å bero på en interesseavveiing mellom hensynet til
beskyttelse av de immaterielle rettigheter og hensynet til frie varebevegel-
ser innad i Fellesskapet.86 Interesseavveiingen munner ut i kravet om at det
aktuelle produkt må være bragt i omsetning i Fellesskapet av rettighetsha-
veren selv eller med hans samtykke.87 Om så er tilfellet, vil parallellimport
av produktet kunne skje.

Det sentrale spørsmål er hvorvidt konsumpsjonsprinsippets «subjektive
vilkår» er oppfylt; hva må til for at produktet kan sies å være bragt i omset-
ning av rettighetshaveren selv eller med hans samtykke? Svaret vil kunne
avhenge av hvilke rettigheter det er snakk om å beskytte. EF-domstolen har
i så måte gjentatte ganger vist til at traktaten beskytter rettighetenes «særli-
ge gjenstand», og at det må ses hen til rettighetenes «vesentlige funksjon».
Nokså summarisk og forenklet bør en kunne legge til grunn at fokuset i
forhold til patent-, opphavs-, og mønsterrettigheter / denne forbindelse lig-
ger på muligheten for å få kompensasjon for sin kreative anstrengelse (som
igjen henger sammen med insentivet til teknologiske, kulturelle og kunst-
neriske framskritt).88 I forhold til varemerkerettigheter har EF-domstolen
stadig henvist til at de skal beskytte rettighetshaveren mot at andre urett-
messig drar nytte av varemerkets status og renommé, og dermed tjene som
en garanti for produktets opprinnelse slik at forbrukerne ikke blir villedet.89

vinkler framstillingen mot nordiske importregler), sammenholdt med samme for-
fatters oppdateringsartikkel i TfR 1989 s. 497 flg.
86 Slik Hefermehl, Ipsen, Schulze, Sieben: Nationaler Markenschutz und freier
Warenverkehr in der E.G, München 1979 s. 51 flg.
87 Det EF-rettslige konsumpsjonskriterium ble første gang fastslått av EF-domsto-
len i Deutsche Grammophon-dommen, sak 78/70, Sml. 1971 s. 487 (tysk utgave),
som gjaldt fonogramprodusenters spredningsrett. Siden har EF-domstolen gjentatt
det samme kriteriet i en lang rekke dommer vedrørende ulike immaterialrettigheter.
For direktivregulering av prinsippet, se henvisninger ovenfor i note 7.
88 Særlig har EF-domstolen fokusert på kompensasjons- eller belønningsaspektet i
patentsaker, jfr. sak 15/74, Centrafarm mot Sterling Drug, Sml. 1974 s. 1147 pre-
miss 9, og sak 187/80, Merck mot Stephar, Sml. 1981 s. 2063 premiss 4. Det er
imidlertid grunn til å anta at det ikke stiller seg noe annerledes med opphavs- og
mønsterrettigheter i så henseende. Forsåvidt angår opphavsrettigheter kommer dette
iallfall indirekte til uttrykk i sak 55 og 57/80, Musik Vertrieb mot GEMA, Sml.
1981 s. 147, se særlig premiss 12.
89 Jfr. sak 102/77, Hoffmann La Roche mot Centrafarm, Sml. 1978 s. 1139 premiss
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Når det gjelder patent- og opphavsrettigheter synes det avgjørende i EF-
domstolens hittidige praksis å ha vært at rettighetshaverne skal ha kontroll
over hvor produktet bringes i omsetning første gang, slik at de dergjennom
skal ha mulighet av å få kompensasjon for sin innsats.90 Synspunktet er at
når samtykke til første gangs omsetning foreligger, må rettighetshaveren
bære konsekvensen av sitt valg, uavhengig av om han rent faktisk får komp-
ensasjon eller av kompensasjonens størrelse. Rettighetsinnehaveren må
følgelig godta parallellimport av varer som med hans samtykke er bragt i
omsetning et sted i markedet der beskyttelsen for rettighetene mangler, og
uavhengig av om prisnivået i eksportstaten er lavere og hva som er årsaken
til det.91 På den annen side er det subjektive vilkår ikke oppfylt der produkt-
ene er bragt i omsetning på grunnlag av tvangslisenser eller ordninger som
kan likestilles med slike i eksportstaten.92 Tilsvarende gjelder der de aktu-
elle produkter er bragt i omsetning første gang av en uavhengig tredjemann
i stater der rettighetshaveren av ulike årsaker mangler beskyttelse.93

Derimot ble konsekvenssynspunktet ikke avgjørende for om innehave-
ren av en varemerkerett kunne stanse import av varer produsert under sam-
me varemerke av en person som hadde fått overdratt rettighetene i eksport-
staten, og som var rettslig og faktisk uavhengig av den opprinnelig rettig-
hetshaver (som altså satt på rettighetene i importstaten).94 Her var det i

