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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Enligt rådets förordning 4064/89 med ändring (1310/97), om kontroll av 

företagskoncentrationer (nedan kallad koncentrationsförordningen), är det 

kommissionen som kontrollerar och granskar företagskoncentrationer. Den så kallade 

"one stop shop-principen" innebär att företag som genomför en fusion med 

gemenskapsdimension1 endast ska behöva vända sig till en instans, det vill säga 

kommissionen för att få en bedömning avseende fusionens förenlighet med den 

gemensamma marknaden. Eftersom kommissionen är ensam beslutsinstans är det 

därmed också kommissionen som har fått utforma standarden för vilken bevisning och 

vilka antaganden som anses tillräckliga för att bevisa att en skadlig 

företagskoncentration föreligger.  

 

Förstainstansrätten har sedan den installerades 19892 haft funktionen att handlägga 

överklaganden av kommissionens beslut i konkurrensärenden.3 Fram tills nyligen har 

förstainstansrätten endast kommenterat formella felaktigheter i kommissionens beslut 

när det gäller kontroll av företagskoncentrationer. I tre nya avgöranden, T-

342/99(Airtours plc mot Europeiska kommissionen), T-77/02 (Schneider Electric SA 

mot Europeiska kommissionen) samt T-80/02 (Tetra Laval BV mot Europeiska 

kommissionen) har förstainstansrätten emellertid upphävt kommissionens beslut med 

anledning av materiella felaktigheter. Förstainstansrätten har underkänt kommissionens 

bevisning och slutsatsdragande och konstaterat att någon skadlig företagskoncentration 

inte var förhanden i något av de tre fallen.  

 

Det ovan beskrivna kan tolkas som att det finns en uppfattning från förstainstansrättens 

sida att kommissionen är för godtycklig i sina bedömningar. Det förefaller att 

förstainstansrätten på grund av detta har funnit det nödvändigt att ange en minimi-

                                                           
1 för definition av gemenskapsdimension se avsnitt 2.4.1 
2 Ministerrådet fattade beslut om att inrätta Förstainstansdomstolen i november 1988 och dess verksamhet 
kom igång den första november året därpå, Rundegren, Hans, Proceduren vid EG domstolarna, sid. 12. 
3 Enligt artikel 230 i Romfördraget 
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standard eller "bevisribba" för vad som är tillräcklig bevisning och godtagbart 

slutsatsdragande vid kontroller av företagskoncentrationer. 

 

När Tetra Lavals förvärv av Sidel omprövades i ett efterföljande mål, användes den av 

förstainstansrätten anslagna bevisribban och kommissionen fann då att det ej längre 

förelåg en skadlig företagskoncentration.  

 

Kommissionen har nyligen (8 januari 2003) överklagat förstainstansrättens beslut att 

häva kommissionens beslut i Tetra Laval-fallet. Kommissionen hävdar att de krav som 

förstainstansrätten ställer är omöjliga att efterleva i praktiken samt att förstainstansrätten 

har överskridit sin befogenhet. 

 

Det framstår av ovan anförda resonemang som att kontrollen av företagskoncentrationer 

med gemenskapsdimension är under förändring eller närmare bestämt att en 

omkullkastning har skett av vad som tidigare utgjorde standarden för vad som anses 

vara en godtagbar analys av koncentrationen. 

 

1.2 Problemformulering 
Har förstainstansrätten lagt grunden för nya standarder när det gäller kraven för vad som 

är godtagbar bevisning och godtagbart slutsatsdragande i mål om företagsfusioner? 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur förstainstansrätten har hanterat frågor om 

bevisning och slutsatsdragande i de tre nya avgöranden och huruvida detta innebär 

början av en omstöpning av kontrollen av företagsfusioner med gemenskapsdimension.  

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen är ämnad att behandla kontrollen av företagsförvärv med 

gemenskapsdimension. Uppsatsen behandlar inte nationell konkurrensrätt. Jag lämnar 

vidare aspekter av konkurrensrätten som inte rör kontroll av företagskoncentrationer 

därhän såvida de inte är relevanta för åskådliggörandet av problematiken. I 

redovisningen av de tre nya avgöranden lyfter jag först och främst fram de delar av 

besluten som inverkat på förstainstansrättens beslut att ogiltigförklara kommissionens 

beslut. Jag utelämnar således viss argumentering som inte gett upphov till tveksamheter 

hos förstainstansrätten.  

 

1.5 Metod 
Jag inleder uppsatsen med en översiktlig orientering av EG-rättens 

konkurrenslagstiftning och dess syfte. Den följs av en mer specifik redovisning av hur 

konkurrensrätten hanterar företagssammanslutningar. Därefter redogör jag övergripande 

för var och ett av de tre rättsfallen, främst i syfte att illustrera det för problemställningen 

essentiella i dem. Denna redogörelse följs av en sammanfattande redovisning för hur 

fusionskontrollens nivå för bevisningen har påverkats genom de tre nya avgöranden. 

Uppsatsen har en viss tyngdpunkt på målet Tetra Laval mot kommissionen eftersom 

detta fall är mer intressant än Airtours- och Schneiderfallen ur en rad aspekter, till 

exempel att det har överklagats av kommissionen och att den bevisribba som fastlagts 

av förstainstansrätten har tillämpats av kommissionen i ett efterföljande mål.  

I diskussionen över vad avgöranden får för konsekvenser behandlas bevisbörde- och 

beviskravsfrågor samt huruvida de nya avgöranden ändrar på dessa frågor. Uppsatsen 

har sin fokus på bevisfrågorna snarare än de frågor som rör slutsatsdragande. Detta 

beror främst på att det är svårare att dra några allmängiltiga slutsatser när det gäller 

dessa. Uppsatsen behandlar även frågor som rör att rättssäkerheten ställs i kontrast till 
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intresset av att ha en effektiv handläggning av kontrollen. Tillsist har jag gjort ett försök 

att blicka in i framtiden och se vad som kan tänkas hända med kontrollen av 

företagskoncentrationer.  

 

 

1.6 Referenser 
Denna magisteruppsats är avsedd att utreda rättsläget efter tre avgöranden i 

förstainstansrätten; Schneider mot kommissionen (T 310/01 och T 77/02), Tetra Laval 

mot kommissionen (T 5/02 och T 80/02) samt Airtours mot kommissionen (T 342/99). 

Dessa avgöranden innehar givetvis en central roll i uppsatsen.  

För att utreda rättsläget och skaffa mig in grund för självständig diskussion har jag 

därutöver använt mig av den Europeiska Gemenskapens rättsakter samt material utgivet 

av förstainstansrätten, EG-domstolen och kommissionen. Jag använder mig även av den 

doktrin som finns på området, främst svensk- och engelskspråkig. Mycket relevant 

information finns lättillgänglig på Internet, och jag har använt mig av källor som är 

officiella. 
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2 EG:s konkurrensrätt 
2.1 Inledning 
En av hörnstenarna för samarbetet inom den Europeiska unionen är konkurrensrätten. 

För att uppnå unionens mål, bland annat att ”upprätta en gemensam marknad och en 

ekonomisk och monetär union”4 och ”en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk 

konvergens” krävs ”en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre 

marknaden inte snedvrids”5 Det sagda är grundläggande för den Europeiska 

konkurrensrätten, i dess utformning av direktiv, förordningar och praxis. 

 

Av stor betydelse för konkurrensrätten är att monopolistiska marknadsstrukturer och 

marknader med alltför dominerande företag ses som konkurrenshämmande. En sådan 

situation på marknaden är således inte förenlig med unionens övergripande mål och 

syfte. För att tillse att marknaden präglas av en effektiv konkurrens är det därför av vikt 

att, dels begränsa antalet dominerande företag, och dels begränsa deras möjligheter att 

bedriva en konkurrenshämmande strategi. 

 

2.2 Konkurrensrätten 
Centrala för konkurrensrätten är Romfördragets artikel 81 som syftar till att förhindra 

konkurrensbegränsande avtal, samt artikel 82 som förhindrar att en dominerande 

ställning på marknaden missbrukas. 

 

2.2.1 Artikel 81 
Enligt artikel 81 i Romfördraget är alla avtal mellan företag som hindrar konkurrensen 

mellan företag oförenliga med den gemensamma marknaden och därmed förbjudna.  

Artikel 81 syftar till att hindra företag att ingår avtal som medför en snedvridning av 

konkurrensen på den gemensamma marknaden. Särskilt allvarliga är horisontella avtal 

mellan konkurrenter som innebär en uppdelning av marknaden bestämd på annat än 

                                                           
4 Artikel 2 Romfördraget 
5 Artikel 3.1(g) Romfördraget   
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konkurrensmässiga grunder. Konkurrenshindrande avtal kan emellertid ingås även 

genom vertikala avtal såsom ensamåterförsäljaravtal eller fastställande av priser.  

 

De kriterier som måste uppfyllas för att artikel  81 skall vara tillämplig är  

a) att det föreligger ett avtal eller samarbete  

b) mellan företag   

c) som kan påverka handeln mellan medlemsstater 

d) som har till syfte eller effekt att konkurrensen på marknaden snedvrids. 

 

2.2.2 Artikel 82 
I artikel 82 stadgas att missbruk av en dominerande ställning som påverkar handeln 

mellan medlemsstater på den gemensamma marknaden är oförenligt med den 

gemensamma marknaden och förbjudet. 

 

Syftet med artikel 82 är att ett eller flera företag som innehar en dominerande ställning 

skall hindras från att utnyttja denna och ensidigt bestämma eller kraftigt påverka 

villkoren för marknaden på ett otillbörligt sätt. Utan någon reglering av 

konkurrensbeteende skulle företagen hypotetiskt sett sträva efter att generera så mycket 

vinst som möjligt till så låg insats som möjligt. Ytterlighetsfallet av detta är att ett 

företag uppnår en helt dominerande ställning, det vill säga företaget är ensamt och 

kontrollerar marknaden och kan bestämma vilka produkter den vill utveckla och vilket 

pris det vill utkräva. Konkurrensrätten syftar till att förhindra att ett eller flera företag 

som innehar en dominerande ställning kan diktera villkoren för handeln, eftersom detta 

typiskt sett drabbar konsumenterna genom att konsumenternas efterfrågan efterställs det 

dominerande företagets eller de gemensamt dominerande företagens önskemål.  

 

Det är inte själva dominansen i sig som är förbjuden utan missbrukande av den. 

Missbruk  är  att vidta strategier som inte är konkurrensmässigt betingade, till exempel i 

syfte att förhindra att nya konkurrenter tar sig in på marknaden eller att slå ut 

existerande konkurrenter, exempelvis genom underprissättning6. Vidare kan missbruk 

bestå av att utnyttja den dominerande ställningen för att försöka påtvinga avtalsparter 
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oskäliga avtalsvillkor, till exempel genom leveransvägran7 eller kopplingsförbehåll8, så 

att man kan styra marknaden till sin egen förmån.  

 

Av stor betydelse för redogörelsen av Tetra Laval/Sidel-fallet är begreppet 

"leveraging".9 Leveraging behöver inte i sig vara konkurrensbegränsande och är en 

metod för att underlätta inträde på en ny marknad. Leveraging innebär att ett företag 

som har en stark ställning på en marknad använder denna för att ta sig in på en ny 

marknad. Emellertid kan detta ske genom lagstridiga åtgärder som till exempel 

kopplingsförbehåll.  

 

När det gäller samordnade förfaranden av företag, vilka resulterar i 

konkurrensbegränsande effekter, kan sådana omfattas av artikel 81 till den del att ett 

samordnat förfarande10 kan visas. I vissa fall kan samordnade förfaranden hanteras 

under artikel 82. I oligopolsituationer omfattas de företag som är medverkande i 

oligopolet av artikel 82:s lydelse "ett eller flera företags missbrukande av en 

dominerande ställning". Därmed krävs inte att det visas att ett samordnat förfarande har 

ägt rum, utan endast att företagen inte längre konkurrerar med varandra på ett naturligt 

sätt. 

2.2.3 Företagskoncentrationer 
Den europeiska gemenskapens konkurrensrätt stannar emellertid inte vid att förbjuda 

konkurrensbegränsande avtal och missbruk av en dominerande ställning. Lagstiftningen 

tjänar även till att hindra att företag och sammanslutningar av företag blir dominerande 

på den gemensamma marknaden genom sammanslagning. Motivet till detta är att även 

om ett dominerande företag inte gör överträdelser av konkurrensrätten, kan i många fall 

dominansen i sig medföra negativa verkningar för konkurrensen. 

 

                                                                                                                                                                          
6 Typiskt sett innebär underprissättning att ett dominerande företag sänker sitt pris och gör en beräknad 
förlust i samband med att en ny aktör försöker inträda på marknaden, i syfte att slå ut konkurrensen "i sin 
vagga", för att sedan höja priset och återhämta sig när hotet är avvärjt.  
7 Ett exempel på otillåten leveransvägran är United Brandsfallet (27/76). En dansk återförsäljare av 
United Brands bananer hade deltagit i en annonskampanj där några av United Brands konkurrenter deltog. 
United Brands upphörde därför att leverera bananer till återförsäljaren. 
8 I målet Tetra Pak II Gjorde sig Tetra skyldig till kopplingsförbehåll genom att en rad avtalsklausuler 
begränsade kunders rätt att fritt förfoga över förpackningsmaskiner man köpt eller hyrt. Bland annat 
krävdes att kunden endast köpte förpackningar från Tetra Pak.  
9 I brist på en tillfredsställande översättning till svenska används den engelska termen i uppsatsen. 
10 enligt a) i avsnitt 2.1.1 
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För att kunna hindra en fusion som ger upphov till en dominerande ställning uppstår har 

såväl artikel 81 som 82 visat sig otillräckliga. (Se Valentine Korah, EC Competition 

Law and Practice, 2000) När det gäller artikel 81 så fann rätten i BAT-fallet11 att 

förvärvet av minoritetsaktier i ett konkurrerande företag skulle kunna strida mot artikel 

81 om förvärvet påverkade konkurrensen negativt. Emellertid var detta ingen 

tillfredsställande lösning enligt Korah eftersom stor osäkerhet rådde beträffande hur stor 

del av transaktionen som skulle ogiltigförklaras enligt artikel 81(2). Om förvärvet var 

ogiltigt och inte endast annullerbart, skulle äganderätten aldrig anses ha övergått, och 

detta skulle skapa stor förvirring när företagets tillgångar sålts av den nya ledningen till 

tredje person.  

 

När det gäller artikel 82 anger Korah att den endast är tillämpbar då åtminstone ett av de 

sammangående företagen är dominerande. Dessutom råder tveksamhet huruvida artikel 

82 kan tillämpas vid begränsade förvärv av aktier eller rösträtter. 

