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Sammendrøg: Klageren ønslcet å skifte produsent av et produkt i basísutvalgeL Ettersom

produsentenfremgikk av produktnavnet, måtte også produktnavnet endres, Klagerens sølçtad

om endring av produktnavn ble avslått av Vinmonopolet. Klagenemndafant iklee grunnlagþr

å oppheve avslaget. Nemnda viste til at det hører under Vinmonopolets skiønn on grossistene

slcal gis tillatel.çe til å endre procluktnavn. Nemndafanl al avslaget på tillatelse i dette lilfellet

var saklig begrunnet og hygget på enþrsvarlig skiønnsutøvelse. Det ble vist til sak 5/2016.

Sak 7/2016 Klage fra Altia Norway AS

ovcr avslag på endring av produkt

Den 5. desember 2016 ble det holdt møte i Nemnd for prøving av AS Vinmonopolets

beslutninger om innkjøp mv. Deltakere var lagdommer Eyvin Sivertsen (leder), advokat Inger

Eriksen, senionådgiver Odd Anders Nilsen og journalist Ingvild Tenn{ord.

Altia Norway AS er grossist for fire produkter som inngår i en serie med betegnelsen

Signature Series. I epost 15. juni 2016 til Vinmonopolet ba Altia Norway om tillatelse til å

endre produktenes navn i forbindelse med varemerkeregistrering. De opprinnelige navnene

var:

- Signature Series Gysler Riesling Trocken
- Signature Series Brunell Cotes de Rhone

- Signature Series LuigiOddero Langhe

- Signature Series Figli Luigi Oddero Piemonte Rosso

Altia Norway ønsket å $erne produsentenes navn, slik at nye navn på produktene ble som

følger:

- Signature Series Riesling Trocken

- Signature Series Cotes de Rhone

- Signature Series Oddero Langhe

- Signature Series Oddero Piemonte Rosso

Altia Norway understreket i eposten at produktenes utseende og innhold ville forbli uendret.

Vinmonopolet avslo anmodning om endring i epost 17. juni 2017.1 eposten er det uttalt:

"[...] 'Iestvarer og produkter overført fra bestillingsutvalget til basisutvalget skal ha
sämme kvalitet som de hadde ved lansering i henholdsvis testutvalget eller
bestillingsutvalget. Produsenten er et veseñtlig kjennetegn-og også indikasjon på . . ..

produktãts kvalTtet. Ved at denne endres vil pioduktet oppfattes som et annet produkt."

Altia Norway rettet innvendinger mot avslaget i epost 21. juni 2016. Det ble vist til at den

aktuelle produktserien - Signature Series - skulle bestå av høykvalitetsprodukter, men at

produktene skulle være generiske i den forstand at vinen kunnc lcveres av flere ulike

produsenter. Altia Norway påpekte at endring av produsent ikke nødvendigvis ville ha

betydning for produktets kvalitet, og ba Vinmonopolet utdype begrunnelsen for avslaget.
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Den videre korrespondansen i saken gialdt produktet Signature Series Gysler Riesling

Trocken, der Altia Norway ønsket å fierne produsentnavnet "Gysler".

I epost 2. juli 2016 understreket Altia Norway at produktet ville bli levert med samme kvalitet

og appellasjon som tidligere. Selskapet mente at avslaget innebar usaklig

forskjellsbehandling, da Vinmonopolet tidligere hadde godtatt tilsvarende endringer for andre

produkter.

Vinmonopolet ga en utdypende redegjørelse i epost 22. juli 2016, der Vinmonopolet

opprettholdt standpunktet om at endringen ville innebære endring til et annet produkt.

Altia Norway ba l. august 2016 om at saken ble oversendt til klagenemnda.

Vinmonopolet oversendte klagen og sin saksfremstilling til klagenemnda ved brev 22. august

2016. Altia Norway fikk i oversendelsesbrevet en frist på tre uker for merknader til
saksfremstillingen. Klagenemnda har ikke mottatt merknader.

Saken er behandlet sammen med sak 512016, som reiser liknende problemstillinger.