7, sak 3/78. Centrafarm mot American Home, Sml. 1978 s. 1873 premiss 11 og 12,
sak C-10/89, CNL Sucal mot Hag (Hag II), Sml. 1990 I s. 3711 premiss 14 og sak
C-9/93, IHT mot Ideal Standard, Sml. 1994 I s. 2789, særlig premiss 33 og 45.
90 Jfr. Merck/Stephar- (patent) og GEMA-(opphavsrett)dommene, op.cit. hhv. pre-
miss 10 og 13.
91 Op.cit., hhv. premiss 11 og 25.
92 Jfr. sak 19/84, Pharmon mot Hoechst, Sml. 1985 s. 2281, som direkte omhandlet
tvangslisenser på patentområdet. Det tilsvarende bør imidlertid også gjelde på opp-
havsrettens og mønsterrettens område, jfr. Pehrson i TfR 1989 på s. 518. Det opp-
står i denne forbindelse videre et spørsmål om hvordan grensen skal dras mellom
tvangslisenser og frivillige lisenser, jfr. Pehrson samme sted. Tilsvarende spørsmål
har også vært oppe i nordisk høyesterettspraksis vedrørende nordisk opphavsrett,
jfr. norsk dom i Rt. 1985 s. 883 (Electrc Circus) og to svenske i NJA 1961 s. 695
(Samson) og NJA 1975 s. 339 (Richard Berlin)
93 Jfr. sak 341/87 , E M I mot Electerola, Sml. 1989 s. 79.
94 Jfr. sak C-9 /93 , Ideal Standard, op.cit. For en nærmere kommenta r til denne dom-
men, se bl.a Jesper Rasmussen: «Ideal Standard» - Styrkelse af varemerkrettigheders
stilling i EU-ret ten, UfR B 1994 s. 447 fig. og Lars Pehrson: C o m m o n origin-prin-
cipen - dens uppgång och fall, N I R 1995 s. 10 flg.
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saken hevdet at overdragelsen av varemerket innebar at rettighetshaveren
hadde gitt sitt samtykke til at erververen kunne omsette produktet i eksport-
staten, og at han følgelig måtte bære konsekvensene av sitt valg.95 EF-dom-
stolen fant på sin side at konsumpsjonsprinsippet ikke fikk anvendelse, under
henvisning til at det samtykke til omsetning som lå i overdragelsen av ret-
tighetene ikke var det samme som det samtykke som utløste konsumpsjons-
virkninger.96 Som en mer prinsipiell begrunnelse ble det vist til at varemer-
kerettens «avgjørende funksjon» var å tjene som garanti for produktets opp-
rinnelse, og at innehaveren av varemerket kunne risikere å bli lastet for en
dårlig varekvalitet som han ikke selv kunne ha ansvaret for.97

Om det dermed er tillatt for en varemerkeinnehaver å hindre såvel direk-
te import som parallellimport under oppdelte varemerkerettigheter, er det
likevel ikke sagt at det tilsvarende gjelder ved overdragelse av andre imma-
terielle rettigheter. I forhold til f.eks. patentrettigheter kan det godt tenkes
at «konsekvenssynspunktet» også er gangbart i overdragelsestilfellene, idet
patenthaveren gjennom rettighetsoverdragelsen har hatt mulighet til å skaf-
fe seg tilstrekkelig kompensasjon.98

Tendensen i EF-domstolens praksis synes videre å være at varer produs-
ert på lisens fra rettighetshaveren likestilles med «ekte varer» produsert av
den originære rettighetshaver (eller en konsernforbundet virksomhet), slik
at samtykkekravet anses oppfylt i slike tilfeller." Når det gjelder varemer-
kerettigheter har det vært hevdet at varemerkedirektivet endrer på dette,
slik at rettighetshaveren nå skal kunne motsette seg import av lisenspro-
dukter i tilfeller der rettighetene er oppdelt geografisk over landegrens-

95, Synspunkte t ble bl.a. f remmet av EU-kommis jonen i sitt innlegg for domstolen,
jfr. dommens premiss 42 .
96, Jfr. premiss 4 3 . Denne begrunnelsen er kritisert i Peter Oliver: Free movement of
goods in the European Communi ty , 3. utg. London 1996 s. 283 og 284.
97, Jfr. premiss 45 m e d henvisning til Hag I I -dommen, op.cit.
98, Jfr. R e n é Joliet: Trade M a r k L a w and the Free M o v e m e n t of Goods : The Overrul ing
of the Judgment in Hag I, International Review of Industrial Property and Copy-
right Law (IIC) 1991s. 303 fig. på s. 318.
99, Dette følger dels såvel direkte som indirekte av EF-domstolens uttalelser og dels
av at Domstolen har uttalt konsumpsjonsprinsippet i saker der varene var framstilt
på lisens. Begrunnelsen for å likestille lisensprodukter med originalprodukter tør
imidlertid være ulik avhengig av hvilke rettigheter som «konsumeres». For
varemerkerettigheters vedkommende, se Ideal Standard-dommens premiss 37 og
38.
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ene.100 Det er imidlertid all grunn til å stille seg tvilende til en slik påstand.
Skillet mellom egentlig og uegentlig parallellimport er heller neppe rele-

vant i relasjon til det EF-rettslige konsumpsjonsprinsipp. Det avgjørende er
om rettighetshaveren har gitt sitt samtykke til omsetning av det aktuelle
produkt, og ikke om han seiv produserer de aktuelle varer på hjemmemar-
kedet. En annen sak er at det neppe er avklart om samtykkekravet er oppfylt
i de tilfeller der patent-, mønster eller opphavsrettigheter i importstaten er
overdratt til et rettssubjekt som er rettslig uavhengig av den originære ret-
tighetshaver, og førstnevnte ikke har gitt samtykke til omsetning i eksport-
staten.101 I slike tilfeller vil rettighetserververen ofte seiv produsere de ak-
tuelle varer på det nasjonale marked, men dette er altså ikke det avgjørende
rettslige kriterium.