 

Den största bristen med en tillämpning av artikel 81 eller 82 i mål om 

företagskoncentrationer är sannolikt att ingen av artiklarna erbjuder någon möjlighet för 

kommissionen att få kännedom om sammanslagningar förrän efter det att de redan är 

genomförda. En sådan möjlighet framstod som ytterst önskvärd för kommissionen för 

att effektivt kunna stoppa företagskoncentrationer före det att några rättigheter 

överförts. (Se Valentine Korah, a.a) 

 

2.2.4 Kontrollförordningen (4064/89) 
I brist på effektiva rättsmedel vid kontrollen av företagskoncentrationer, utfärdade rådet 

en förordning (4064/89), med ändring (1310/97), om kontroll av 

företagskoncentrationer. Koncentrationsförordningen utgör tillsammans med en 

tillämpningsförordning från kommissionen samt ett antal tolkningsmeddelanden från 

kommissionen de viktigaste rättskällor som reglerar kommissionens kontrollfunktion 

när det gäller företagskoncentrationer.12  

 

                                                           
11 BAT och Reynolds mot kommissionen (142 & 156/84) 
12 Källa; Europeiska kommissionen, Kontroll av företagskoncentrationer inom Europeiska unionen. sid. 9 
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2.3 Processen vid företagssammanslutningar 

2.3.1 Föranmälan av företagskoncentrationer 
Enligt artikel 4 i koncentrationsförordningen föreskrivs att företagskoncentrationer med 

gemenskapsdimension13 måste föranmälas till kommissionen, senast en vecka efter det 

att avtalet ingåtts, offentliggörandet av budet om övertagande eller förvärvet av 

kontrollerande inflytande. Kommissionen avger sedan ett utlåtande enligt artikel 6 som 

anger huruvida koncentrationen ger anledning till allvarliga tvivel beträffande dess 

förenlighet med den gemensamma marknaden eller ej. Om koncentrationen ger upphov 

till sådana tvivel skall kommissionen inleda ett förfarande som resulterar i att 

kommissionen avger ett beslut huruvida koncentrationen är förenlig med den 

gemensamma marknaden enligt 2.2, eller oförenlig med densamma i enlighet med 

artikel 2.3 vilket medför att koncentrationen skall förbjudas. 

 

2.3.2 "One stop shop-principen" 
Kontrollförordningen ger kommissionen en särskild och exklusiv kontrollmakt när det 

gäller företagsfusioner14, Kommissionen är enligt "one stop shop-principen" den instans 

som i första hand handlägger koncentrationsfrågor. "One stop shop-principen" innebär 

att fusionerande företag med gemenskapsdimension endast skall behöva vända sig till 

en instans för att få till stånd ett snabbt beslut huruvida fusionen är tillåten. One stop 

shop-principen ses tillsammans med korta handläggningstider som en av gemenskapens 

kontrollfunktions företräden. Det är främst ur effektivitetssynpunkt som kontrollen har 

fått denna utformning. En fusion mellan två företag innebär ofta osäkerhet inom de 

berörda företagen. Det kan till exempel leda till osäkerhet angående vilka arbetstillfällen 

som kommer att bestå eller huruvida investeringar kan göras. Därför är det fördelaktigt 

för företagen att hålla handläggningstiderna korta. 

 

Genom denna utformning av fusionskontrollen har kommissionen fått tämligen fria 

händer att utforma praxis för vad som anses vara en skadlig företagskoncentration. 

Liksom vid övrig juridisk tillämpning måste därvid ett visst mått av skönsmässighet 

tillåtas i kommissionens bedömning av företagskoncentrationer.  

                                                           
13 för definition av gemenskapsdimension se avsnitt 2.4.1 nedan 
14 Europeiska kommissionen, Kontroll av företagskoncentrationer inom Europeiska unionen. sid. 9 
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Anser ett företag att de har blivit felbedömda kan kommissionens beslut överklagas till 

förstainstansrätten. 

 

2.3.3 Avslutande reflektioner angående processen vid 
företagssammanslutningar 

Enligt författarens mening så är det, trots att besluten kan överklagas till 

förstainstansrätten, tänkbart handläggningen av målet i många fall stannar efter det att 

kommissionen gjort sin bedömning och avgivit sitt beslut.  

 

Genom "one stop shop-principen" inträder kommissionen i dubbla roller, det vill säga 

både som åklagare och domare. Det finns en viss risk för att kommissionen inte håller 

isär de två rollerna på ett tillfredsställande sätt.  

 

Företag som anser att de har blivit utsatta för en felbedömning tvekar måhända inför ett 

osäkert överklagande eftersom tyngden i kommissionens beslut får anses uppenbar. 

Endast i de fall där de bedömda företagen bedömer sig ha en god chans att få beslutet 

upphävt, kommer kommissionens beslut att överklagas och prövas av 

förstainstansrätten. En inte oväsentlig faktor som medverkar till att företag avstår från 

ett överklagande är att det är mycket kostsamt att föra en process. I nuläget är det endast 

verkligt stora företag eller stora intressen som kan klara av ett överklagande. Det sagda 

medför en risk att de bedömningar som är svagt felaktiga därför passerar såväl som 

beslut där det helt enkelt inte finns ekonomiskt styrka nog i företagen för att föra en 

överklagandeprocess. 

 

Inom fusionskontrollen finns två motsatta intressen. Rättssäkerhetsaspekten får vägas 

mot intresset av ett snabbt och smidigt avgörande av koncentrationens förenlighet med 

marknaden. I ett tal15 uttalar Mario Monti, kommissionens kommissionär med ansvar 

för konkurrensfrågor, att principen om "One stop shop" är en förtjänsterna av EU:s 

fusionskontroll, vilket tyder på att fusionskontrollen inte kommer att ändras angående 

detta inom överskådlig tid. (se kapitel 4 nedan) Det är heller inte författarens åsikt att 

"one stop shop"-principen bör tas bort för att åstadkomma större rättssäkerhet. 

                                                           
15 Inför Georgetown University i Washington, USA den 4:e april 2003 
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2.4 Företagskoncentrationer med gemenskaps-

dimension 

2.4.1 Gemenskapsdimension 
I kontrollförordningens artikel 1 anges avgränsningar för när EG-rätten skall tillämpas. 

En koncentration anses ha gemenskapsdimension endast om  

a) den sammanlagda omsättningen för det fusionerade företagen i hela världen 

överstiger 5000 miljoner euro och  

b) den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen för minst två av de berörda 

företagen överstiger 250 miljoner euro. 

Detta gäller dock ej om vart och ett av de berörda företagen uppnår mer än två 

tredjedelar av sin sammanlagda omsättning inom gemenskapen inom en och samma 

medlemsstat.  

 

Om en koncentration inte uppnår ovan nämnda tröskelvärden har den ändå 

gemenskapsdimension om  

a) den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda företag överstiger 

2,5 miljarder euro,  

b) den sammanlagda omsättningen för samtliga berörda företag i var och en av 

åtminstone tre medlemsstater överstiger 100 miljoner euro  

c) i var och en av åtminstone tre medlemsstater enligt punkt b, den totala omsättningen 

för vart och ett av åtminstone två av de berörda företagen överstiger 25 miljoner euro  

d) den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen för vart och ett av åtminstone två 

av de berörda företagen överstiger 100 miljoner euro.  

om inte vart och ett av de berörda företagen uppnår mer än två tredjedelar av sin 

sammanlagda omsättning inom gemenskapen inom en och samma medlemsstat.  

 

EG:s konkurrensregler tillämpas således när en företagskoncentration medför 

konkurrensbegränsningar som påverkar handeln mellan medlemsstater och uppnår ovan 

nämnda storlek. I annat fall gäller nationell rätt. Av intresse är dock att rent nationella 

företagssammanslutningar har behandlats under EG:s fusionskontroll, till exempel i 

Airtours-fallet där den brittiska marknaden utgjorde den relevanta geografiska 
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marknaden. Detta kan tolkas som att kravet att fusionen påverkar en gemensamma 

marknaden eller en väsentlig del av den, är vägledande snarare än att den alltid påverkar 

handeln mellan medlemsstater. Dock kan påpekas att när det gäller fusioner av den 

storleksordningen där kontrollförordningen är tillämplig, oftast har en ekonomisk 

påverkan utanför hemlandet.  

 

2.4.2 När resulterar en företagskoncentration i en 
dominerande ställning? 

De bedömningsgrunder som kommissionen har att rätta sig efter fastslås i 

kontrollförordningens artikel 2: 

 

1. Koncentrationer som omfattas av denna 
förordning skall bedömas på grundval av 
följande bestämmelser för att fastställa om de 
är förenliga med den gemensamma 
marknaden. 
 
När kommissionen gör sin bedömning skall 
den ta hänsyn till 
a) behovet av att bevara och utveckla en 
effektiv konkurrens inom den gemensamma 
marknaden mot bakgrund av bl.a. strukturen 
på alla de berörda marknaderna och den 
faktiska eller potentiella konkurrensen från 
företag som är belägna antingen inom eller 
utanför gemenskapen,  
 
b) de berörda företagens marknadsställning 
och deras ekonomiska och finansiella styrka, 
leverantörernas och konsumenternas 
valmöjligheter, deras tillgång till leveranser 
eller marknader, rättsliga eller andra hinder 
för inträde på marknaden, utvecklingen av 
tillgång och efterfrågan på de aktuella 
varorna och tjänsterna, avnärmarintressen i 
mellanliggande och slutliga distributionsled 
samt utvecklingen av tekniskt och 
ekonomiskt framåtskridande, förutsatt att 
detta är till gagn för konsumenterna och inte 
utgör ett hinder för konkurrensen.   
 
2. En koncentration som inte skapar eller 
förstärker en sådan dominerande ställning 
som medför att den effektiva konkurrensen 
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inom den gemensamma marknaden eller en 
väsentlig del av den påtagligt skulle hämmas 
skall förklaras förenlig med den 
gemensamma marknaden. 
 
3 En koncentration som skapar eller 
förstärker en sådan dominerande ställning 
som medför att den effektiva konkurrensen 
inom den gemensamma marknaden eller 
väsentlig del av den påtagligt skulle hämmas 
förklaras oförenlig med den gemensamma 
marknaden. 
 

 

Kommissionen har att göra en helhetsbedömning när det gäller huruvida 

företagskoncentration kommer att resultera i skadliga effekter för konkurrensen. Det 

övergripande målet är således att främja den gemensamma marknaden. Det sagda skall 

dock inte förväxlas med att kommissionen måste göra en grundlig utvärdering av 

företagskoncentrationen innan den förbjuds. Som kommer att behandlas senare under 

analysen av Schneider-fallet och i viss mån även Tetra Laval-fallet så kan 

kommissionen inte göra en bedömning "mellan tummen och pekfingret" och förbjuda 

en företagskoncentration enbart för att den vid en helhetsbedömning synes medföra 

negativa effekter för konkurrensen på den gemensamma marknaden. 

 

2.4.3 Bedömning av den relevanta marknaden 
För att bedöma konsekvenserna av en företagskoncentration måste de berörda 

företagens faktiska och relativa styrka värderas. För att kunna bestämma vilken del av 

ett företags resurser som hänför sig till den aktuella marknaden och vad övriga företag 

har för marknadsandelar, skall den relevanta marknaden definieras. Den relevanta 

marknaden delas upp i dels den geografiska marknaden och dels produktmarknaden.  

 

2.4.3.1 Geografisk marknad 
Med den geografiska marknaden förstås det geografiska område inom vilket ett företag 

utbjuder sina varor. Vilka möjligheter företag har att bjuda ut sina varor beror ofta på 

produktens natur, till exempel hur pass lätt den transporteras och huruvida produkten 

har  begränsad livslängd, som är fallet med många jordbruksprodukter. För vissa 
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produkter kan den relevanta geografiska marknaden innebära hela världen. Så torde till 

exempel fallet vara med programvaror för datorer som "laddas ner" via Internet. När det 

gäller EG-rätten så skall den geografiska marknaden enligt fördraget allmänt sett bestå 

av den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den. (se Nils Wahl, 

Konkurrensförhållanden 1994, jämför även artikel 2 i kontrollförordningen ovan 2.4.2)  

 

Det kan ibland råda tvivel huruvida den geografiska marknaden består av den 

gemensamma marknaden eller om det snarare är frågan om ett antal nationella 

marknader inom unionen. Att ett företag är verksamt på marknaden i varje land inom 

unionen behöver inte betyda att företaget omfattas av gemenskapsrätten. Vägledande för 

sådana situationer är huruvida det sker handel över nationsgränserna och huruvida 

företagens omsättning överstiger tröskelvärdena i kontrollförordningen. 

 

2.4.3.2 Produktmarknad 
När det gäller produktmarknaden är det vägledande vilka substitut som finns att tillgå 

till den produkt som tillverkas av de fusionerande företagen. I konkurrensmål är det 

vanligt förekommande att delade meningar råder om vilka andra alternativ som är 

verkliga substitut. I målet Airtours diskuterades till exempel huruvida kostsamma 

långdistansflygningar till exotiska resmål är utbytbara mot kortdistansflygningar till 

mindre kostsamma närliggande resmål. Airtours var av den meningen att de var 

utbytbara och att definitionen av produktmarknaden således skulle utökas, medan 

Kommissionen gjorde bedömningen att de inte var utbytbara.  

 

Den relevanta produktmarknaden begränsas inte alltid till ett och samma produktslag, vi 

följer exemplet med Airtours (här stannar jämförelsen med det verkliga fallet). Följande 

scenario kan tänkas; Helt klart är Airtours resor till solsemesterorter inom Europa inom 

samma produktmarknad exempelvis Thomsons flygningar till samma destinationer. 

Däremot kan exklusiva business class-biljetter till samma resmål bedömas vara helt 

eller delvis avskiljda från den relevanta produktmarknaden. I vissa andra fall kan 

produktmarknaden utsträckas till att omfatta resor till andra destinationer än 

solsemesterorter och till att omfatta kryssningssemestrar i samma prisklass. Av 

betydelse är således med vilken köpkraft produkten eller tjänsten konkurrerar. 
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Kommissionen gjorde i Tetra Laval en uppdelning av PET- och kartongförpackningar i 

varsin marknad, men konstaterade ändå att dessa två produkter skulle utöva inflytande 

på varandra. Det räcker alltså med att två produkter kommer att användas för samma 

ändamål, i detta fall att innehålla flytande livsmedel. Kommissionen ville därmed påvisa 

att Tetra Laval skulle bli dominerande på dessa två marknader tillsammans även om 

konstellationen inte resulterade i en dominans på PET-förpackningsmarknaden och inte 

heller ett förstärkande av Tetras dominerande ställning på 

kartongförpackningsmarknaden. 

 

2.4.3.3 Tidsaspekten 
Vid en bedömning huruvida en skadlig företagskoncentration föreligger skall 

kommissionen även ta tidsaspekten i beaktande. Det räcker alltså inte att göra en analys 

av hur konkurrensförhållanden ser ut vid stunden för fusionen. Marknader kan var mer 

eller mindre dynamiska och hänsyn skall tas till marknadens förändringar vid 

bedömningen av koncentrationen. Gör inte kommissionen bedömningen att den 

dominerande ställningen inte är beständig skall koncentrationen tillåtas enligt artikel 

2(2).  