Klagerens hovedanførsler:

Klageren ønsker å endre produsent av produktet Signature Series Gysler Riesling Trocken og

ber derfor om tillatelse til å fierne produsentnavnet Gysler fra produktnavnet, Endring av

produsent vil ikke nødvendigvis påvirke sammensetning, opprinnelse eller kvalitet, jf.

innkjøpsbetingelsene punkt 5. 1 .

Den nåværende produsenten kjøper de fleste innsatsfaktorene fra andre og har derfor uansett

ikke full rådighet over produksjonsprosessen. Det er utfordringer med denne produsenten, og

klager har en annen produsent som kan overta. Vinen vil komme fra samme område og ha

samme druesammensetning, vinifìkasjon og kvalitet. Den eneste forskjellen vil være

produsenten. Produktet vil følgelig fremstå som identisk med dagens produkt. Endringen må

på denne bakgrunn tillates.

Det gjøres oppmerksom på at to tidligere ansatte hos klageren forsøker å overta som

representant for Gysler i Norge. Det vil imidlertid ikke være aktuelt for en eventuell ny

grossist å bruke det opprinnelige produktnavnet Signature Series Gysler Riesling Trocken, da

dette varemerket tilhører klageren.

Vinmonopolet har tidligere uttrykkelig godtatt endring i minst to liknende tilfeller. Det finnes

dessuten mange grossister som endrer "sourcing" og vinprodusent, uten at Vinmonopolet

retter innvendinger mot det. Videre er det mange produkter som har grossisten som

"produsent". Avslaget i nnebærer derfor usakli g fu rskj el lsbehandl ing.

Vin m ono polets hovedan førsler :

Saken gjelder ikke en beslutning om innkjøp eller om stansing av videre innkjøp. Saken faller

derfor i utgangspunktet utenfor klagenemndas virkeområde, jf. nemndsforskriften $ 3.
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Nemnda kan uansett ikke prøve Vinmonopolets forretningsmessige skjønn. Nemnda har i sak

ll2009lagt til grunn at spørsmålet om å tillate produktendringer, beror på et

forretningsmessig skjønn som nemnda i utgangspunktet ikke kan prøve, jf.
innkjøpsbetingelsene punkt 5.1. Det er i samme sak understreket at endring til et annet

produkt ikke kan tillates.

Det følger av innkjøpsbetingelsene punkt 5.1 at det skal være samsvar mellom det innkjøpte

og det leverte produktet. Det er produktet som er innkjøpt ved anbudskonkurranse eller

overført fra bestillings- eller testutvalget i konkurranse med andre, som skal leveres til
basisutvalget, jf. innkjøpsforskriften $ 3-2 og $ 3-3. En listeføring i basisutvalget er ingen

friplass som grossisten kan bruke etter eget ønske.

En endring av produsent som også fremgår av produktnavnet, vil åpenbart innebære endring

til et annet produkt, slik at anmodningen må avslås. Vinmonopolets innkjøp gielder det

konkrete produktet med sitt sett av kjennetegn. Det er dette produktet som er listeført i

basisutvalget.

Det er uten betydning at den nåværende produsenten mangler full råderett over

produksjonsprosessen, noe som ikke er uvanlig. I henhold til Vinmonopolets etablerte praksis

er det den som først er oppgitt som driftsansvarlig, som regnes som produsent. Det gielder

uavhengig av om den angitte produsenten har dyrket druene og har råderett over hele

prosessen. Flvis grossisten selv er oppgitt som produsent, vil underleverandør kunne skiftes

forutsatt at kvalitet og øvrige kjennetegn ved produktet opprettholdes.

Vinmonopolet tar ikke stilling til eventuelle konflikter om retten til å representere produktet i

Norge. Så lenge Signature Series Gysler Riesling Trocken eksisterer, er det dette produktet

som kjøpes inn til basisutvalget. Heller ikke en ny grossist vil kunne endre produktet. Hvis

ingen grossist leverer produktet, vil det bli strøket fla basisutvalget.