Mens parallellimport fira uavhengige tredjemenn altså kan skje dersom
produktene er omsatt av rettighetshaveren seiv eller med hans samtykke,
kan det derimot stilles spørsmål om ikke de immaterielle rettighetene i alle
tilfeller kan brukes til å stanse direkte import fra innehaveren av rettighete-
ne i eksportstaten. Spørsmålet er i realiteten om det EF-/EØS-rettslige kon-
sumpsjonsprinsipp forutsetter at det aktuelle produkt har vært bragt på
markedet i eksportstaten forut for importen. Uten at vi her skal gå inn på
tolkingen av konsumpsjonsprinsippet i denne henseende, skal det nevnes
én omstendighet som kan tale for at rettighetshaveren ikke kan gis ubegren-
set rett til å motsette seg direkte import, nemlig forholdet til konkurranse-
reglene. Som vi har sett åpner konkurransereglene for muligheten av å leg-
ge visse begrensninger på adgangen til direkte import, særlig gjennom av-
taler om lisensiering av immaterielle rettigheter. På den annen side er hove-
dregelen snarere at eksportforbudsklausuler er forbudt etter konkurranse-
reglene. Detkan hevdes at det ville virke nokså inkonsekvent om en på den
ene side motarbeider eksportklausuler i avtaler med produsent og lisensha-
ver i stat A, dersom importen likevel kan hindres i kraft av patentrettighete-
ne i stat B. EU-kommisjonen har følgelig lagt til grunn at konsumpsjonsprin-
sippet hindrer at rettighetshaverne kan motsette seg direkte import.102

100,Jfr. Hans Peter Kunz Haustein: Perspektiven der Angleichung des nationalen
Markenrechts in der EWG, GRUR Int. 1992 s. 81 flg. på s. 90.
101, Se f.eks. Joliet op.eit. som for patentrettigheters del er av den oppfatning at
konsumpsjon ikke inntrer i slike tilfeller, «otherwise the assignor will be doubly
advantaged: first through the consideration received for the assignment and, second,
through still being able to sell in the territory of the assignee».
102, Jfr. bl.a. Kommisjonens innlegg i Pharmon-dommen, se generaladvokat Mancinis
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Dersom en gjennomfører en slik regel kategorisk vil en imidlertid gjen-
nom lisensavtalene bare ha kontraktsrettslig og ikke immaterialrettslig vern
mot direkte import i fall eksportforbudsklausulene ikke er i strid med kon-
kurransereglene. En tenkelig «mellomløsning» er å se konsumpsjonsprin-
sippet i sammenheng med konkurransereglene, slik at samtykkekravet ikke
anses oppfylt dersom eksportøren overskrider avtaleklausuler som er fore-
nelige med konkurransereglene. EF-domstolen har imidlertid ikke hatt an-
ledning til å uttale seg om dette spørsmålet.103

Endelig skal det sies noe om problemstillingen rundt parallellimportørens
bruk av det varemerke som en produsent eller forhandler har rettigheter til
på det nasjonale marked. Problemstillingen vil blant annet oppstå som føl-
ge av produktdifferensiering på de enkelte deler av Fellesmarkedet; pro-
dukter som stammer fra samme produsent og som har samme eller liknende
egenskaper forsynes med ulik emballasje og markedsføres undertiden un-
der ulike navn i de ulike stater. Parallellimportøren vil følgelig ha interesse
av å tilpasse de importerte produkter til «nasjonale forhold» for å kunne
representere et alternativ for forbrukerne til det ordinære produkt.

Som vi var inne på ovenfor i avsnitt 2.1.3 har EF-domstolen åpnet for at
ompakking av produktene og endog påføring av produsentens varemerke
kan skje, forutsatt - som de sentrale vilkår - at et forbud ville medføre en
kunstig markedsoppdeling og at varens kvalitet ville bli påvirket som følge
av ompakkingen.104 Denne forutsetningen er utslag av forbeholdet i EF art.
36(2) om at nasjonale tiltak ikke må virke som en vilkårlig handelshindring
eller vilkårlig forskjellsbehandling. I en rekke nye saker for EF-domstolen
vedrørende ompakking av legemidler har det dels vært spørsmål om hvor-
dan de tidligere dommene nærmere skal forstås, og dels om varemerkedi-
rektivet innebærer en forandring i denne henseende, og eventuelt i hvilken

uttalelse Sml. 1985 på s. 2285. Generaladvokaten er selv av samme oppfatning, se
s. 2285 og 2286.
103, Riktignok har den i flere saker hatt oppe tilfeller der importen skjedde direkte fra
rettighetshaveren i eksportstaten. Jfr. Hag I og Il-dommene samt GEMA-, Pharmon-
og Ideal Standard-dommene, op.cit. Ikke i noen av disse dommene rettet EF-dom-
stolen imidlertid oppmerksomheten mot direkte importproblemet, slik at dommene
neppe gir grunnlag for å trekke sikre slutninger. I GEMA-saken tolket imidlertid
den tyske domstol som behandlet den underliggende sak EF-domstolen slik at
rettighetshaveren kunne hindre direkte import. Om EF-domstolen virkelig var slik
å forstå er imidlertid tvilsomt. Jfr. Pehrson: EG och immaterialrätten op.cit. s. 43.
104, Jfr. nærmere bl.a. i Pehrson: EG och immaterialrätten op.cit. s. 71-78.
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retning.105 Generaladvokaten har nylig avgitt uttalelse til EF-domstolen i
disse sakene (Bristol Myers-saken).106 Han tar til orde for at nasjonale vare-
merkeregler, verken med grunnlag i EF art. 36 eller i varemerkedirektivet,
kan hindre en parallellimportör i å seige de importerte varene i nye ytter-
pakninger med det originale varemerket påført, forutsatt at ompakkingen
ikke er gjort på en slik måte at den er i stand til å påvirke varekvaliteten
eller på annen måte forringe varemerkets renommé. Generaladvoktaten
avviser i den forbindelse at parallellimportoren uten videre har bevisbyr-
den for at denne omstendighet er oppfylt. Han gir videre uttrykk for den
oppfatning at det ikke er noen relevant forskjell mellom det tilfelle at mer-
ket påføres den nye ytterpakningen og den situasjon at importøren ikke selv
påfører merket, men forsyner produktet med en ytterpakning hvorgjennom
varemerket på innerpakningen er synlig.107