 

Emellertid kan tidsaspekten verka i motsatt riktning. I Tetra Laval anförde 

kommissionen att även om en koncentration inte förelåg för ögonblicket, så skulle en 

sån sannolikt att uppstå genom Tetra Laval och Sidels fortsatta handlande. 

Kommissionen förutsåg alltså att den genomförda koncentrationen skulle skapa 

förutsättningar för att en dominerande ställning som inte är förenlig med den 

gemensamma marknaden. När ett företag får förutsättningar som möjliggör att en 

dominerande ställning skapas, måste kravet för tillräcklig bevisning dock ställas väldigt 

högt.16 

 

                                                           
16 Förstainstansrätten uttalade i punkt 162 att "eftersom den förutspådda dominerande ställningen endast 
skulle framträda efter viss tid, måste analysen av den framtida ställningen vara särskilt 
förtroendeingivande." 
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2.4.4 Dominerande ställning 
När den relevanta marknaden har bestämts skall kommissionen avgöra om en 

dominerande ställning har skapats. Av stor betydelse för denna bedömning är vilka 

marknadsandelar konstellationen får.  

 

Angående bedömningen av vad som är en dominerande ställning som skapas vid en 

företagskoncentration så är det samma gränsvärden som gäller vid 

företagssammanslutningar som gäller vid tillämpningen av artikel 82. I praktiken finns 

dock en nyansskillnad eftersom analysen av en fusion sker på förhand och en 

dominerande ställning sker i efterhand. Detta innebär att det inte går att hindra företag 

att bli dominerande genom tillväxt. Den dominerande ställningen måste accepteras och 

hänsyn tas endast till om det dominerande företagets agerande är tillåtet. När det gäller 

fusionskontrollförordningen så görs kontrollen i förhand och man kan alltså stoppa 

företaget från att bli dominerande, utan att konstellationen på något sätt måste ha  agerat 

på ett otillåtet sätt. 

 

Det brukar sägas att en marknadsandel på 80 procent anses utgöra en dominerande 

ställning i sig. I AKZO17 ansåg domstolen att en marknadsandel på 50 procent var 

tillräcklig för att göra bedömningen att företaget hade en dominerande ställning. 

Marknadsandelar på 40-45 procent anses normalt otillräckliga för att i sig bevisa att ett 

företag innehar en dominerande ställning, men kan i ljuset av hur marknaden ser ut i 

övrigt anses ge signaler om att en dominerande ställning föreligger. 18  

 

Marknadsandelen är vägledande men inte den avgörande faktorn. Konstellationens 

marknadsandelar jämförs med hur marknaden ser ut och huruvida andra starka aktörer 

finns. Om det finns en eller ett par andra starka konkurrenter på marknaden torde 

bedömningen kunna göras generösare än vad som är fallet om konkurrensen består av 

ett stort antal små aktörer. Att bestämma konkurrenters styrka är inte helt 

okontroversiellt. I Schneider-fallet fann förstainstansrätten till exempel att 

kommissionen hade gjort en felbedömning när det gällde konkurrenternas styrka (Se 

avsnitt 3.2.2).  

                                                           
17 AKZO mot Kommissionen III (C-62/86) 
18 I United Brands ansågs till exempel 40 till 45 procent tillräckligt för att anse att en dominerande 
ställning var förhanden, dock efter en helhetsbedömning av marknadsstrukturen.  
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I sin bedömning av huruvida ett företag innehar en dominerande ställning skall 

kommissionen beakta en rad ytterligare faktorer. Om ett företag till exempel kan agera, 

och historiskt sett har agerat mer eller mindre obundet av sina konkurrenter, 

leverantörer och kunder kan det på goda grunder antas att företaget är dominant19. 

Vidare är det av betydelse om företaget kontrollerar teknisk kunskap eller råvaror på ett 

sätt som gör det möjligt för företaget att styra marknaden.  

 

Det är även av betydelse huruvida den planerade fusionen är en vertikal eller horisontell 

fusion. Utsikterna för en skadlig fusion är större vid en horisontell fusion än en vertikal. 

Förstainstansrätten uttalade i Tetra Laval-målet att ingen presumtion kan göras om 

konkurrensbegränsande effekter, även om sådana inte kan uteslutas, vid fusioner där de 

samgående företagen inte har en förutvarande relation präglad av konkurrens. Enligt 

författaren bör detta tolkas som att fusioner där de samgående företagen varken har en 

vertikal eller horisontell relation ändå kan resultera i skadliga koncentrationer. 

Förstainstansrätten anger vidare att i sådana situationer krävs övertygande bevisning.20 

 

Vidare när det gäller att bestämma huruvida ett företag är dominerande på en marknad 

är av betydelse hur stark köparsidan är. Består köparna typiskt sett av enskilda 

privatpersoner tolereras en lägre grad av dominans, jämfört med om köparna består av 

stora företag, vilka har större möjligheter att sätta press på tillverkaren.  

  

2.4.5 Avslutande om bedömningen av en dominerande 
ställning 

Det ovan beskrivna är endast riktlinjer för vilka faktorer som kan inverka på 

helhetsbedömningen av en koncentration. Bedömningen enligt riktlinjerna får 

kompletteras med andra överväganden av vad som är relevant för det individuella fallet. 

Bedömningen av en koncentration är inte frågan om någon exakt vetenskap. Även om 

omfattande undersökningar görs under kommissionens kontroll av koncentrationen blir 

det en till viss del skönsmässig bedömning som får ligga till grund för kommissionens 

beslut om att förbjuda eller tillåta en företagskoncentration. Detta fastslås också av 

                                                           
19 Nils Wahl, sid 212 
20 i punkt 155 i det omtvistade beslutet, se även avsnitt 3.3.6.3 
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förstainstansrätten i såväl Airtours-fallet som Tetra Laval-fallet genom formuleringen; 

"Rätten noterar vidare att kommissionen genom de materiella reglerna i förordning nr 

4064/89, och i synnerhet artikel 2, har givits en viss befogenhet att företa skönsmässig 

bedömning, bland annat vad gäller ekonomiska bedömningar."  

 

2.5 Bevisning 
I domstolsmål har rätten att efter en noggrann prövning av allt som förekommit avgöra 

vad som är bevisat i målet.  Denna princip som är allmängiltig och grundläggande för 

juridisk tillämpning och omfattar följaktligen även kommissionens kontroll av 

företagskoncentrationer. 

  

2.5.1 Bevisbördor vid påvisande av företagskoncentrationer.  
I artikel 4 i koncentrationsförordningen föreskrivs att koncentrationer med 

gemenskapsdimension skall förhandsanmälas till kommissionen. Därefter skall 

kommissionen avgöra om den anser att koncentrationen ger anledning till allvarliga 

tvivel beträffande dess förenlighet med den gemensamma marknaden och huruvida den 

ämnar gå vidare med ett förfarande enligt artikel 6. Enligt stadgandet är det således 

kommissionen som har att bevisa att en skadlig företagskoncentration föreligger. Har 

kommissionen inte kunnat visa att en koncentration är skadlig skall den tillåtas. Vid 

själva fusionskontrollen har de fusionerande företagen alltså inte någon bevisbörda, 

förutom i de fall de fall de vill påvisa att ett visst motfaktum föreligger som skall tas i 

beaktande av kommissionen. I de fall förbud mot koncentrationer överklagas till 

förstainstansrätten, granskas kommissionens skäl till förbudsbeslutet och huruvida de är 

hållbara. Detta får till följd att även vid överklagandeprocessen är det kommissionen 

som åläggs bevisbördan.  

 

2.5.2 Bevistema, beviskrav och bevisvärdering vid påvisande 
av företagskoncentrationer 

Bevistemat anger vad det är som skall bevisas. I mål om företagskoncentrationer utgörs 

det övergripande bevistemat av att det skall visas att "det har skapats eller förstärkts en 

dominerande ställning som medför konkurrensbegränsande effekter". 
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När det gäller kraven för vilka bevis som skall anses tillräckliga är detta en något mer 

komplicerad fråga. Först och främst finns en skillnad mellan hur stark bevisning som 

krävs (beviskravet) och frågan hur stark bevisningen är (bevisvärderingen)(se Bengt 

Lindell, Civilprocessen 1998) Beviskravet avser hur stark bevisning som krävs för att 

påvisa att ett speciellt rättsförhållande föreligger. Till exempel förändras beviskravet 

efter storleken på ett företags marknadsandel i enlighet med avsnittet om dominerande 

ställning ovan. Om en konstellation får en marknadsandel uppgående till 60 procent 

krävs således mindre bevisning för att påvisa negativa verkningar av en dominerande 

ställning, än hade varit fallet om konstellationen hade en marknadsandel uppgående till 

45 procent. Vidare finns det en skillnad på hur den dominerande ställningen anses ha 

skapats. Beviskravet för att en fusion är konkurrensbegränsande är således lägre vid en 

horisontell fusion än vid en vertikal. När det gäller ett företags inträde på en marknad 

genom leveraging, torde beviskravet ställas högt, detta framkommer också genom 

förstainstansrättens uttalande i Tetra Laval-fallet.21 Vid samverkande bevis krävs en 

mycket hög standard av bevisning (till exempel vid Tetra Laval-fallet om konglomerade 

effekter nedan under 3.3.6.3).  

 

Bevisvärderingen anger vilken genomslagskraft bevisningen har. Ett exempel på 

skillnader i bevisvärdering kan hämtas från tillämpningen av artikel 81 angående 

samordnande förfaranden. Värderingen av ett dokument innehållande ett avtal mellan 

konkurrenter om att inleda ett samordnat förfarande skulle värderas högre ur 

bevissynpunkt än ett utdrag ur respektive företags telefontrafik som visar att personer i 

ledande ställning har varit i kontakt med varandra. 

 

3 Rättsfallen 
3.1 Airtours  

3.1.1 Bakgrund 
Airtours var det första av de tre målen där förstainstansrätten underkände 

kommissionens beslut att förbjuda ett företagsförvärv med anledning av materiella 

felaktigheter i beslutet. Den 29 april 1999 tillkännagav Airtours plc, ett brittiskt bolag 

                                                           
21 I punkt 162 i det omtvistade beslutet, se även avsnitt 3.4 
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som är en researrangör, att det hade för avsikt att förvärva hela aktiekapitalet i First 

Choice plc, en konkurrerande researrangör på den brittiska resemarknaden. 

Kommissionen bedömde att fusionen, även efter beaktande av en rad åtaganden22 som 

Airtours gjort för att minska de negativa effekterna på konkurrensen, var oförenlig med 

den gemensamma marknaden och avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetet. 

Kommissionens motivering var att koncentrationen skulle skapa en oligopolmarknad 

där de tre kvarvarande stora researrangörerna Airtours/First Choice, Thomson och 

Thomas Cook skulle få en kollektivt dominerande ställning på den brittiska marknaden 

för paketresor till närliggande resmål i utlandet. Förekomsten av en sådan 

oligopolmarknad skulle hämma konkurrensen på den gemensamma marknaden 

påtagligt.  

 

3.1.2 Överklagande 
Airtours överklagade beslutet den 2 december 1999 och åberopade i fyra grunder till 

stöd för sin talan. Den första grunden gällde uppenbart oriktiga bedömningar av 

kommissionen när den relevanta produktmarknaden definierades. Den andra grunden 

avsåg överträdelse av artikel 2 i koncentrationsförordningen och åsidosättande av 

rättssäkerhetsprincipen, då kommissionen vid bedömningen av förevarande fall 

tillämpade begreppet kollektiv dominerande ställning på ett nytt och felaktigt sätt. Den 

tredje grunden avser överträdelse av artikel 2 i koncentrationsförordningen, då 

kommissionen konstaterade att den anmälda företagskoncentrationen skulle skapa en 

kollektiv dominerande ställning, samt överträdelse av artikel 253 EG23. Den fjärde 

grunden avser överträdelse av artikel 8.2 i koncentrationsförordningen samt 

åsidosättande av proportionalitetsprincipen24, då kommissionen inte godtog sökandens 

åtaganden.  

 

                                                           
22 Enligt artikel 8.2 i koncentrationsförordningen ges de fusionerande företagen möjlighet att vidta 
ändringar och göra åtaganden för att minska de konkurrensbegränsande effekterna av koncentrationen. 
23 Artikel 253s lydelse; "Förordningar, direktiv och beslut som antas av Europaparlamentet och rådet 
gemensamt, av rådet eller kommissionen skall vara motiverade och hänvisa till de förslag eller yttranden 
som skall inhämtas enligt detta fördrag." 
24 Proportionalitetsprincipen innebär i korthet att såväl lagstiftaren som myndigheter och domstolar som 
har att tolka och tillämpa lagstiftningen i sin bedömning måste göra en rimlig avvägning mellan intresset 
av att uppehålla ett effektivt rättssystem och den enskildes krav på rättssäkerhet.  
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3.1.2.1 Första grunden 
När det gäller den första grunden anförde Airtours att den relevanta marknaden var 

vidare än den som kommissionen hade definierat och skulle omfatta även mer 

kostsamma resor till mer avlägsna destinationer. Förstainstansrätten kom emellertid till 

slutsatsen att kommissionen haft fog för att definiera den relevanta produktmarknaden 

såsom "marknaden för paketresor till närliggande resmål i utlandet" och konstaterar att 

Airtours talan inte kan vinna bifall på den första grunden.  

 

3.1.2.2 Tredje grunden 
Förstainstansrätten inriktade sig sedan på den tredje grunden (eftersom den andra 

grunden endast befanns hänföra sig till kommissionens sammanfattande introduktion 

där den redogör sina skäl för slutsatsen översiktligt). Airtours har enligt den tredje 

grunden anfört att det inte har styrkts i det omtvistade beslutet att fusionen skulle leda 

till att det skapades en kollektiv dominerande ställning.  

 

3.1.3  Förstainstansens avgörande 
Förstainstansrätten fastslår till att börja med att när kommissionen undersöker en 

eventuell kollektiv dominerande ställning, skall den avgöra om skapandet eller 

förstärkande av en sådan ställning, som medför att den effektiva konkurrensen på 

marknaden påtagligt och varaktigt hämmas, är en direkt och omedelbar konsekvens av 

koncentrationen.  

 

3.1.3.1 Tidigare tendenser till kollektiv dominans 
Kommissionen har i det omtvistade beslutet anfört att det redan före fusionen fanns 

tendenser till kollektiv dominans på marknaden före fusionen. Detta skulle förstärka 

kommissionens slutsats att den förestående koncentrationen verkligen har utsikter att 

resultera i en dominerande ställning.  Förstainstansrätten måste därför ta hänsyn till 

huruvida marknaden bestående av de fyra företag25 redan före koncentrationen hade en 

tendens till kollektiv dominans.  

 

                                                           
25 Airtours, First Choice, Thomson och Thomas Cook 
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Det är av författarens åsikt att denna argumentering ger upphov till oklarheter. Att det 

redan före koncentrationen fanns en tendens till kollektivt förfarande skulle snarare tala 

för att  koncentrationen inte är en avgörande faktor för att oligopolet skapas. Det kan 

dock anföras att koncentrationen kan innebära ett förstärkande av den kollektivt 

dominerande ställningen och att motivet till att konkurrera minskar genom att ett företag 

får kontrollen över ett av de tre andra. Det sagda är emellertid enligt författarens 

uppfattning två skilda företeelser. Bedömningen att förlusten av en konkurrent på 

marknaden utgör fristående ett skäl till att anse att koncentrationen får en 

konkurrensbegränsande effekt.  