Det foreligger ikke usaklig forskjellsbehandling. De to sakene som klageren har nevnt, kan

ikke sammenliknes med foreliggende sak. Begge gialdt oppretting av feil.

Vinmonopolet fører en streng praksis med hensyn til endring av produkter. Endring av angitt

produsent tillates ikke.

Vinmonopolet mener på denne bakgrunn at avslaget på anmodningen om å endre produsent

og {erne produsentnavnet fra Signature Series Gysler Riesling T'rocken, må opprettholdes.

Klagencmnda er kommet til at klagen ikke fører frem.

l. Etter nemndsforskriften $ 3 første ledd kan klagenemnda prøve beslutninger truffet av

Vinmonopolet "om prisfastsettelse, om innkjøp av et produkt eller om stansing av videre

innkjøp".

Det er ikke truffet en formcll beslutning om å stanse videre innkjøp til basisutvalget av

klagerens produkt. Nemnda finner likevel at den har kompetanse til å behandle saken.

Vinmonopolets avslag på klagerens søknad om å få endre produktet, innebærer i praksis et
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avslag på "innkjøp av et produkt". Et slikt avslag kan prøves av nemnda etter forskriften $ 3

første ledd. Det samme ble lagt til grunn i nemndas sak 5/2016.

2, Adgangen til å endre produkter som er kjøpt inn til basisutvalget, er regulert i

"Generelle innkjøpsbetingelser for Vinmonopolet" (innkjøpsbetingelsene) punkt 5.1, som har

overskriften "Produktkvalitet". I første avsnitt heter det:

"Produktet skal være i samsvar med tilbudt og innkjøpt produkt i basisutvalget.
Testvarer og produkter overført fra bestillingiutvalget til basisutvalget skal ha samme

kvalitet som äe hadde ved lansering i henholdsvis testutvalget eller
bestillingsutval get. "

Utgangspunktet er altså at grossisten ikke kan endre produktets kvalitet. Dette utgangspunktet

er presisert i bestemmelsens tredje avsnitt:

"Det kan ikke giøres endringer ved produktets klassifisering, sammensetning, kvalitet,
stil og lignendõsom endrerþroduktôt til et annet enn det som er innkjøpt."

Det følger av dette at forbudet mot endring ikke bare gjelder kvalitet i snever forstand, det vil

si sensorisk kvalitet. Forbudet omfatter produktegenskaper i videre forstand, herunder forhold

som sammensetning, klassifîsering og stil. Opplistingen er kun en eksemplifikasjon, jf.

uttrykket "og lignende".

Endringsforbudet omfatter ikke rent tekniske endringer. I innkjøpsbetingelsene punkt 5.1

femte avsnitt er det fastsatt:

"Alle tekniske endringer, som endring av etikett, emballasje og lignende, skal meldes

Vinmonopolet senest2 uker før første leveranse."

Dette må forstås slik at grossistene står fritt til å foreta rent tekniske endringer. Det er nok å

varsle Vinmonopolet om endringen to uker før levering.

3. Klagesaken gjelder skifte av den produsentcn som fremgår av navnet på produktet.

Dermed må også produktnavnet endres. Nemnda finner at dette ikke kan regnes som en rent

teknisk endring. Selv om produkttype og -kvalitet i utgangspunktet vil være den samme, vil
justering av produktnavnet som følge av at produsenten byttes ut, innebære endring av

spesifÏkasjoner som lå til grunn for innkjøpet. Om man ser bort fra at varemerkerettighetene i

dette tilfellet tilhører samme grossist, kunne de to produktene ha vært solgt parallelt og i

konkurranse med hverandre.

Endringen omfattes derfor av endringsforbudet i innkjøpsbetingelsene punkt 5.1.