Jeg skal ikke spekulere i hvordan EF-domstolen vil vurdere nevnte spørs-
mål. Min «tese» - som vi om kort tid kan få bekreftet eller avkreftet - er at
det avgj ørende vil være hva som oppfattes som varemerkets vesentlige funks-
jon, som beskyttes av EF-retten. Om EF-domstolen holder fast ved at vare-
merkets avgjørende funksjon er å garantere for produktets opprinnelse, er
det grunn til å forvente at domstolen treffer avgjørelse i samsvar med gene-
raladvokatens uttalelse108 Dersom EF-domstolen på den annen side finner
at varemerkets funksjon må redefineres - f.eks. til også å tjene en markeds-
styrings- og/eller reklamefunksjon - kan det tvert imot tenkes at praksis
strammes inn i parallellimportorens disfavør.109

105, Om problematikken: Se nærmere hos Karen Dyekjær-Hansen, The Trade Mark
Directive and the protection of brands and branding, European Intellectual Property
Law Review (EIPR) 1996 s. 62 flg.
106,Forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol Myers Squibb m.fl. mot
Paranova. Generaladvokat Jacobs avga sin uttalelse 14. desember 1995.
107, EF-domstolen har nemlig tidligere gitt uttrykk for at en slik type ompakking er
iorden, jfr. sak 1/81, Pfizer mot Eurim Pharm, Sml. 1981 s. 2913.
108, Jfr. generaladvokatens uttalelse, op.eit. premiss 78, der det framgår at general-
advokaten anser at varemerkets vesentlige funksjon i henhold til EF-retten (fort-
satt) er å garantere for produktets opprinnelse.
109 Spesielt blant tyske forfattere har det vært hevdet at varemerkedirektivet innebærer
en omdefinering av hva som anses som varemerkets vesentlige funksjon. Se bl.a.
Kunz Hallstein, op.eit. (note 100) på s. 90 og Rainer Klaka: Erschöpfung und
Verwirkung im Licht des Markenrechtsreformgesetzes, GRUR 1994 s. 321 flg. på
s. 326.



Parallellimport. Tendenser og perspektiver... 357

Når det gjelder spørsmålet om endring av selve varemerket, kan det sy-
nes som om EF-domstolen har oppstilt et enda strengere krav for at dette
kan skje, idet den - også i en sak som gjaldt legemidler - fant at et forbud
kunne utgjøre en skjult handelshindring dersom innehaveren benyttet forsk-
jellige varemerker for samme produkt med det formål å foreta en kunstig
oppdeling av markedet.110 Det kan således virke som om det her, i motset-
ning til hva som gjelder spørsmålet om påføring av varemerket, kreves at
innehaveren bevisst søker å dele opp markedene.111 Også her oppstår det et
spørsmål om varemerkedirektivet endrer situasjonen, skjønt det er fullt mulig
å hevde at varemerkeinnehaveren har «berettiget grunn» til å motsette seg
salg med mindre han har hatt til formål å dele opp markedene (direktivets
art. 7.2). Generaladvokaten påpeker i alle tilfelle i Bristol Myers-saken at
«rather more difficult problems arise when the parallel importer changes
the trade mark, as opposed to simply changing the packaging, and different
sollutions may be called for».112 Det oppstår på den annen side bevisprob-
lemer av betydelig art når noens formål eller hensikt gjøres til det avgjørende
rettslige kriterium, og EF-domstolen har nokså gjennomgående avstått fira
dette i andre sammenhenger.

b. Tredjelandsimport

Prinsippet om EF-konsumpsjon gjelder som nevnt bare omsetning innenfor
Fellesskapet.113 Ved parallellimport fira et tredjeland inn i EU oppstår prob-
lemer i relasjon til handelspolitikken og konkurranseforholdene innad i
Fellesskapet. Handelspolitikken i EU er basert på prinsippet om fri flyt av
varer innenfor Fellesskapet og en koordinering av handelspolitikken over-
for tredjeland, hvor det søkes å skape like inntredevilkår til markedet for
varer som er produsert utenfor Fellesskapet.114 Hvis statene får frihet til å

110,Jfr. American Home-dommen, op.eit (note 89) premiss 23.
111,Jfr. Pehrson i EG och immaterialrätten, op.cit. på s. 77 og 78.
112,Op.cit. premiss 84.
113,Jfr. EMI/CBS-dommen, se ovenfor i avsnitt 3.1.2. Unntak gjelder der EU har
inngått avtaler om det motsatte. EØS-avtalen inneholder som nevnt uttrykkelig en
förpliktelse til å la konsumpsjonsprinsippet få virkning innenfor hele EØS-områ-
det, jfr. EØS-protokoll 28 art. 2.
114, Det siste framgår av reglene i EF-traktaten om felles tolltariff og felles
handelspolitikk overfor tredjeland. EF-domstolen har imidlertid fastslått at
kompetansen under den felles handelspolitikk i henhold til EF art. 113 ikke omfatter
immaterielle rettigheter, jfr. uttalelse i henhold til EF art. 228(b) av 15. november
1994, Sml. 19941s. 5267 flg.
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bestemme om innehaverne av immaterielle rettigheter skal kunne motsette
seg import fra tredjeland, vil dette kunne innebære at noen stater benytter
seg av denne friheten, mens andre lar være. Dette kan resultere i at de sam-
me produktene fritt kan parallellimporteres til én medlemsstat, men ikke til
en annen, noe som igjen vil kunne føre til ulikheter innad i markedet. I noen
stater vil rettighetshaverne kunne skjermes mot parallellimport, men ikke i
andre, noe som vil påvirke retningen av varestrømmene inn i Fellesskapet
og skaffe noen næringsdrivende i Fellesskapet fordeler i forhold til andre.
Ulikheter i nasjonale immaterialrettsregler vil med andre ord komme på
tvers av målsettingen om like inntredevilkår for tredjelandsvarer. Det fin-
nes to mater å løse dette problemet på: Enten kan en pålegge statene å
tillate parallellimport fra tredjeland (plikt til «global konsumpsjon»), eller
en kan pålegge statene å gi rettighetshaverne rett til å forby tredjelandsim-
port (plikt til «EF/EØS-regional konsumpsjon»).