 

Förstainstansrätten uttalar att när kommissionen anser att en kollektiv dominerande 

ställning har uppstått genom en fusion, har den en tung bevisbörda. Bevisen skall bland 

annat avse de omständigheter som spelar en viktig roll vid bedömningen av huruvida en 

kollektiv dominerande ställning skapas, såsom brist på effektiv konkurrens mellan de 

aktörer som påstås ingå i det dominerande oligopolet och svagt konkurrenstryck från 

eventuella övriga aktörer. Rätten konstaterar dock att trots den tunga bevisbördan måste 

det beaktas att kommissionen har givits en viss befogenhet att företa en skönsmässig 

bedömning. 

 
Förstainstansrätten kommer fram till att kommissionen inte lyckas visa att 

företagskoncentrationen skulle ge de tre sista researrangörerna ett incitament att sluta 

konkurrera med varandra. Kommissionen har inte tagit tillräcklig hänsyn till den 

befintliga konkurrensen mellan de största researrangörerna vid tidpunkten för anmälan, 

och förstainstansrätten konstaterar att kommissionens bedömningar grundas på en 

ofullständig och felaktig bedömning av de uppgifter som lämnades in till kommissionen 

under det administrativa förfarandet. 

 

3.1.3.2 Stagnerande marknad 
Speciellt har kommissionen gjort felaktiga bedömningar av de marknadsegenskaper 

som den angav som indicier på att det skulle skapas en kollektiv dominerande ställning 

på marknaden, bland annat när den förutspådde att efterfrågan på utlandsresor inte var 

expanderande, vilket skulle göra det lättare för de tre sista stora researrangörerna att 

skapa ett dominerande oligopol.  
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3.1.3.3 Marknadens volatilitet 
Vidare har Airtours anfört att "efterfrågan präglas av volatilitet vilket gör det svårare att 

visa att en kollektiv dominerande ställning föreligger, eftersom volatiliteten tillför 

marknaden ett "brus" och gör det svårare att skilja mellan variationer i efterfrågan till 

följd av marknadens volatilitet och kapacitetsökningar till följd av avsteg från den 

gemensamma strategin. Eftersom det sålunda är omöjligt att skilja mellan de två typerna 

av händelser, står det klart att alla försök till samförstånd skulle bli instabila." 

  

Kommissionen har medgivit att efterfrågan på marknaden i fråga i viss mån är volatil. 

Den har emellertid gjort gällande att nämnda volatilitet i förevarande fall inte förhindrar 

uppkomsten av en kollektiv dominerande ställning, utan tvärtom "gör marknaden mer 

känslig" för sådan uppkomst, eftersom "Efterfrågevolatiliteten gör det särskilt rationellt 

att dra ner på den planerade kapaciteten för att senare kunna utöka om efterfrågan blir 

stor. På så vis skyddar leverantörerna sig mot plötsliga efterfrågeminskningar". Rätten 

fann att Kommissionen i detta avseende har nöjt sig med att konstatera att "alla 

researrangörer troligen [har] en likartad syn på marknadsutvecklingen", utan att på 

något sätt stödja detta påstående med bevisning.  

 

3.1.3.4 Graden av insyn på marknaden och aktörernas försiktighet 
Kommissionen gjorde även en felbedömning av den insyn som finns på den relevanta 

marknaden. Kommissionen hävdade i det omtvistade beslutet att eftersom 

researrangörerna måste boka flygstolar och hotellnätter ungefär ett och ett halvt år i 

förväg, så kan konkurrenterna få kännedom om de övrigas agerande och rätta sig 

därefter. Kommissionen anförde vidare att det rådde en viss försiktighet mellan 

researrangörerna när det gällde bokning av flygstolar och hotellnätter. 

Förstainstansrätten fann dock att en resemarknaden som är växande och volatil, gör det 

svårt för en researrangör att tolka konkurrenternas beslut avseende kapacitet för resor ett 

och ett halvt år framåt i tiden samt att försiktigheten när det gäller bokningar av 

flygstolar och hotellnätter inte utgjorde ett hållbart argument för att researrangörerna 

inte skulle konkurrera med varandra. Kommissionen har själv vid upprepade tillfällen i 

det omtvistade beslutet medgett att försiktigheten vid planering av kapaciteten är 
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utmärkande och naturligt för den aktuella marknaden. Därmed motsäger kommissionen 

sig själv i det omtvistade beslutet. 

 

3.1.3.5 Möjliga repressalier 
Dessutom kom förstainstansrätten till slutsatsen att kommissionen har gjort felaktiga 

bedömningar när det gäller bedömningen av det repressaliesystem som finns, där det 

anfördes i det omtvistade beslutet att ett existerande men outnyttjat repressaliesystem 

skulle tyda på att det finns en tyst samordning mellan de fyra existerande 

researrangörerna. I själva verket så är ett eventuellt repressaliesystem inte effektivt 

eftersom det tar tid för konkurrenterna26 att reagera på eventuella åtgärder. Därför kan 

kommissionen inte påstå och stödja sitt förbudsbeslut på att aktörerna avstår från att 

utnyttja repressaliesystemet vilket skulle tyda på att det verkligen föreligger en 

kollektivt dominerande ställning. Kommissionen har inte heller kunnat styrka att 

övergången från fyra stora researrangörer till tre skulle ändra på denna situation.  

 

3.1.3.6 Övriga aktörer 
Vidare har kommissionen gjort oriktiga bedömningar angående de små 

researrangörernas27, de potentiella konkurrenternas, konsumenternas och hotellägares 

inverkan på konkurrensen, och underskattat dessas förmåga att förhindra att en kollektiv 

dominerande ställning skapas.  

 

3.1.3.7 Sammanfattning 
Förstainstansrätten kommer till slutsatsen att prognoserna i det omtvistade beslutet är 

långt ifrån grundade på säkra bevis och att en rad oriktiga bedömningar har gjorts 

avseende faktorer som är väsentliga vid bedömningen av huruvida en kollektiv 

dominerande ställning skapas.  

Kommissionen förbjöd således koncentrationen utan att ha styrkt att den skulle leda till 

att de tre stora researrangörerna fick en kollektiv dominerande ställning som skulle 

kunna medföra att den effektiva konkurrensen på den relevanta marknaden påtagligt 

                                                           
26 På grund av att planeringen av kapaciteten måste ske minst 18 månader i förväg. 
27 Förutom Airtours/First Choice, Thomson och Thomas Cook 
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hämmades. Därmed finner rätten att det inte är behövligt att utreda den fjärde grunden 

för Airtours talan. 

 

Förstainstansrätten ogiltigförklarar kommissionens förbudsbeslut.  

3.1.4 Författarens avslutande reflektioner avseende Airtours-
målet 

Airtours-målet handlade i mångt och mycket om att kommissionens beslut hade tagits 

på felaktiga grunder, det vill säga att det inte grundades på tillräckliga utredningar. 

Kommissionen har gjort en rad antaganden men misslyckats med att utföra grundliga 

undersökningar för att stödja dessa antaganden. Förstainstansrätten har kommit fram till 

att ifall tillfredsställande utredningar hade gjorts hade kommissionen inte kunnat 

underbygga de antaganden som gjorts.  

 

Helhetsbilden av fallet blir således att kommissionen inte har lyckats stödja sina 

antaganden med en godtagbar bevisning och därmed blir analysen bristfällig. Detta 

kommer i ljuset vid kommissionens bedömning av konkurrensens styrka, möjliga 

repressalier samt huruvida marknaden visar tendenser på att vara stagnerad. 

 

I vissa fall, exempelvis när det gäller marknadens volatilitet och graden av insyn på 

marknaden har kommissionen gjort sin bedömning efter att Airtours har medgett 

kommissionens påståenden (att marknaden är volatil och att researrangörerna har viss 

insyn i varandras beteende). Förstainstansrättens bedömning i dessa frågor är att 

kommissionen har dragit rent felaktiga slutsatser. Det är dock författarens åsikt att det 

inte går att dra några längre gående slutledningar när det gäller felaktiga slutsatser av 

kommissionen än att den har kommit till fel konklusion. Det kan ej ställas något 

allmängiltigt krav på kommissionen att den skall dra mer riktiga slutsatser, på samma 

sätt som det kan krävas av kommissionen att den företar grundligare undersökningar 

och därmed presterar mer hållbar bevisning. 

 

Det förefaller så att kommissionen har tummat på rättssäkerheten för att få till stånd ett 

avgörande inom tidsfristen i koncentrationsförordningen. Förstainstansrättens dom kan 

också ses som en konsekvens av att kommissionen genom one stop shop-principen har 

fått fria händer att utforma standarden för den bevisning som krävs av sina påstående. 
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Tänkbart är att det med tiden har skett sänkning av bevisribban och att den enligt 

förstainstansrätten har nått en oacceptabelt låg nivå i Airtoursfallet.  

 

3.2 Schneider/Legrand 

3.2.1 Inledning 
Schneider Electric SA är ett franskt företag som är moderbolag i en koncern som 

tillverkar och säljer system för distribution av elektricitet. Under 2001 meddelade 

företaget att det ämnade förvärva alla aktier som innehades av allmänheten i företaget 

Legrand SA, ett franskt företag som säljer elektrisk utrustning för 

lågspänningsinstallationer. 

 

När det gäller definitionen av den relevanta marknaden så har kommissionen i sitt beslut 

angivit en rad relevanta marknader (nio stycken) där koncentrationen skulle medföra 

konkurrensbegränsande effekter på grund av att en dominerande ställning skapas.  

I anslutning till detta har kommissionen dessutom angivit ytterligare marknader (fem 

stycken) där fusionen ger upphov till ett förstärkande av en dominerande ställning som 

medför konkurrensbegränsande effekter.   

 

De av kommissionen definierade relevanta marknaderna var typiskt sett begränsade och 

bestod av en eller ett par produkter, i ett land eller ett antal länder (exempelvis 

marknaden för miniatyr-reläer, differentialreläer och höljen för paneler i Danmark, 

Spanien, Italien och Portugal), i vissa fall utgjorde den relevanta marknaden endast en 

produkt och ett land (marknaden för vattentät elektronikutrustning i Spanien). 

 

Kommissionen fann att, trots att Schneider gjorde vissa åtaganden för att minska de 

konkurrensbegränsande effekterna28, hade förvärvet skadliga effekter på den 

gemensamma marknaden och koncentrationen förbjöds i enlighet med artikel 8.3 i 

koncentrationsförordningen. Eftersom affären redan var genomförd då beslutet 

meddelades ålades Schneider och Legrand ett uppbrytande enligt artikel 8.4 i 

koncentrationsförordningen. 

 

                                                           
28 Enligt artikel 8.2 i koncentrationsförordningen 



 

 

36

3.2.2 Överklagande 
Schneider överklagade beslutet till förstainstansrätten under december 2001. 

Förstainstansrätten gjorde en prövning där den kom fram till att följande slutsatser var 

bristfälliga i kommissionens förbudsbeslut.  

 

3.2.2.1 Överskattning av konstellationens styrka 
Kommissionen har överskattat konstellationens styrka. Vid bedömningen av 

Schneider/Legrands marknadsandel har kommissionen tagit hänsyn till konstellationens 

marknadsandel på närliggande marknader i Europa, trots att inget samband mellan 

marknaderna kunde konstateras. Kommissionen har tagit med i bedömningen att 

Schneider och Legrand tillsammans skulle vara ledande i Europa, när den skulle ha 

hållit fast vid den uppdelning av den geografiska marknaden i mindre delar som gjorts, 

och bedömt fusionens påverkan på de enskilda marknaderna. Kommissionen har alltså 

påfört Schneider/Legrand ett helhetsintryck som inte är relevant när det gäller de 

enskilda segmenten i analysen. Därför har kommissionen tillämpat artikel 2(3) i 

kontrollförordningen på ett felaktigt sätt.  

 

3.2.2.2 Felaktig utvärdering av andra aktörers möjligheter att utöva 
påtryckningar 

Kommissionen har vidare gjort en felaktig utvärdering av grossisters och andra 

tillverkares relativa styrka. Kommissionen har nöjt sig med att återigen göra en 

utvärdering på transnationell nivå, när det hade varit mer korrekt att göra en 

undersökning som tangerar den geografiska uppdelning av marknaden som 

kommissionen har gjort. Kommissionen har således genom bristfällig analys inte 

lyckats understödja sitt påstående i det omtvistade beslutet att konstellationen skulle bli 

en oundviklig handelspartner för grossister och att grossisterna tillsammans med andra 

tillverkare inte skulle kunna utöva påtryckningar på konstellationen för att säkerställa 

effektiv konkurrens.  
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3.2.2.3 Felaktig bedömning av konstellationens styrka på de 
relevanta marknaderna 

För det tredje har kommissionen gjort en felaktig bedömning av konstellationens styrka 

på de individuella nationella marknaderna när den beaktade samtliga produkter och 

märken som konstellationen tillhandahåller på respektive geografiska marknad. 

Kommissionen har således ännu en gång överskattat konstellationens styrka eftersom 

konstellationen i realiteten inte bjuder ut alla produkter och märken på samtliga 

marknader.  

 

3.2.2.4 Underskattning av konkurrensen 
Kommissionen har även gjort sig skyldig till ett uppenbart fel i analysen då den inte 

inkluderade ABB:s och Siemens marknadsandelar när det gäller 

panelbrädeskomponenter, i analysen av dessa företags sammanlagda marknadsandelar 

på en rad nationella marknader. ABB:s och Siemens markandsandelar underskattas 

således i det omtvistade beslutet, vilket får till följd att kommissionen överskattade 

Schneider/Legrands styrka.  

 

3.2.2.5 Danska marknaden 
Vidare så finner förstainstansrätten att kommissionen har misslyckats med att prestera 

tillräcklig bevisning för att stödja sin grund i det omtvistade beslutet, att konstellationen 

får en dominerande ställning på den danska marknaden. Således kan i avsaknad av en 

bevisad dominerande ställning när det gäller panelbrädeskomponenter, inte 

koncentrationsförordningens artikel 2(3) tillämpas. 

 

3.2.2.6 Italienska marknaden 
Slutligen har kommissionen gjort en felaktig analys när det gäller konstellationens 

ställning på den italienska marknaden för distribution och panelbrädeskomponenter. 

Kommissionen har inte kunnat prestera tillräcklig bevisning för att fastställa att 

konstellationen intar en dominerande ställning på den italienska marknaden och således 

kan artikel 2(3) inte heller tillämpas på fusionen avseende den italienska markanden för 

distribution och panelbrädeskomponenter. 
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3.2.3 Resultat av analysen 
Förstainstansrätten konstaterar därmed att felen är så grava att den ekonomiska analys 

och utvärdering, som ligger till grund för det omtvistade beslutet, inte kan anses utgöra 

en tillräcklig grund för att förbjuda koncentrationen. Emellertid går förstainstansrätten 

vidare med att förklara att även om kommissionen har gjort en bristfällig utredning av 

huruvida en fusion får till följd en dominerande ställning med konkurrensbegränsande 

effekter, så skall förstainstansrätten ändå inte annullera beslutet ifall andra 

omständigheter tyder på att en sådan dominerande ställning har skapats.  