4, Endringsforbudet er ikke absolutt. Etter punkt 5.1 ljerde avsnitt kan Vinmonopolet gi

tillatelse til å endre produktet etter søknad fra grossisten:

"Endringer av produktets sammensetning, kvalitet, $il qq lignende, utover hva som er
normalt-etter pioduktets karakter, må goãkjennes på forhånd. Svar på anmodning om
godkjenning dkat foreligge senest 2 uker eiter at Vinmonopolet har mottatt melding
om endring."
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Nemnda har i sak 512016 påpekt at Vinmonopolet må være restriktiv med å tillate endring av

et produkt etter at det er tatt opp i basisutvalget. Listeføringen i basisutvalget gjelder et

konkret produkt med bestemte spesifikasjoner. Om grossisten gis mulighet til å endre disse

spesifikasjonene i ettertid, vil det kunne bryte med forutsetningene for opptaket og være i strid

med kravet om konkurranse på like vilkår, jf. innkjøpsforskriften $ l-l.Det er særlig grunn til
å være restriktiv ved endringer som er egnet til å påvirke salgsvolumet, og som dermed kan

virke konkunansevridende. Det vises til Dragsten, Offentlige anskaffelser,20l3, side 650 flg.

I denne saken ønsker klageren å endre produktnavnet fordi produsenten skal skiftes ut.

Det er opplyst at Vinmonopolet godtar at grossister skifter produsent hvis produsentens navn

ikke fremgår av produktnavnet eller av andre spesifìkasjoner ved innkjøpet. I så fall er det

ikke tale om en produktendring som krever tillatelse etter innkjøpsbetingelsene punkt 5.1

fierde avsnitt.

Situasjonen er annerledes hvis produsentens navn er en del produktnavnet, slik at også

produktnavnet må justeres, som i denne saken. Produktnavnet er - som tidligere nevnt - en

spesifikasjon som omfattes av endringsforbudet. Det betyr at endring krever tillatelse.

Nemnda kan ikke se at endringer av produktnavn uten videre kan anses som uforenlig med

likebehandlingsprinsippet eller forutsetningene for innkjøpet. Selv om produktnavnet inngår

som en spesifrkasjon for det produktet som kjøpes inn, kan navnet ikke generelt sies å utgjøre

en kjerneegenskap ved produktet på linje med for eksempel produkttype, kvalitet,

klassifikasjon og stil.

Nemnda mener derfor at innkjøpsreglementet punkt 5.1 fierde ledd gir Vinmonopolet adgang

til å tillate justeringer av produktnavn, i den grad dette anses som velbegrunnet. Men noen

plikt til å gi tillatelse, har Vinmonopolet ikke. Dette er overlatt til Vinmonopolets skjønn.

Nemnda kan bare gripe inn hvis skjønnsutøvelsen har vært usaklig, klart urimelig eller i strid

med kravet om likebehandling i innkjøpsforskriften $ l -l .

Vinmonopolet har begrunnet avslaget med at endring av dcn produsenten som fremgår av

produktnavnet, vil føre til at produktet fremstår som et annet produkt for kjøperne, selv om

kvalitet og andre produktegenskaper vil være de samme. Nemnda finner at dette utgjør en

saklig begrunnelse for avslag. Det er ikke klart urimelig at Vinmonopolet har lagt større vekt

på hensynet til hvordan kundene vil kunne oppfatte produktet, enn på de ulempene som

avslaget vil påføre grossisten.

Nemnda kan videre ikke se at avslaget innebærer usaklig forskjellsbehandling. Vinmonopolet

har opplyst at de to sakene som klageren nevner, ikke gjaldt endring av angitt produsent, men

korrigering av feil. I den ene saken hadde grossisten endret opprinnelse og produsent etter

opptak i basisutvalget. Vinmonopolet ga da pålegg om å endre tilbake til den opprinnelsen

produktet hadde ved opptaket. Den andre saken gjaldt korrigering av feil for å sikre samsvar

mellom etiketten og registrert produsent. Nemnda legger ut fra dette til grunn at de tidligere

sakene ikke er sammenliknbare med foreliggende klagesak.

Etter dette tas klagen ikke til følge. Avgjørelsen er enstemmig.
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Inger Eriksen

Slutning:
Klagen tas ikke til følge.

Eyvin Sivertsen

Odd Anders Nilsen Ingvild Tennfiord
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