Til valg av løsning må en også trekke inn et par andre forhold. For det
første kan handelsproteksjonistiske hensyn tilsi at en velger å gi rettighets-
haverne rett til å hindre parallellimport fra tredjeland (se ovenfor); ikke
minst vil dette kunne gjøre seg gjeldende som «motpolitikk» dersom eks-
portstaten selv fører en proteksjonistisk politikk. For det andre kan hensy-
net til sterk immaterialrettsbeskyttelse gjøre at en heller velger å pålegge
statene å gi rettighetshaverne rett til å forby parallellimport enn det om-
vendte. For det tredje kan formelle begrensninger i traktatverket være til
hinder for å gjennomføre den ene eller den annen løsning fullt ut.

I EU synes regelverket i grove trekk å signalisere følgende løsning: Reg-
lene om fritt varebytte i Fellesskapet (EF art. 30) gjelder bare interstatlig
handel. Følgelig er ikke EF-traktaten til hinder for at statene kan gi inneha-
vere av immaterielle rettigheter rett til å motsette seg parallellimport fra
tredjeland, samtidig som disse reglene heller ikke gir grunnlag for noen
plikt til det motsatte. På ikke-harmoniserte områder vil en med andre ord
ikke ha noen garanti for at betingelsene for import av varer fira tredjeland er
like i hele området. På den annen side gir konsumpsjonsreglene i de ulike
immaterialrettsdirektiver grunn til å stille spørsmål om ikke statene har en
plikt til å gi rettighetshaverne rett til å motsette seg import. Varemerke-
direktivets (dir. 89/104) art. 7 bestemmer f.eks. at varemerkerettigheter ikke
gir innehaveren rett til å forby bruken av varemerket for varer som er bragt
på markedet innenfor Fellesskapet av rettighetshaveren seiv eller med hans
samtykke, noe som kan friste til en motsetningsslutning: Er varene ikke
bragt på markedet innenfor Fellesskapet har rettighetshavene rett til å hin-
dre parallellimport. Direktivet om de såkalte opphavsrettsbeslektete rettig-
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heter («spredningsdirektivet») gir utøvende kunstnere, film- og fonogram-
produsenter samt kringkastingsforetak enerett til spredning av eksemplarer
av sine prestasjoner (dir. 92/100 art. 9), hvoretter denne spredningsretten
uttømmes (konsumeres) når eksemplaret selges i Fellesskapet av rettighets-
haveren eller hans samtykke. Her er ikke en gang noen motsetningsslutning
nødvendig; etter en naturlig forståelse av direktivteksten skulle sprednings-
retten være i behold når samtykket til omsetning i Fellesskapet ikke er gitt.
Det tilsvarende - om enn noe mindre tydelig - gjelder for direktivet om
rettslig beskyttelse av edb-programmer (jfr. dir. 91/250 art. 4 c).

De nevnte direktiver har gitt foranledning til diskusjoner om hvorvidt
bestemmelsene vitterlig skal forstås slik at statene har plikt til å gi de aktu-
elle rettighetshavere rett til å hindre import fra tredjeland.115 Hva angår var-
emerkedirektivet kan forarbeidene samt direktivets forhistorie gi støtte for
en slik løsning, om enn ikke entydig.116 I tilknytning til det tilsvarende spørs-
mål vedrørende spredningsdirektivet har EF-kommisjonen i et spørsmål fra
Europa-parlamentet gitt uttrykk for at statene har en slik plikt, under hen-
visning til hensynet til konkurransen i og funksjonen av det indre marked,
samt rettighetshavernes beskyttelse117 EF-domstolen har imidlertid ennå ikke

115,Særlig varemerkedirektivet har forårsaket diskusjon om dette spørsmålet. For
den oppfatning at direktivet må tolkes slik at statene har valgfrihet på dette punkt,
se bl.a. Lars Pehrson: EG-rätt och immaterialrätt, TfR 1989 s. 497 flg. samt Jens
Fejø: Varemerkeretten i EF-perspektiv, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993
s. 261 flg. For motsatt standpunkt se bl.a .Lars Kjølbye: Varemærkeretlige konsum-
tionsspørsmål, UfR 1994 B s. 58 flg. og Jesper Rasmussen: The principle of ex-
haustion of trade mark rights, EIPR 1995 s. 174 fig. For et mer avventende stand-
punkt, se Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret, op.cit. s. 318 og Koktvedgaard/
Levin op.cit. s. 312, skjønt tyngdepunktet her vel ligger på sistnevnte oppfatning.
Nevnte spørsmål har også foranlediget debatt i andre land enn de nordiske, jfr. for
tysk rettslitteraturs vedkommende bl.a. Friedrich Karl Beier: Gewerblicher Rechts-
schutz und freier Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt und im Verkehr mit
Drittstaaten, GRUR Int. 1989 s. 603 flg. (= IIC 1990 s. 131), Hans Peter Kunz
Hallstein op.cit. og Rainer Klaka: op.cit. med ytterligere henvisninger.
116,Jfr. Fejø og Rasmussen (jfr. foregående note), som begge redegjør nokså grundig
for direktivets forhistorie, men som trekker ulike slutninger derfra. Nokså sentralt i
denne forbindelse står spørsmålet om hvordan en skal forstå Kommisjonens uttalelse
om at den nasjonale domstol kan tillate konsumpsjon utenfor Fellesskapet dersom
det foreligger en garanti for gj ensidighet mellom eksport- og importstaten, jfr EF-
Tidendel984C230.
117,Se EF-Tidende 1994 C 340 s. 37
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hatt anledning til å ta stilling til om en slik forståelse av de respektive di-
rektiver er riktig. I denne sammenheng vil vi ikke gi oss til å spekulere i hva
resultatet av en domstolsprøving ville bli. Det rekker å peke på at stand-
punktet om at rettighetshaverne kan hindre import fra tredjeland lar seg
forene med handels- og konkurransepolitiske målsettinger i EU. En annen
sak er at et slikt standpunkt kan angripes ut fra ulike politiske og rettspoli-
tiske betraktninger, men en eventuell saklig uenighet med EF-myndighet-
ene med hensyn til valg av virkemidler gir ikke grunnlag for å avvise stand-
punktet «de lege lata».