 

3.2.4 Franska marknaden 
Därmed går förstainstansrätten vidare med en utvärdering av den franska marknaden där 

Schneider/Legrand-koncernen har en mycket stark ställning. Förstainstansrätten anser 

att kommissionens slutsats att fusionen kommer att skapa eller förstärka en 

dominerande ställning i enlighet med artikel 2(3) på den gemensamma marknaden eller 

en betydande del av den, i och för sig är riktig.  

 

Rätten kan dock konstatera att Schneider i det omtvistade beslutet inte har givits 

tillräcklig möjlighet att försvara sig effektivt. Schneider har inte givits tillräckligt 

tillfälle att förmedla sin version angående att en dominerande ställning skulle skapas på 

den franska marknaden för distribution och färdiga panelbrädeskomponenter, eller svara 

på de anmärkningar som kommissionen tillsänt Schneider under det administrativa 

förfarandet. Därmed hindrades Schneider att vidta förmildrande åtgärder i syfte att 

minska den konkurrensbegränsande effekten av koncentrationen.  

 

På grund av denna processuella felaktighet finner därmed förstainstansrätten att det inte 

finns någon grund för att förklara koncentrationen oförenlig med den gemensamma 

marknaden och ogiltigförklarar därmed kommissionens förbudsbeslut.  

 

3.2.5 Författarens avslutande reflektioner avseende 
Schneider-fallet 

Det som är av störst intresse när det gäller ogiltigförklarandet är den första delen (3.2.2 

och 3.2.3) eftersom den andra delen (3.2.4) behandlar ett processuellt fel. Ett 
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resonemang angående det senare är inte av så stort intresse för uppsatsens 

problemställning och lämnas därhän.  

 

Intrycket av rättsfallet är att förstainstansrätten har gjort bedömningen att kommissionen 

har gjort en bristfällig analys av marknaden. Det framstår som att kommissionen skaffat 

sig en uppfattning av koncentrationen vid första anblicken och ansåg att fusionen 

resulterade i att konstellationen på det stora hela taget skulle bli för stark. Detta intryck 

har kommissionen sedan hållit fast vid efter det att den inlett handläggningen och sedan 

"kört på" och således kommit till en slutsats som den så att säga har bestämt sig för i 

förhand. Enligt förstainstansrätten har kommissionen inte lyckats bevisa att någon 

skadlig dominerande ställning skapats på, de i definitionen av den relevanta marknaden, 

avskilda marknaderna. Kommissionens överblicksbedömning av hela företagets styrka 

på hela den gemensamma marknaden är därmed inte hållbar.  

 

3.3 Tetra Laval mot kommissionen T-05/02 och 

T80/0229 

3.3.1 Inledning 
Tetra Laval-koncernen innehar en dominerande ställning på den gemensamma 

marknaden när det gäller aseptisk och icke-aseptisk kartongförpackningar för flytande 

livsmedelsprodukter. Företaget bedriver också begränsad tillverkning av 

plastförpackningar för flytande livsmedelsprodukter. I mars 2001 proklamerade 

koncernen ett bud på aktiekapitalet i Sidel, ett franskt bolag som tillverkar 

förpackningsutrustning (SBM-maskiner30) för PET-flaskor. 

 

3.3.2 Relevant marknad 
Kommissionen bedömde att den relevanta marknaden bestod av förpackningar för 

flytande livsmedelsprodukter (i rättsfallet nämns mjölkdrycker, juice, drycker utan 

kolsyra och te/kaffe-drinkar), och lade betoningen för sin bedömning på de områden där 

Tetra Laval och Sidel i första hand är verksamma, det vill säga dels för maskiner för 

tillverkning av plastflaskor och kartongförpackningar och dels respektive förpackning i 
                                                           
29 Målen avgjordes gemensamt 
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sig. Vidare delades den produktmarknaden upp och varje förpackningsform, det vill 

säga glas, burkar, PET-flaskor och kartongförpackningar utgör relevant 

produktmarknad. Kommissionen anför emellertid att det finns viss interaktion mellan 

dessa olika marknader eftersom de används för att förpacka samma typ av vara, det vill 

säga flytande livsmedelsprodukter. 

 

Kommissionen anför vidare att tekniska landvinningar främst på PET-marknaden 

kommer att göra att PET kommer ta marknadsandelar från andra förpackningslösningar. 

Därför är de olika förpackningsformerna likväl konkurrenter till varandra. Vidare delar 

kommissionen upp de enskilda produktmarknaden i aseptiska och icke aseptiska 

förpackningar.  

När det gäller SBM-maskiner gör kommissionen en uppdelning baserad på respektive 

maskins slutanvändningsområde, det vill säga vilken typ av flytande föda de 

förpackningar som tillverkas är ämnade att innehålla. Den geografiska marknaden 

bestämdes till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

3.3.3 Tetra Lavals åtaganden 
Efter att kommissionen först delgivit Tetra Laval att den ansåg att fusionen gav 

anledning till allvarliga tvivel angående dess förenlighet med den gemensamma 

marknaden översände Tetra Laval en rad åtaganden som företaget skulle göra för att 

minska de negativa effekterna av fusionen. Bland annat skulle Tetra Laval avhända sig 

Dynaplast, företagets egen SBM-maskintillverkare såväl som sin PET-preform31 

tillverkning. Dessutom skall Tetra Laval hålla Sidel åtskiljd från Tetra Pak och bevilja 

en licens för försäljning av Sidels SBM-maskiner.  Därtill anför Tetra att företaget har 

ett befintligt åliggande från det tidigare domslutet i Tetra Pak II-fallet32 att inte företa 

konkurrensbegränsande åtgärder. Förekomsten av detta skulle göra att Tetra ändå inte 

skulle kunna företa konkurrensbegränsande åtgärder efter samgåendet vilket skulle 

begränsa den grund som kommissionen har anfört för sin negativa inställning till 

sammanslagningen. 

 

                                                                                                                                                                          
30 Sträckformsblåsningsmaskiner 
31 Preform är produktionsrör som används vid tillverkning av PET-flaskor 
32 Mål Tetra Pak mot Kommissionen II (T-83/91) 
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3.3.4 Kommissionens analys av koncentrationen 
Kommissionen fann, trots åtaganden från Tetra Lavals sida, fusionen oförenlig med den 

gemensamma marknaden i enlighet med artikel 2(3) i koncentrationsförordningen, med 

motiveringen att konstellationen skulle få en dominerande ställning i två närliggande 

marknader såväl som en betydande andel i en tredje närliggande marknad (EBM-

maskiner och HDPE-fyllningsmaskiner33). Genom denna dominerande ställning anser 

kommissionen att det är sannolikt att konstellationen skulle förstärka sin ställning i de 

förstnämnda marknaderna, skapa inträdeshinder, marginalisera konkurrensen och skapa 

en monopolistisk struktur på hela marknaden för aseptiska och icke aseptiska 

förpackningar av känsliga produkter i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

 

Tetra Laval hade år 200034 en dominant ställning på marknaden för aseptiska 

kartongförpackningar och maskiner för tillverkning av dessa. Tetra Lavals 

marknadsandel uppgick till 80 procent. På marknaden för icke aseptiska 

kartongförpackningsmaskiner och kartonger hade Tetra Laval en marknadsandel 

uppgående till 50-60 procent som av kommissionen bedömdes utgöra en dominerande 

ställning.  

 

När det gäller Sidel så hade vid fusionstidpunkten även det företaget en ledande 

ställning eftersom företaget är det enda som befanns ha ett fulltäckande utbud av SBM-

maskiner som sträcker sig från lägsta produktionskapacitet till den högsta kapaciteten. 

Dessutom innehar Sidel Combitekniken vilken gör att företagets maskiner kan tillverka 

flaskan, fylla den och försegla den i en integrerad process. Förutom att Sidel hade en 

ledande position på marknaden för SBM bedömdes företaget även ha en stark ställning 

när det gäller annan PET-förpackningsutrustning, kompletterande utrustning och 

tillhörande service. Med hänvisning till att den nya konstellationen skulle skapa en 

dominerande ställning på PET-marknaden och en förstärkning av Tetra Lavals position 

på kartongförpackningsmarknaden, fann kommissionen att koncentrationen var 

oförenlig med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel 2(3) i 

kontrollförordningen.  
                                                           
33 EBM-maskiner tillverkar HDPE-flaskor (Högdensitetspolyten) som är plastflaskor som skiljer sig något 
från PET, och HDPE-fyllningsmaskiner används för att fylla flaskorna med dryck. 
34 Det fastslogs i det omtvistade beslutet att Tetras ställning inte hade ändrats nämnvärt sedan Tetra Pak II 
avgörandet och C-333/94 P Tetra Pak mot Kommissionen där det fastslogs att Tetra hade en 
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Kommissionen anförde fyra skäl till sin bedömning 

1. Koncentrationens horisontella och vertikala effekter 

2. Leveraging, det vill säga att Tetra Laval skulle kunna använda sin starka ställning 

på kartongmarknaden för att ta sig in på PET-marknaden. 

3. Att kartongmarknaden skulle komma att bli mindre konkurrensutsatt eftersom 

trycket från den konkurrerande PET-marknaden minskar om Tetra/Sidel skulle få 

en dominerande ställning på båda marknaderna. 

4. Övergripande effekter på kartong- och PET-marknaderna 

 

3.3.4.1 Koncentrationens horisontella och vertikala effekter 
Kommissionen anförde i det omtvistade beslutet att konstellationen skulle en förstärkt 

ställning på tre marknader där Tetra Laval och Sidel är aktiva; SBM-maskiner, 

barriärteknologi35 och aseptiska fyllningsmaskiner. Även om konstellationen inte skulle 

få en dominerande ställning på dessa marknader skulle konstellationen uppnå "a level of 

dominance" genom en stark ställning på PET-marknaden tillsammans med Tetra Lavals  

dominans på kartongmarknaden. För det andra anförde kommissionen att 

konstellationen skulle vara den enda vertikalt integrerade livsmedelsförpackaren inom 

kartong-, HDPE- och PET-förpackningar. 

Dessutom skulle konstellationen inta en ställning som leverantör av 

förpackningsutrustning till så kallade "converters"36 och såväl som konkurrent till dessa. 

Konstellationen skulle således kunna marginalisera converters betydelse på marknaden 

genom prishöjningar. 

 

3.3.4.2 Leveraging från kartongmarknaden till PET-marknaden 
När det gäller det andra av skälen som kommissionen anger i det omtvistade beslutet så 

anges att det räcker med att det finns en möjlighet för konstellationen att utnyttja Tetra 

Lavals dominerande ställning på kartongmarknaden för att skapa en dominerande 

ställning även på PET-marknaden, och på så sätt förstärka Sidels ledande ställning på 
                                                                                                                                                                          
marknadsandel uppgående till 80 procent på kartongmarknaden. Detta har ej heller bestridits av käranden 
i det omtvistade beslutet. 
35 PET-industrin försöker utveckla produkter med fullgod barriär mot ljus så att PET kan användas till att 
förpacka även ljuskänsliga produkter.  
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PET-marknaden till en dominerande ställning. Det är således inte Sidels ledande 

ställning på SBM marknaden som är det huvudsakliga hotet utan snarare Tetra Lavals 

dominans på kartongmarknaden. Denna skulle kunna utnyttjas genom leveraging för att 

stärka konstellationens ställning på PET-marknaden. Tetra Laval/Sidel skulle genom 

kopplingsförbehåll kunna ställa som krav att kunder som köper 

kartongtillverkningsutrustning från företaget även köper PET-utrustning, och på så sätt 

utnyttja den dominerande ställningen på kartongmarknaden. Därmed skall fusionen 

finnas oförenlig med den gemensamma marknaden. 

 

3.3.4.3 Konkurrenstrycket skulle minska på kartongmarknaden 
Kommissionen anför för det tredje att fusionen skulle kunna stärka sin ställning på 

kartongmarknaden genom att trycket från den närliggande marknaden för PET minskar. 

PET-marknaden spås ta andelar från kartongmarkanden i framtiden, men om 

konstellationen har närvaro på båda marknaderna blir konsekvensen att Tetra 

Laval/Sidel får mindre motivation att åstadkomma att PET-marknaden tar 

marknadsandelar från kartongmarknaden, eftersom konstellationen i ett sådant fall 

skulle konkurrera med sig själv. Utan fusionen skulle PET-tillverkarna försöka ta 

marknadsandelar från kartongmarknaden och Tetra Laval skulle tvingas till att försvara 

sin ställning. Dessutom kan Tetra Laval/Sidel genom att vara verksam också på PET-

marknaden vara säker på att ha möjlighet att fånga upp förlorade kunder genom att 

erbjuda dem en PET-lösning. 

 

3.3.4.4 Övergripande effekter på kartong och PET marknaderna 
Kommissionen anför som ett sista skäl att konstellationen skulle få dominerande 

ställning på två närliggande marknader och en betydande ställning i en tredje (HDPE). 

Detta medför att Tetra Laval/Sidel får en mycket stor närvaro på marknaden för 

slutprodukten, det vill säga förpackade flytande livsmedel.  

 

                                                                                                                                                                          
36 En "converter" tillverkar tomma förpackningar som sedan levereras till livsmedelsproducenten som 
sedan fyller förpackningarna på egen hand. 
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3.3.5 Överklagande 
Den 15 januari 2002 överklagade Tetra Laval kommissionens beslut vid 

förstainstansrätten och sökte upphävning av beslutet. Tetra Laval förde huvudsakligen 

två resonemang.  

 

Det första gällde att kommissionen inte hade givit Tetra Laval tillgång till flera för 

beslutet viktiga dokument, och således förnekat Tetra Laval sin fulla möjlighet att 

kunna försvara sig. Detta argument avslogs dock av förstainstansrätten som ansåg att 

Tetra Laval hade fått tillräcklig tillgång till de dokument som kommissionen grundade 

sitt beslut, för att effektivt kunna försvara sig, om än inte full tillgång.   

 

Det andra resonemanget gällde att kommissionen har tillämpat artikel 2(3) i 

kontrollförordningen felaktigt och inte haft grund att inte tillåta fusionen. Till stöd för 

detta argument anförde Tetra Laval att fusionen inte skulle medföra några nämnvärda 

konkurrensbegränsande horisontella eller vertikala effekter, och inte heller skulle 

medföra någon konglomerad37 negativ effekt, vilket kommissionen stöt sitt beslut i det 

omtvistade beslutet på. Dessutom anförde Tetra Laval att kommissionen inte hade gjort 

en tillräcklig utvärdering av de åtaganden som Tetra Laval hade gjort för att minska 

negativa effekter på marknaden. Slutligen anförde Tetra Laval att kommissionen inte 

har lyckats styrka sitt beslut med tillräckliga skäl för ett förbud. 

 

3.3.6 Förstainstansrättens bedömning 
Förstainstansrätten inleder med att konstatera att i sin bedömning av 

företagssammanslutningar i enlighet med fusionskontrollen har kommissionen ett visst 

utrymme för skönsmässighet i sina bedömningar och att förstainstansrätten måste ta 

detta i beaktande vid bedömningen av målet.  

 

3.3.6.1 Horisontella effekter 
Förstainstansrätten går sedan vidare och analyserar huruvida några 

konkurrensbegränsande horisontella effekter har uppstått genom fusionen. Rätten 

konstaterar till att börja med att kommissionen inte baserade sitt förbud mot fusionen på 

                                                           
37 I rättsfallen som är på engelska, används termen "Conglomerate"  
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horisontella eller vertikala konkurrensbegränsningar. Emellertid tog kommissionen 

sådana effekter i beaktande vid bedömningen av att konstellationen skulle förstärka sin 

ledande ställning på PET marknaden genom leveraging enligt kommissionens andra 

skäl, och därför måste dessa effekter undersökas. 

 

I detta avseende konstaterar rätten, efter analys av tre individuella marknadssegment38, 

att genom Tetra Lavals åtagande att avhända sig Dynaplast (se om åtaganden, ovan 

3.3.3) så får företagskoncentrationen minimala om inte icke-existerande, 

konkurrensbegränsande horisontella effekter på PET-marknaderna39. Förstainstansrätten 

anser därför att kommissionen har gjort sig skyldig till ett uppenbart fel i analysen40 när 

den stöder sig på att negativa horisontella effekter skulle bli resultat av den modifierade 

fusionen för att stödja sin bedömning att en dominerande ställning skulle skapas på 

PET-marknaden genom leveraging. 

 

3.3.6.2 Vertikala effekter 
När det gäller konkurrensbegränsande vertikala effekter så är kommissionens största 

bekymmer att converters skulle komma att marginaliseras genom att Tetra Laval/Sidel 

skulle kunna erbjuda en integrerad PET-lösning ifall konstellationen blev dominerande 

på marknaden för SBM-maskiner. Förstainstansrätten konstaterar dock att dessa 

orosmoment helt försvinner i och med att Tetra Laval avyttrar sin preforms-tillverkning 

(se om åtaganden, ovan 3.3.3), och att kommissionen i övrigt inte har kunnat visa att 

några negativa vertikala effekter skulle uppstå genom fusionen. Förstainstansrätten 

anser därför att kommissionen återigen har gjort sig skyldig till ett uppenbart fel i 

analysen när den stöder sig på att negativa vertikala effekter  

 

skulle bli resultat av den modifierade fusionen för att stödja sin bedömning att en 

dominerande ställning skulle skapas på PET-marknaden genom leveraging. 

3.3.6.3 Samverkan av vertikala och horisontella effekter  
När det gäller Tetra Lavals anförande att fusionen inte heller skulle medföra någon 

konglomerad negativ effekt så konstaterar förstainstansrätten till att börja med att det 

                                                           
38 SBM-maskiner med låg kapacitet, PET-fyllningsmaskiner och Barriärteknologi 
39 Det vill säga markanden för tillverkningsmaskiner och själva förpackningarna. 
40 "manifest error of assessment" 
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två samgående företagen inte har varit konkurrerande med varandra före fusionen. 

Sådana fusioner ger normalt inte upphov till konkurrensbegränsningar, men möjligheten 

för negativa effekter kan emellertid inte avskrivas och därför har kommissionen fog för 

att undersöka de konglomerade effekterna av fusionen.  

 

Kommissionen har anfört att en dominerande ställning inte har skapats genom fusionen, 

men att fusionen ger förutsättningar för att en kan skapas av konstellationen inom en 

överskådlig framtid. Att kommissionen anför dels att grunden för förbudet är att 

konglomerade effekter gör att det skapas en dominerande ställning och dels att denna 

endast skulle förverkligas efter en viss tid, medför rimligtvis att kommissionen åläggs 

en särdeles stark bevisbörda. I punkt 155 i Tetra Laval-fallet anger förstainstansrätten 

likaledes att; 

 

"Since the effects of a conglomerate-type merger are generally 
considered to be neutral, or even beneficial, for competition on 
the markets concerned"...."the proof of anti-competitive 
conglomerate effects of such a merger calls for a precise 
examination, supported by convincing evidence, of the 
circumstances which allegedly produce those effects." 
 

Det sagda innebär att det ställs ett krav på en mycket stark bevisning för att kunna 

påvisa att konglomerade effekter gör att fusionen skapar en dominerande ställning. 

Enligt författarens åsikt kommer karaktären av kommissionens felaktiga analys upp i 

dagen i vad som diskuteras i punkt 155. Det framstår som att kommissionen har skapat 

sig en översiktlig uppfattning av koncentrationens förväntade effekter. När sedan 

handläggningen sker har kommissionen hållit fast vid sin uppfattningen och med den i 

baktanke, antingen medvetet eller omedvetet, hittat tecken på att fusionen medför 

konkurrensbegränsande effekter, snarare än att titta på resultatet av sin undersökning 

och gjort sin bedömning utifrån det. 

 

Förstainstansrätten kommer till slutsatsen att kommissionen inte har lyckats uppnå den 

grad av bevisning som krävs för att kunna fastställa att konglomerade effekter skulle 

medföra att en dominerande ställning skulle skapas med anledning av koncentrationen. 
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3.3.6.4 Leveraging 

3.3.6.4.1 Leveraging genom överträdelser 
Kommissionen har anfört i det omtvistade beslutet att Tetra Laval/Sidel skulle kunna ta 

sig in på PET-marknaden genom leveraging främst genom kopplingsförbehåll och 

"forced sales", och därmed säkerställa att de kunder Tetra Laval har vid 

kartongförsäljning också köper PET-produkter från Sidel. Kommissionen anser att de 

nämnda åtgärderna kan tas med i bedömningen trots att de kan innebära överträdelser 

mot Tetra Lavals tidigare åtaganden41 eller i sig innebära överträdelser mot artikel 82 i 

romfördraget.  

 

Författarens åsikt i denna fråga är något annorlunda än kommissionens. Syftet med 

kontrollförordningen var att täcka den brist som fanns vid kontroll av företagsfusioner 

som resulterar i en dominerande ställning. Kontrollförordningens tillämpning borde 

därför inte utsträckas ytterligare och täcka sådant som redan regleras i Romfördraget 

eller en överträdelse av tidigare åligganden. Kommissionen bör inte kan ta med i sin 

bedömning att ett företag kommer att göra sig skyldig till en överträdelse av 

konkurrensreglerna bara för att företaget har en sådan möjlighet. Förstainstansrätten gör 

dock på samma sätt bedömningen42, att kontrollförordningen är till för att förhindra 

skapande eller förstärkande av en dominerande ställning med konkurrensbegränsande 

effekter och att det inte fordras att det visas att konstellationen kommer att göra sig 

skyldig till olagliga åtgärder. Likväl måste kommissionen ta möjligheten att detta sker i 

beaktande i sin bedömning av koncentrationen. (Nedan i avsnitt 4.2.2 om överklagande, 

diskuteras en relaterad problematik, det vill säga att förstainstansrätten har påfört 

kommissionen ytterligare möjliga överträdelser att ta hänsyn till vid bedömningen) 

 

Förstainstansrätten kommer dock i Tetra Laval-fallet fram till att kommissionen har nöjt 

sig med att antaga att Tetra Laval/Sidel kommer att göra sig skyldig till överträdelser, 

men inte företagit någon utredning vare sig avseende motiven till detta eller 

avskräckande faktorer.  

Likaså har kommissionen inte tagit i beaktande de åligganden som Tetra Laval har efter 

Tetra Pak II. Kommissionens anförande i det omtvistade beslutet om att Tetra 

                                                           
41 I Tetra Pak II 
42  I P 159 i det omstridda beslutet 
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Laval/Sidel skulle kunna ta sig in på PET-marknaden genom leveraging främst genom 

kopplingsförbehåll, priskrig och lojalitetsrabatter lämnas således utan beaktande av 

förstainstansrätten. 

 

3.3.6.4.2 Leveraging genom konglomerade effekter 
Vidare för att konstatera huruvida det finns fog för att förklara fusionen oförenlig med 

den gemensamma marknaden genom leveraging tar förstainstansrätten återigen upp 

frågan om konglomerade effekter. Rätten konstaterar att kommissionen har haft fog för 

att göra bedömningen att Tetra Laval/Sidel skulle ha möjlighet att ta sig in på PET-

marknaden genom att utnyttja Tetras Lavals dominerande ställning på 

kartongförpackningsmarknaden. Förstainstansrätten går sedan vidare med att diskutera 

huruvida konstellationen kan anses ha ett intresse av att ta sig in på PET-marknaden 

genom leveraging baserad på Tetra Lavals dominerande ställning på kartongmarknaden.  

 

Förstainstansrätten finner dock att Tetra Laval/Sidels möjligheter, på grund av tidigare 

åligganden och att kommissionen inte utrett (se 3.3.3 ovan ) konstellationens eventuella 

motiv eller avskräckande motiv till att exempel göra överträdelser av artikel 82, endast 

består av att erbjuda Tetra Lavals existerande kunder icke tvingande helhetslösningar 

för PET och kartong. Förstainstansrätten går sedan vidare med att bedöma huruvida 

enskilda PET-utrustningar kan utgöra egna marknader och ifall dominans uppstår på 

dessa.  

 

Förstainstansrätten gör således bedömningar när det gäller marknaderna för 

barriärteknologi, PET-fyllnadsmaskiner, aseptiska PET-fyllnadsmaskiner, 

förslutningssystem för plastflaskor och hjälputrustning för PET samt SBM-maskiner 

med låg och hög kapacitet. Rätten kommer till slutsatsen att kommissionen inte har lagt 

fram övertygande bevis avseende någon av dessa marknadssegment och att det inte har 

visats att fusionen kommer att kunna skapa en dominerande ställning genom leveraging 

under en överskådlig framtid.  

 

Kommissionen har därför genom att stödja sig på argumentet att konstellationen genom 

leveraging skulle skapa en dominerande ställning på PET marknaden inom en 

överskådlig framtid, gjort sig skyldig till uppenbart fel i analysen att konglomerade 
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effekter skulle kunna möjliggöra en leveraging-effekt, särskilt när det gäller analysen av 

SBM-maskiner med låg och hög kapacitet. 

 

3.3.6.5 Mindre tryck på kartongmarknaden  
Förstainstansrätten konstaterar att kommissionen måste prestera övertygande bevis för 

att kunna stoppa fusionen på grund av att marknaden skulle bli mindre konkurrensutsatt 

med anledning av att företaget har en dominerande ställning på en närliggande marknad. 

Det räcker inte med att konstatera att företaget har en dominerande ställning på den 

närliggande marknaden även om en sådan situation är en viktig faktor i bedömningen. 

Kommissionen har inte heller i denna aspekt kunnat lägga fram tillräckliga bevis för att 

understödja sitt beslut, framförallt så har kommissionen underskattat konkurrensen från 

två europeiska tillverkare, SIG:s och Elopaks möjligheter att utnyttja den tänkta 

situationen där Tetra Laval skulle låta bli att konkurrera på kartongmarknaden eftersom 

Sidel kan fånga upp förlorade kunder på PET-marknaden. 

 

3.3.6.6 Övergripande effekter på kartong- och PET-maknaderna 
När det gäller kommissionens sista argument att övergripande konkurrensbegränsande 

effekter på kartong och PET-marknaderna likväl motiverar att fusionen förklaras 

oförenlig med den gemensamma marknaden, underkänner förstainstansrätten detta 

argument. Rätten finner att det inte är hållbart att bedöma den övergripande effekten på 

marknaden när argumenteringen inte håller för de enskilda delarna.  

 

Förstainstansrätten ogiltigförklarar enligt ovan förda resonemang kommissionens 

beslut.  

 

3.4 Författarens avslutande reflektioner avseende 

Tetra Laval-fallet 
I Tetra Laval-fallet förefaller det till att börja med som att kommissionen inte har tagit 

tillräcklig hänsyn till de åtaganden som Tetra Laval har gjort. Som resultat av denna 

brist går hela kommissionens första grund om intet.  
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Dessutom ger avgörandet exempel på bristfällig bevisning från kommissionens sida. Av 

särskilt intresse i detta avseende är bland annat punkt 278 i det omtvistade beslutet. 

Kommissionen har gjort ett antagande om att efterfrågan på låg- och högkapacitets 

SBM-maskiner sannolikt kommer att avta på grund av den förestående fusionen, utan 

att göra någon vidare utredning av detta. Förstainstansrätten kommer i detta avseende 

till slutsatsen att det inte finns förutsättningar för att den skall kunna ge en 

tillfredsställande utredning av marknaden för låg- och högkapacitets SBM-maskiner. 

Rätten kan dock konstatera att kommissionen inte har tagit hänsyn till möjligheten att öl 

kan paketeras i PET-flaskor, vilket utgör en mycket stor potentiell marknad, och heller 

inte tagit hänsyn till det som framkommit i utredningen, att mineralvattensmarknaden 

förväntas bibehålla en stadig ökning. I denna punkt belyses kommissionens bristfälliga 

analys på två sätt. Dels har kommissionen inte tagit alla faktorer i beaktande, och dels 

har inte tillräcklig hänsyn tagits till vad som kommit fram i målet i sin bedömning.  

  

Vidare har kommissionen motiverat sitt beslut med faktorer som kräver en stark 

bevisning, till exempel leveraging och konglomerade effekter. I punkt 162 i 

förstainstansrättens avgörande fastslår rätten fastslår att när kommissionen vill påvisa en 

sådan effekt som endast skulle ge sig tillkänna efter en viss tidsperiod, det vill säga att 

Tetra Laval/Sidel skulle kunna förstärka sin ställning på PET-marknaden genom 

leveraging från kartongmarknaden, så krävs trots att kommissionen medges ett visst 

utrymme för skönsmässighet, att bevisningen måste vara förtroendeingivande. 

Kommissionen har inte presterat någon övertygande bevisning för att stödja sitt 

påstående och därmed följer att slutsatsdragandet blir felaktigt. Vad som framkommer 

av punkt 155 i det omtvistade beslutet (se avsnitt ovan 3.3.6.3) är att  kommissionen har 

anfört konglomerade effekter som grund till sitt beslut som likaså kräver särdeles stark 

bevisning. Kommissionen har inte lyckats uppbåda en tillräckligt stark bevisning vilket 

har fått till följd att kommissionens argumentering inte är hållbar vid en sådan 

granskning som förstainstansrätten har gjort. 