Om de nevnte direktivbestemmelser skal forstås slik at de pålegger stat-
ene en plikt til «regional konsumpsjon», kunne en ut fra det som her er sagt
stille spørsmål om det tilsvarende i så fall også bør gjelde i EØS, all den tid
EØS-avtalen ikke inneholder regler som skal koordinere handelspolitikken
overfor tredjeland. Dette er et komplisert spørsmål, som også henger sam-
men med spørsmålet om hvordan tredjelandsvarer skal behandles innad i
EØS. Etter min oppfatning har konsumpsjonsreglene i EØS tilsvarende rek-
kevidde som i EU også på disse punkter, jfr. EØS-protokoll 28 art. 2, men
det lar seg gjøre å argumentere for det motsatte.

3.2.3 Regulering av offentligrettslige hindringer

Utgangspunktet i fellesskapsretten er at nasjonale myndigheter ikke kan
treffe tiltak eller lage ordninger som i realiteten gjør parallellimport vanske-
ligere enn «autorisert import». Det følger av flere dommer fra EF-domsto-
len at slike ordninger anses som tiltak med tilsvarende virkning som kvan-
titative restriksjoner (EF art. 30). Følgelig har en blant annet i flere tilfeller
slått ned på nasjonale krav om produktdokumentasjon som en parallellim-
portør rimeligvis har vært ute av stand til å skaffe til veie.118 Andre eksemp-
ler på tiltak som vanskeliggjør parallellimport og som EF-domstolen har
slått ned på er etableringskrav for å seige en viss type vare, samt krav om
ompakking av varene forut for importen}19 Interessant er det videre at EF-

118, Jfr. sak 8/74, Dassonville, Sml. 1974 s. 837 og sak 2/78, Kommisjonen mot
Belgia, Sml. 1978 s. 1761 som begge gjaldt krav om framlegging av ekthets-
sertifikater ved brennevinsimport og sak 104/75, de Peijper, Sml. 1976 s. 613
(produktdokumentasjon ved legemiddelimport). Se også sak 406/85, Gofette og
Gilliard, Sml. 1987 s. 2525 og sak 154/85, Sml. 1987 s. 2717, som gjaldt unødvendig
omfattende kontroll- og dokumentasjonskrav ved motorvognimport som særlig
rammet parallellimport.
119, Jfr. henholdsvis sak 247/81, Kommisjonen mot Tyskland, Sml. 1984 s. l i l l og
sak C-347/89, Freistaat Bayern mot Eurim Pharm, Sml. 1991 I s. 1747.
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domstolen har fastslått at reklame for parallellimporterte biler ikke kunne
anses som villedende i henhold til direktiv 84/450, til tross for at en bl.a.
annonserte med «lavere priser» uten å opplyse om at det dreide seg om
bilmodeller som var mer sparsomt utstyrt enn de tilsvarende modeller som
ble solgt gjennom det autoriserte forhandlernettet. Dommen gir et signal
om at nasjonale myndigheter skal være varsomme mot å gripe inn overfor
markedsføringstiltak som særlig er egnet til å fremme parallellimport.120

På tross av at den positive innstilling til parallellimport også gjør seg
gjeldende på dette området, kan en ikke avvise fullstendig ordninger der
parallellimport vanskeliggjøres i forhold til ordinær import. EF art. 36 åp-
ner som nevnt for å gjøre unntak for importrestriksjoner dersom viktige
samfunnsmessige hensyn tilsier det; utover hensynet til immaterielle rettig-
heter som alt er nevnt kan særlig hensynet til folkehelsen begrunne restriks-
joner på parallellimport.121 Også her må en dra en grense mot tiltak som
virker som en skjult handelshindring eller vilkårlig forskjellsbehandling,
og spørsmålet foranlediger vanskelige bevisspørsmål.122

På samme måte som når immaterielle rettigheter gjør seg gjeldende opp-
står det spesielle problemer forsåvidt gjelder produktdifferensiering. Det
forhold at produsentene differensierer sine produkter, f.eks. avhengig av
hvor de bringes i omsetning, gjør det vanskelig for nasjonale myndigheter å
likestille det ordinære produktet og parallellimportproduktet. Dette gjelder
både differensiering med hensyn til merke og avvikelser med hensyn til
produktets innhold og sammensetning. Problemet viser seg ikke minst på
legemiddelsektoren, der det kreves særskilt markedsføringstillatelse for
omsetning av hvert enkelt produkt, og der det foreligger høy grad av pro-
duktdifferensiering, samtidig som det gjør seg sterke hensyn gjeldende for
å unngå at uheldige produkter kommer på markedet. Det er derfor ikke
overraskende at det eneste eksemplet fra domstolspraksis på at et tiltak som