 

Förstainstansrätten fastslår att när kommissionen vill förbjuda en fusion måste de bevisa 

att den har en skadlig effekt på marknaden och inte nöja sig med att spå om att en sådan 

effekt kommer att ske i förlängningen. När det gäller detta resonemang är det 

författarens åsikt att det relativt väl speglar kommissionens ställningstagande. Liksom i 
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Airtours- och Schneider-fallen förefaller kommissionen från första början ha varit 

inställd på att stoppa koncentrationen och har i all hast missat att tillse att 

argumenteringen är väl underbyggd för att stödja sina grunder. När kommissionen inte 

underbygger sitt slutsatsdragande med en grundlig utredning blir rättssäkerheten 

lidande. I Tetra Laval-fallet liksom Airtours och Schneider uppenbaras det faktum att 

den effektiva och snabba handledningen som är utmärkande för "one stop shop"-

principen får ställas i motsats mot bevarande av rättssäkerheten. 

 

3.5 Slutsats av rättsfallen 
Grundläggande för en rättslig prövning är att domstolen dömer efter objektiva grunder. 

För att kunna avge ett riktigt avgörande är det oumbärligt att det sker en trovärdig 

bevisning. Sedan har domstolen att döma efter vad som har framkommit i målet. För att 

kunna säkerställa ett trovärdigt rättssystem måste domen bygga på objektivitetskravet, 

det vill säga att domarens övertygelse måste stödjas på skäl som kan godtas av andra 

förståndiga personer (Se Bengt Lindell, Civilprocessen, 1998). I en rättsprocess måste 

man vidare beakta, dels bevisvärderingsfrågor, det vill säga hur stark bevisningen är, 

och dels beviskravet, det vill säga hur stark bevisning som krävs. I ett mål där 

beviskravet är högt måste således tämligen säkra bevis kunna produceras för ett 

tillfredsställande avgörande. Vidare måste rätten följa analyskravet, det vill säga att 

domaren inte får grunda avgörandet på totalintrycket av det föreliggande materialet, 

utan han är skyldig att göra en grundlig analys. 

 

3.5.1 Bevisning 
Förstainstansrätten har kommenterat såväl kommissionens bevisföring i fallen som de 

slutsatser som kommissionen har dragit i de omtvistade besluten. En del av 

underkännandet av kommissionens beslut gäller bevisföringen, där förstainstansrätten 

anser att kommissionen inte har gjort tillräckliga undersökningar utan nöjt sig med att 

konstatera att ett visst förhållande föreligger och sedan dragit slutsatser utifrån det. 

Även om slutsatserna i sig har varit rimliga så har förstinstansrätten ansett att själva 

grunden är otillräcklig och därmed kan de förevarande slutsatserna inte dras.  

 



 

 

52

I Tetra Laval-målet anförde kommissionen som skäl för sin bedömning att en 

konglomerad effekt gör att fusionen skall anses resultera i en dominerande ställning 

som påverkar konkurrensen negativt. I det fallet verkade kommissionen ha gjort en 

överblicksbedömning av konkurrenssituationen utan att något mer handfast kunde 

påvisas. Kommissionen har inte lyckats bevisa tillfredsställande att det finns 

konkurrensbegränsande åtgärder på delnivå, så beviskravet måste ställas mycket högt på 

övergripande nivå, ett krav som kommissionen inte har lyckats möta. 

Liknande paralleller kan dras till Airtours-fallet och Schneider-fallet. Intrycket av 

kommissionens argumentering i Airtours-fallet är att kommissionen kom till slutsatsen 

att koncentrationen skulle resultera i en oligopolmarknad med skadliga effekter på 

konkurrensen, utan att kunna prestera bevisning om att så var fallet när frågan prövades 

av förstainstansrätten. 

I Schneider fallet förefaller det likaså som att kommissionen gjorde sig skyldig till att ha 

gjort en överblicksbedömning av Schneider och Legrands kombinerande styrka på den 

gemensamma marknaden. När förstainstansrätten sedan prövade huruvida det hade 

bevisats att konstellationen var dominerande på de enskilda relevanta marknaderna 

visade det sig att kommissionen slutsats inte hade gått att vidhålla vid en närmare 

undersökning. Gemensamt för de tre fallen är således att enligt förstainstansrättens 

bedömning har kommissionen inte förmått understödja sin bedömning med godtagbar 

bevisning. 

3.5.2 Slutsatsdragande 
I andra fall anser förstinstansrätten att den beslutsgrunden i och för sig kan vara rimlig 

men att kommissionen har dragit felaktiga slutsatser. Ofta är dock felaktigt dragna 

slutsatser resultatet av en undermålig undersökning och bristfällig bevisning. Exempel 

på när kommissionen har dragit rent felaktiga slutsatser finns dock i Airtours-fallet, 

främst när det gäller marknadens volatilitet och graden av insyn på marknaden (se 

3.1.3.3. och 3.1.3.4 ovan).  

 

Det är dock författarens åsikt att det inte går att dra några större växlar med anledning 

av felaktigheter i slutsatsdragandet eftersom det knappast går att dra några allmängiltiga 

slutsatser om hur argumenteringen och slutsatsdragandet sker. 
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3.5.3 Skillnader mellan rättsfallen 
De tre nya avgöranden förefaller ha många likheter. Det finns dock skillnader som kan 

lyftas fram. Airtoursfallet handlade i mångt och mycket om att kommissionen inte har 

förmått understödja sina grunder med grundlig analys och övertygande bevisning, 

dessutom har kommissionen understött sina grunder med rent felaktiga slutsatser. När 

det gäller Schneider-fallet så är det främst frågan om en bristfälligt utförd 

marknadsundersökning. Kommissionens skeva bild av konkurrensen med anledning av 

marknadsundersökningen har sedan inverkat på bedömningen av konstellationens styrka 

på samtliga marknader. När det gäller Tetra Laval-fallet så framstår det som att 

kommissionen har fört fram väl formulerade argument till stöd för sin bedömning i och 

för sig. Emellertid var kommissionens grunder tämligen svaga, vilket fick till följd att 

den dominerande ställningen inte kunde bevisas annat än med övertygande bevisning, 

vilket kommissionen inte lyckats uppbåda.  

 

3.5.4 Det ändrade rättsläget efter domarna 
Trots skillnader mellan målen kan efter en analys av Airtours-, Schneider- och Tetra 

Lavalfallen slutsatsen dragas att bevisningen inte motsvarar beviskravet i samtliga tre 

fall. Det förefaller så att förstainstansrätten genom sina avgöranden har preciserat en 

standard för hur omfattande undersökningar kommissionen måste göra, det vill säga 

vilket beviskrav som föreligger. Tidigare har kommissionens diskretionsrätt varit för 

stor och med anledning av detta har inte rätt nivå för beviskravet uppehållits. 

Förstainstansrätten förefaller nu ha snävat in utrymmet för skönsmässighet i 

kommissionens handläggning. Som resultat av de tre nya avgöranden som är föremål 

för granskning i denna uppsats, vill författaren därför lyfta fram framförallt 

bevisfrågorna. De nya avgöranden har framförallt resulterat i en höjning av beviskravet 

och bevisvärderingen, det vill säga bevisribban har höjts. I de fall där kommissionen har 

dragit felaktiga slutsatser, är dessa ofta en följd av bristfällig bevisning. 

 

Det kanske är att gå lite långt att säga att en ny väg har öppnats för fusionskontrollen 

genom de tre nya målen. Det är snarare så att förstainstansrätten har ansett att 

kommissionen helt enkelt har slarvat och varit för skönsmässig i sin bedömning. Vad 

följderna blir för framtiden kommer att fastställas i praxis, där en tänkbar utveckling är 

att förstainstansrätten ger kommissionen "bakläxa" i de mål där man anser att 
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kommissionen har varit för godtycklig i sin bedömning, och godkänner analysen i andra 

mål. Att dra några långtgående slutsatser av vad som kommer att hända i framtiden, 

endast med beaktande av resultatet av tre avgöranden är riskabelt. Klart är dock att den 

tidigare situationen då kommissionen hade en vidgående diskretionär rätt hör till det 

förflutna. Nu har förstainstansrätten visat att den inte kommer att tolerera bristfällig 

bevisning eller felaktiga slutsatser. Det kommer säkerligen att ta viss tid för att få 

resultatet av den nu inslagna förändringen av bevisribban. För att få en mer exakt bild 

behövs ytterligare avgöranden och av stort intresse är det förestående avgörandet i 

kommissionens överklagande av Tetra Laval-målet (se nedan under 4.2).  

 

 

4 Framtidens kontrollfunktion 
EG:s kontroll av företagskoncentrationer är under förändring. Airtours-, Schneider- och 

Tetra Lavalfallen ger en antydan om att kontrollen inte har nått sin fulländning. I 

anslutning till detta har kommissionen själv uttalat att vissa reformer kommer att 

genomföras. Det är således av intresse för den här uppsatsens ändamål att föra en 

spekulativ diskussion angående vad för förändringar som kan förväntas, dels genom 

reformer och dels de som följer av höjningen av bevisribban. 

 

 

4.1 Kommissionen omprövar beslutet angående Tetra 

Lavals förvärv av Sidel 
Efter förstainstansrättens beslut att upphäva kommissionens förbud, gjorde 

kommissionen en ny undersökning av Tetra Lavals förvärv av Sidel. Kommissionen tog 

i denna undersökning fasta på de olika punkter som tagits upp i förstainstansrättens 

dom.  

 

Vissa andra förutsättningar låg till grund för den nya undersökningen, kommissionen 

hade fått bevis på en ny SBM-teknik kallad "Tetra Fast" som Tetra Laval hållit på att 

utveckla och som inte analyserats i det omtvistade beslutet. Kommissionen ansåg att 

denna teknik ger upphov till allvarliga farhågor för uppkomsten av en dominerande 
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ställning på större SBM-marknader. Det beror på att den i kombination med Sidels klara 

tekniska och andra fördelar förefaller kunna få en avgörande påverkan på det 

fusionerade företagets framtida ställning på SBM-marknaderna.  

 

Dessa farhågor avlägsnades dock genom att Tetra Laval gjorde en rad åtaganden, bland 

annat att bevilja licens för Tetra Fast-tekniken. Genom att undersöka de upplysningar 

som fanns tillgängliga efter den nya undersökningen som omfattas av 

förstainstansrättens dom, kunde kommissionen inte dra slutsatsen att fusionen skulle 

komma att leda till en dominerande ställning, annat än i relation till tekniken Tetra Fast.  

 

Kommissionen meddelade därför den 13 januari 2003 sitt beslut att tillåta 

koncentrationen. 

 

4.1.1 Följder av målet inför framtiden när det gäller bevisnivån 
Författaren är av den meningen att det är tvivelaktigt om några allmängiltiga slutsatser 

kan dras med anledning av att kommissionen inte längre fann att den kunde stoppa 

fusionen efter att ha tagit förstainstansrättens dom i beaktande. Målen skiljde sig åt 

eftersom det ursprungliga målet inte omfattade sträckblåsningstekniken Tetra Fast. En 

stor del av farhågorna när det gäller denna tekniks inverkan på konkurrensen torde dock 

ha reducerats genom åtaganden. På så sätt är de två fallen lika varandra och en generell 

slutsats torde kunna dragas att det var just förstainstansrättens höjda bevisribba som 

gjorde att kommissionen var tvungen att komma till en annan slutsats i det senare fallet. 

 

Emellertid är det tveksamt om några mer omfattande slutsatser kan dragas än just att 

bevisribban har höjts. Bevisribban kan knappast sägas vara fastlagd förrän det 

kommissionens överklagande har avgjorts i EG-domstolen. Dessutom krävs det en viss 

ensning innan det går att säga var bevisribban ligger, det vill säga en nivå väl utarbetad i 

praxis.  

 

Även om det inte kan dragas någon träffsäker slutsats om exakt var bevisribban ligger, 

kan i alla fall påpekas att företagare på inom gemenskapen ser utvecklingen med 

tillförsikt. Ur ett rättsäkerhetsperspektiv är det inte ett alltför vågat påstående att de tre 

nya avgöranden innebär en höjning av rättssäkerheten, med tanke på att det nu finns 
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konkreta tecken på att en miniminivå för vad som utgör godtagbara bedömningar vid 

fusionskontrollen har fastställts. 

 

 

4.2 Kommissionen överklagar förstainstansrättens 

dom 
Den 8 januari 2003 överklagade kommissionen förstainstansrättens ogiltigförklarande 

av sitt beslut att förbjuda Tetras förvärv av Sidel. Kommissionen anför att den balans 

mellan koncentrationens parter och konsumenternas intresse som föreskrivs i 

koncentrationsförordningen har upphävts i och med förstainstansens beslut. 

Kommissionen anför dessutom att förstainstansrätten har infört en oproportionerlig 

bevisstandard för beslut om koncentrationsförbud. 

 

Mario Monti, har i sitt tal43 uttryckt att "they (förstainstansrätten) have set a high 

standard of proof for the Commission to match when blocking a deal"  och uttrycker att 

kommissionen ämnar att försöka möta dessa krav i sin framtida analys av fusioner. 

Emellertid anser kommissionen att vissa aspekter av beslutet inte ger klarhet i 

grundläggande principer som skall stå till grund för kommissionens handläggande av 

företagskoncentrationer.  

Monti anger vidare att kommissionen behöver vägledning angående den roll som de 

fusionerande företagens åtaganden spelar samt vägledning när det gäller den bevisning 

som kommissionen måste prestera vid förbud mot fusioner. På grund av oklarheter 

angående dessa frågor har kommissionen överklagat förstainstansrättens beslut i  Tetra 

Laval/Sidel-fallet.  

 

I den europeiska unionens 'official journal'44 har kommissionen angivit fyra punkter på 

vilka de anser att förstainstansrätten har gjort felaktiga ställningstaganden i Tetra/Sidel 

fallet. 

 

                                                           
43 I tal inför Georgetown University i Washington, USA, 4:e april 2003 
44 C 70/3 och 5 
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4.2.1 Den första grunden 
1.Felaktig tillämpning av rättsakter angående den bevisstandard och rättslig 

granskning som krävs 

Kommissionen hävdar att förstainstansrätten har tillämpat lagen felaktigt på två grunder 

1) Kravet på rättslig analys som är åberopad av förstainstansrätten i det omtvistade 

beslutet är självmotsägande och oförenlig med såväl artikel 230 EC och Artikel 2 i 

kontrollförordningen 

2) Genom att tillämpa kravet på rättslig analys har förstainstansrätten överskridit sin roll 

i sitt granskande av kommissionens administrativa stadganden, speciellt genom att 

ersätta kommissionens syn med sin egen i en rad centrala hänseenden. 

 

Kommissionen anför att förstainstansrätten motsäger sig själv när den använder sig av 

en undersökningsstandard som baseras på att kommissionen har gjort ett uppenbart fel i 

analysen "manifest error of assessment" - när förstainstansrätten istället använde sig av 

en helt ny standard. 

 

Vidare anför kommissionen att förstainstansrätten har givits kompetens att granska 

lagligheten i institutionernas beslut genom artikel 230 EC. Kommissionen anför att 

förstainstansrätten genom att hänvisa till "uppenbart fel i analysen" har påtagligt höjt 

bevisribban när det gäller kommissionens påvisande av konglomerade effekter, gått 

över vad som är granskning av lagligheten och således överskridit sin befogenhet. 