120, Sak C-373/90, Forundersøkelse mot X, Sml. 1992 Is. 131. Se særlig premiss 12
der EF-domstolen uttaler følgende: «Inden denne undersøgelse bemerkes, at disse
reklameargumenter er af stor praktisk betydning for parallellimportører av biler,
samt at parallellimport, som det er fremhævet af generaladvokaten i punkt 5 og 6 i
forslaget til avgørelse, nyder en vis beskyttelse i fællesskapsretten, idet den fremmer
udviklingen af varebevægelserne og stimulerer konkurrencen».
121, Derimot er det tvilsomt om statene kan påberope seg «almene hensyn» som ikke
er nevnt i art. 36 i slike tilfeller (skjønt miljøhensyn generelt nok vil bli godtatt).
122, Se Sune Troels Poulsen: Parallellimport og sundhed, TfR 1993 s. 88 flg., på
s. 117 og 118.
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utvilsomt vanskeliggjorde omsetning av parallellimportprodukter i forhold
til omsetning av ordinære importprodukter - og som ble godtatt av andre
hensyn enn hensynet til immaterielle rettigheter - nettopp gjelder et tilfelle
som berørte produktdifferensiering på legemiddelsektoren.123

På den ene side fant EF-domstolen i den såkalte de Peijper-dommen fra 1976 at en
forskjellsbehandling med hensyn til behandlingen av to varianter av legemidler bare
var berettiget i fall forskj ellene mellom variantene hadde ulik terapeutisk betyd-
ning.124 I dommen om Royal Pharmaceutical Society i 1989 godtok den på den
annen side regler som ga apotekene plikt til å utlevere det produkt legene hadde
utskrevet resept for, og dermed avstå fra å erstatte produkt som hadde samme tera-
peutiske virkning, men som ble markedsført under et annet varemerke. Ifølge Dom-
stolen kunne en ikke avvise at hensyn av psykosomatisk karakter kunne tale for at
det ble ordinert en bestemt medisinsk spesialitet i stedet for et artsbestemt produkt
eller enhver annen medisinsk spesialitet som hadde samme terapeutiske virkning.125

Dommen viser at en her er inne på et vanskelig område, som i tillegg til å måtte ta
hensyn til folkehelsen også berører den varemerkeproblematikk som er nevnt oven-
for, skjønt EF-domstolen var av den oppfatning at varemerkerettigheter ikke kunne
berettige et forbud for en næringsdrivende mot å erstatte det bestilte varemerkepro-
duktet med et annet.126

De nevnte problemer lar seg i en viss utstrekning motvirke av at felless-
kapsmyndighetene gir regler om sentral prosedyre for godkjenning av pro-
dukter, eventuelt pålegger statene en gjensidig plikt til å godkjenne hveran-
dres produkter.127 Slike harmoniseringsprosesser er imidlertid ofte politisk
kontroversielle, noe som dels gjør at prosessene tar lang tid før de blir gjen-
nomført, og dels at harmoniseringen forblir ufullstendig i forhold til de
problemer som oppstår.128

Et særlig problem i forbindelse med oppfyHelse av nasjonale godkjen-
ningskrav gjelder spørsmålet om parallellimportørene uten videre kan nyte
godt av den dokumentasjon produsenten eller de autoriserte importører el-
ler forhandlere skaffer til veie for å oppnå godkjenning. Dersom det er snakk
om teknisk kompliserte produkter vil en slik dokumentasjon kunne med-

123 Jfr. sak 266 og 267/87, Royal Pharmaceutical Society, Sml. 1989 s. 1295.
124 Jfr. de Peijper-dommen op.cit. (note 118).
125 Op.cit. (note 123) premiss 22.
126 Op.cit. premiss 20.
127 På det viktige legemiddelområdet har en nå fått et generaldirektiv om sentral
godkjenning, jfr. dir. 2309/93, EF-Tidende 1993 L 214 s. 1.
128 Se f.eks. Leigh Hancher: The European Pharmaceutical Market: the problem of
partial harmoni sation, European Law Review 1990 s. 9 flg.



Parallellimport. Tendenser og perspektiver... 363

føre atskillige utgifter, slik at det her oppstår et «free-rider-problem». Såvel
uttalelser fra EF-domstolen som fra Kommisjonen om ordningene under
fellesskapslovgivingen indikerer imidlertid at parallellimportören kan byg-
ge på dokumentasjon framlagt av innehaveren av godkjennelsen til mar-
kedsføring av det aktuelle produkt.129 Også i denne henseende synes EF-
myndighetene lite tilbøyelige til å godta «free-rider-argumentet» i tilfeller
der det er store prisforskjeller mellom markedene.130

3.2.4 Noen sluttbemerkninger

Som det skulle framgå har holdningen til parallellimport innad i Fellesska-
pet i hovedtrekk vært nokså konsekvent. Verken konkurransereglene eller
reglene om fritt varebytte tillåter begrensninger på parallellimport fira uav-
hengige tredjemenn i særlig utstrekning, mens det finnes noe større rom for
å tillate begrensninger på adgangen til direkte import fira det autoriserte
forhandlernettet. Den strenge holdningen overfor begrensninger på vare-
forsyningskilder mellom medlemsstatene må ses på bakgrunn av den sterke
hensyntaken til markedsintegrasjon, noe som bl.a. framgår tydelig av dom-
stolspraksis på hele feltet.131 På den annen side er holdningen også uttrykk
for en bevisst konkurransepolitikk, der en viser grunnleggende skepsis ikke
bare overfor konkurransebegrensninger på produsentnivå («inter-brand»),
men også på forhandlernivå («intra-brand»). Det finnes klart nok en kop-
ling mellom bestrebelsene på markedsintegrasjon og konkurransepolitikken
og disse to grunnleggende elementer i fellesskapspolitikken kan vanskelig
isoleres fra hverandre.132

129 Jfr. de Peijper-dommen, op.eit. premiss 21 og 22 og Kommisjonens meddelelse
«om parallellimport af medicinske specialiteter for hvilke der allerede foreligger en
markedsføringstillatelse», EF-Tidende 1982 C 115 s. 5. Om sekundærlovgivingen,
se eksempel hos Poulsen op.cit. s. 127-130.
130 Jfr. forsåvidt EF-domstolens uttalelse i nevnte de Peijper-dom om at parallellim-
portører ofte er i stand til å tilby varen til lavere pris enn den som den autoriserte
importør opererer med for samme produkt. Uttalelsen ignorerer fullstendig det for-
hold at parallellimportørens kostnader blir lavere enn den autoriserte importøren så
lenge han kan dra nytte av den dokumentasjon sistnevnte har framlagt for godkjen-
ning i den aktuelle sak.
131 Se nærmere hos Warwick A. Rothnie Parallell imports, London 1993, særlig kap.
6.
132 På dette punkt vil Kommisjonens varslete endring i holdning til vertikale distri-
busjonsavtaler kunne medføre en lempeligere instilling til parallellimport på sikt.
Jfr. overfor i avsnitt 3.2.2 a.



Følgen av den steile holdningen overfor parallellimportbegrensninger er
at det ikke gis stort rom for å ta hensyn til markedsforholdene og virkning-
ene for «inter-brand-konkurransen». Noe vekt legges riktignok på argumentet
om at en viss grad av områdebeskyttelse er nødvendig for å komme inn på
markedet, men EF-myndighetene har vært kritisert for ikke å vektlegge det-
te argumentet sterkere, slik at det skjer en oppmyking også i forhold til
situasjoner der forhandleren har absolutt områdebeskyttelse.133

Når det gjelder «free-rider-argumentet» viser den avvisende holdningen
til parallellimportbegrensninger at en er lite villig til å akseptere at prisfors-
kjellene innad i Fellesskapet legitimeres på grunn av produsentens/forhand-
lerens innsats for å bedre forholdet mellom pris og ytelse. Dette indikerer at
EF-myndighetenes sterke fokus på priskonkurranse og prisutjevning i noen
grad utelukker en nærmere vurdering av ikke-prisrelaterte ytelsers betyd-
ning for konkurranseforholdene i markedet. En må videre skille mellom
«free-riding» på produsentens/forhandlernes ekstrautgifter og investering-
er på den ene side og utnyttelse av produsentens goodwill på den annen
side. EF-domstolens praksis bl.a. på varemerkeområdet viser at det settes
grenser for parallellimportörens «free riding» på produsentens gode navn
og rykte.134

Produktdifferensiering skaper et særlig problem i forhold til fellesskaps-
retten. EF-domstolen uttrykte i Grundig-dommen en negativ holdning til
fenomenet, idet den uttalte at produktdifferensiering hadde negative konse-
kvenser for «inter-brand-konkurransen.135 På den annen side har den aksep-
tert at det skjer en viss grad av markedsdeling som følge av merke- og/eller
produktdifferensiering, idet begrensninger på parallellimport i slike tilfel-
ler kan være egnet til å ivareta beskyttelsesverdige interesser.136 Her opp-
står det tydelig nok en konflikt i fellesskapsretten, som i noen grad søkes
forebygget ved harmonisering av produktstandarder og krav om sentral
godkjenning, uten at dette er tilstrekkelig for å avhjelpe alle problemer i
denne forbindelse. Problemer oppstår også idet det knytter seg betydelige

133 Jfr. ovenfor i note 79.
134 En må imidlertid holde muligheten oppe for en mulig holdningsendring på dette
punkt i og med att Kommisjonen er i ferd med å endre syn på "vertikale
konkurransebegrensinger". Jfr. ovenfor i kap. 3.2.2.a.
135 Jfr. ovenfor i avsnitt 3.2.I.
136 Jfr. American Home- og Royal Pharmaceutical-dommene, op.cit. Om problemet
rundt merkedifferensiering og forbrukerinteresser, se Lars Pehr s on: Varemerkerätten
från et konsumentsynspunkt, Hälsingborg 1981 s. 91 flg. ogPeter Blok: Varemærker
og forbrukerinteresser, NIR 1983 s. 105 flg.
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be visproblemer med hensyn til å avgjøre om produktdifferensieringen ivare-
tar legitime interesser eller har som formål eller følge å bidra til en kunstig
markedsdeling. Her ligger det med andre ord et potensiale for parallellim-
porthindringer som følge av problemer en ennå ikke har klart å løse fullt ut.

Endelig har denne framstillingen søkt å presisere at EF-myndighetenes
holdning til parallellimport innad i Fellesskapet ikke lar seg overføre til det
problem at parallellimporten skjer fra et tredjeland. Her kan en se tenden-
ser til at hensynet til egen handelspolitikk og mer renskåret handelsproteks-
jonisme kan spille inn.137 Noen klar bekreftelse på dette gjennom entydige
lovbestemmelser og/eller domstolspraksis foreligger imidlertid ikke på nå-
værende tidspunkt.

137 Jfr. avsnitt 3.2.2.b sammenholdt med avsnitt 2.2.