Dessutom försöker förstainstansrätten applicera en standard baserad på att 

kommissionen skall övertyga förstainstansrätten snarare än att käranden skall kunna 

påvisa en lagstridighet i beslutet eller uppenbart fel i analysen av kommissionen för att 

få beslutet upphävt. 

 

Den första grunden för kommissionens överklagande är ett hävdande att 

förstainstansrätten överskrider sin roll genom att ersätta kommissionens syn på 

situationen med sin egen. Det är emellertid författarens åsikt det är naturligt att 

överinstanser ersätter underinstansens åsikt med sin egen. När det gäller huruvida 

förstainstansrätten har använt sig av en helt ny standard så förefaller det efter en 

granskning av Tetra Laval/Sidel fallet som att förstainstansrätten har använt sig av en 

godtagbar standard mot bakgrund av att en dömande instans måste kunna förmedla och 
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motivera sitt ställningstagande enligt objektivitetskriteriet. Avseende kommissionens 

grund att förstainstansrätten kräver att kommissionen måste övertyga 

förstainstansrätten, anser författaren likaså att det är naturligt att kommissionen skall 

kunna övertyga en utomstående bedömare att sitt beslut är riktigt enligt 

objektivitetskriteriet. 

 

4.2.2 Den andra grunden 
2.Felaktig tillämpning av lagen genom att fordra att kommissionen tar hänsyn till 

lagstridigheten ("the illegal nature") av vissa åtgärder när det gäller motiven för 

konstellationen till att använda sig av leveraging för att ta sig in på marknaden och ta 

hänsyn till löften att inte utföra vissa konkurrensbegränsande handlingar - vilket 

innebär en överträdelse av artikel 2 och 8 i koncentrationsförordningen.  

 

Den andra grund som kommissionen framför ligger i linje med författarens åsikt. 

Kommissionens uppgift är att kontrollera koncentrationer utifrån förutsättningarna som 

ges i kontrollförordningen. Kontrollförordningen skapades med syfte att råda bot på den 

otillräcklighet som artikel 81 och 82 visade när det gäller att stoppa skapandet av en 

dominerande ställning. Däremot är artikel 82 tillräcklig för att stoppa de åtgärder som är 

lagstridiga och även domen i Tetra Pak II är tillräcklig för att stoppa konstellationen 

från att vidta åtgärder som omfattas av denna dom. Det kan således diskuteras huruvida 

det är onödigt att ta med dessa åtgärder i utredningen eftersom det redan finns artiklar i 

romfördraget som har ett väl utrett tillämpningsområde. Vidare är det författarens åsikt 

att kontrollförordningen skall tillämpas under utredningen av huruvida en koncentration 

resulterar i en dominerande ställning eller ej. Därmed skall inte kontrollförordningen 

tillämpas efter det att fusionen har ägt rum, eftersom det efterföljande beteendet regleras 

av övriga konkurrensrätten. 

 

4.2.3 Den tredje grunden 
3.Felaktig tillämpning av lagen eftersom förstainstansrätten inte vidhöll kommissionens 

bedömning av den relevanta marknaden för SBM-maskiner  
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I sin bedömning av den relevanta marknaden så gjorde kommissionen uppdelning av 

SBM- maskinerna med anledning av deras slutanvändning "end-use-specific product 

markets" det vill säga vilken typ av flytande livsmedel maskinerna var avsedda att 

förpacka. Förstainstansrätten kom45 till slutsatsen att maskinerna är generiska och en 

uppdelning med anledning av slutanvändning inte var motiverad. 

 

Av vad som går att utläsa i det omtvistade fallet så är SBM-maskinerna anpassningsbara 

och kan således användas till att producera en variation av förpackningar. På grund av 

bristande sakkunskap om SBM-maskiners funktion kan jag inte göra någon omfattande 

bedömning huruvida kommissionen kommer att kunna få framgång med denna grund. 

Det omtvistade beslutet ger heller inte någon större ledning i denna fråga. 

 

4.2.4 Den fjärde grunden 
4.Felaktig tillämpning av lagen genom att inte vidhålla kommissionens slutsats om 

Tetra Lavals förstärkande av sin dominerande ställning på kartongmarknaden. Därmed 

överträdde förstainstansrätten artikel 2 i kontrollförordningen, förvred 

omständigheterna och misslyckades att ta kommissionens argument i beaktande. 

 

Kommissionen hävdar att de krav som förstainstansrätten ställer är omöjliga att 

efterleva i praktiken samt att förstainstansrätten har överskridit sin befogenhet. Frågan 

kan dock ställas huruvida kommissionen egentligen åsyftar att om dessa krav skall 

efterlevas blir kontrollfunktionen alldeles för ineffektiv och tar för lång tid.  

 

 

4.3 Beslutens inverkan på rättssäkerheten och 

marknaden 
Av intresse är att ägna några ord åt hur framtidens fusionskontroll kommer att se ut. Det 

kan sägas att det finns två huvudintressen som står mot varandra. Det ena är att 

säkerställa att rättssäkerheten inte efterställs. Det andra intresset är att fusionen 

handläggs snabbt. Att handläggningstiderna är korta är något som Monti i sitt tal46 

                                                           
45 I punkt 269 i Tetra Laval/Sidel 
46 I tal inför Georgetown University i Washington 
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framhäver som en av de största förtjänsterna med EG:s fusionskontroll av idag. Även 

marknaden och företagen har ett intresse av att handläggningen görs skyndsamt 

eftersom det är en kostsam process som dessutom skapar osäkerhet i de fusionerande 

företagen. Detta har sin bakgrund i att fusioner ofta görs för att effektivisera 

verksamheten. Det medför osäkerhet när det gäller vilka arbetstillfällen som kommer att 

finnas i det fusionerade företaget såväl som ekonomisk osäkerhet. Det får dock 

förutsättas att även kommissionens strävan är att uppnå en hög rättssäkerhet samtidigt 

som handläggningstiden hålls kort. För de berörda företagen torde samma intressen vara 

gällande.  

 

När det gäller vilket ändamål fusionskontroll ska ha inför framtiden så är det att döma 

av förstainstansrättens tre domar, rättens uppfattning att rättssäkerheten idag är för låg. 

Därmed får man ställa sig frågan huruvida förstainstansrättens ståndpunkt att 

beviskravet måste höjas för att en koncentration som är oförenlig med den gemensamma 

marknaden är, dels rimliga ur rättssäkerhetssynpunkt, dels rimliga ur 

effektivitetssynpunkt.  

 

När det gäller rättssäkerhet kontra en effektiv handläggning så är det författarens åsikt 

att det ska mycket till för att ett tummande på rättssäkerheten skall tillåtas. One stop 

shop-principen är i grund och botten en förtjänstfull princip, trots att kommissionen 

inträder i dubbla roller. Det medför sannolikt effektivetsvinster genom att det bara är en 

myndighet att vända sig till. Det är svårt att göra en precis utvärdering av huruvida den 

nya bevisribban innebär ett orimligt krav som kommer att medföra en sänkning av 

effektiviteten utan att ha kännedom om vilka resurser kommissionen lägger ner i 

utredningsskedet. Som generell slutsats av Airtours-, Schneider- och Tetra Lavalfallen 

förefaller det emellertid som att kommissionen redan i dessa utredningar inte haft 

tillräcklig tid på sig att göra fullständiga utredningar. När den nya bevisribban 

appliceras i kommissionens framtida utredningar kommer kommissionen således ha att 

göra grundligare utredningar inom samma tidsperspektiv. Det sagda talar för att, med en 

bibehållen tidsram, kommer kommissionen få göra mycket stora ansträngningar för att 

möta förstainstansrättens krav.  
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4.4 Dominanskriterium  eller "substantial lessening of 

competition"? 
EG:s fusionskontroll har varit i kraft mer än 12 år. Kontrollfunktionen förefaller dock 

lida av barnsjukdomar och har ännu inte nått sin fulländning. Av intresse för uppsatsen 

till den del att den är ämnad att ge en spekulativ diskussion om hur framtidens 

fusionskontroll kommer att se ut kan dra paralleller dras till den amerikanska 

antitrustlagstiftningen som har tjänat som förebild vid skapandet av den europeiska 

kontrollförordningen.  

 

I den europeiska rätten krävs att två kriterier uppfylls, dels att fusionen skapar eller 

förstärker en dominerande ställning och dels att denna medför att konkurrensen hämmas 

på den gemensamma marknaden. I länder som tillämpar "substantial lessening of 

competition"-testet47 (nedan kallat SLC-testet) ställs endast kravet att fusionen medför 

konkurrensbegränsande effekter. En eventuell brist i det europeiska systemet med två 

kriterier är att det finns risk för att fusioner som medför konkurrensbegränsande effekter 

inte kan stoppas på grund av att de inte skapar eller förstärker en dominerande ställning. 

Vid en översiktlig bedömning kan det därför framstå som att det finns en "lucka" mellan 

de två systemen. Monti hävdar att någon sådan lucka i tillämpningen av den Europeiska 

fusionskontrollen inte finns om testet tillämpas på ett korrekt sätt48. Dessutom anför 

Monti att den ekonomiska rationalitet som ligger till grund för konkurrensmyndigheter 

och domstolar är väldigt lika varandra på båda sidor av atlanten. Dessutom hävdar 

Monti49 att trots att det finns vissa olikheter i de två systemen så har en process för att 

öka samstämmigheten mellan dem pågått under ett antal år. Denna process har 

intensifierats under senare år och det finns en ömsesidig strävan att uppnå 

samstämmighet. Dessutom har den Europeiska kommissionen och EG:s domstolar, 

enligt Monti, tolkat dominansrekvisitet på ett mycket liknande sätt som hur praxis har 

byggts upp i USA angående SCL-rekvisitet.  

 

                                                           
47 Till exempel USA, Australien och Kanada 
48 I tal inför Georgetown University i Washington 
49 I ett tal inför American Bar Association i Washington, DC 14:e November, 2001 
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Emellertid så har Mario Monti i sitt tal50 föreslagit ett förtydligande av dominans-testet i 

den föreslagna nya förordningen. (se nedan 4.5) Detta tyder på att det finns vissa 

tveksamheter angående tillämpningen av det europeiska dominanstestet. Det framgår 

emellertid av Montis båda tal att kommissionen inte är av den meningen att den 

amerikanska SLC-testet är att föredra. Mario Monti anger vidare att kommissionen vill 

jämka den europeiska antitrustlagstiftning med den amerikanska, samtidigt som man 

vill ha kvar dominansbegreppet. Författarens uppfattning i denna fråga är något skiljd 

från kommissionens. Det förefaller trots allt att som att det finns en risk att resultatet 

blir en konstlad tillämpning av dominanstestet, eftersom det enligt ovan förda 

resonemang är samma resultat som eftersträvas, men kommissionen måste ta hänsyn till 

ett extra kriterium. 

  

Enligt författarens åsikt skulle är det endast fördelaktigt för kommissionen att slippa 

möta kriteriet att ett företag är dominerande och istället sikta in sig på en träffsäker 

bedömning om huruvida fusionen medför konkurrenshämmande effekter. Det är att 

föredra så enkla kriterier som möjligt sedan utforma praxis efter vad man vill uppnå för 

mål med fusionskontrollen. Genom att ta bort dominanskriteriet får kommissionen friare 

händer att stoppa fusionskontroller. Farhågor skulle eventuellt uppstå eftersom 

rättssäkerheten i viss mån minskas i och med att ett kriterium tas bort. Författarens åsikt 

är emellertid att dessa farhågor skulle vara tämligen obefogade eftersom det är så lite 

förutsägbarhet som går förlorad på grund av att testet tas bort. Skillnaden är egentligen 

att även mindre företag tvingas ta hänsyn till om deras agerande resulterar i 

konkurrensbegränsande effekter. Kommissionen får fler företagskoncentrationer att 

hålla under uppsikt än vad är fallet om dominanskriteriet behålls. Emellertid kan anföras 

att om en fusion resulterar i en dominerande ställning så får en sådan fusion ofta mer 

långtgående konkurrensbegränsande effekter än när fusionen inte resulterar i en 

dominerande ställning. Därmed torde det inte finnas något som hindrar att praxis 

utvecklas på ett sådant sätt att de större fusionerna får behandlas strängare vid 

kontrollen. I ljuset av detta är det författarens åsikt att SLC-testet är mer ändamålsenligt. 

Kommissionen skulle på så sätt att kunna stoppa de fusioner den vill. Ett kraftödande 

moment i fusionskontrollen försvinner således utan att rättssäkerheten minskar 

nämnvärt. 

                                                           
50 I tal inför Georgetown University i Washington 
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4.5 Reformer inom fusionskontrollen. 
Den 4:e april 2003 höll, som tidigare angivits, Mario Monti ett tal inför Georgetown 

University i Washington. I talet beskrev Monti några av de reformer av EG:s 

antitrustlagstiftning som redan ägt rum. Monti gav i talet även ett utkast på kommande 

reformer av EG-rättens fusionskontroll. Enligt Monti det finns tre huvudmål för den 

kommande utvecklingen av fusionskontrollen. För det första hoppas kommissionen att 

rådet skall anta en ny kontrollförordning.  

 

Den andra delen av reformen är en 'Commission notice' som innehåller en omfattande 

riktlinjer för hur utredningen skall gå till vid mål om dominans vid horisontella 

koncentrationer. 

 

För det tredje har kommissionen gjort ett utkast av bästa tillvägagångssätt vid 

undersökningar av fusioner, vilket diskuterats med rättsvetare och näringslivet. 

 

Av störst intresse för denna uppsats är kommissionens första punkt, det vill säga 

förslaget om en ny kontrollförordning. Kommissionen föreslår en ny kontrollförordning 

där de huvudsakliga förändringarna är; ett klargörande av i artikel 2 i 

kontrollförordningens kriterium: "skapande eller förstärkande av en dominerande 

ställning". Kommissionen anser att om dominanstestet tolkas riktigt är det möjligt att 

hantera alla konkurrensbegränsande effekter av företagskoncentrationer. Däremot så 

finns alltså potentiellt en lucka i tillämningen vilket Mario Monti också medger. 

Kommissionen föreslår ett förtydligande av det nuvarande kriteriet för att klargöra 

tillämpligheten i de fall en fusioner resulterar i ensidiga effekter vid icke samordnat 

förfarande i oligopolsituationer. Klargörandet bidrar också till samstämmighet med 

substantial lessening of  competition-testet. Detta torde tyda på att kommissionen ändå 

anser att det finns vissa brister i det nuvarande europeiska systemet. 

 

Ett annat mål med reformerna är att optimera uppdelningen av mål mellan nationella 

fusionskontrollorgan och kommissionen. Därtill skall koncentrationslagstiftningen 

förenklas för att underlätta utbyte av mål mellan medlemsstaterna och kommissionen. 
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Dessutom vill kommissionen införa mer flexibilitet när det gäller handläggningstiden 

vid kontroll av fusioner. Korta handläggningstider är en av den europeiska 

fusionskontrollens stora förtjänster enligt Monti, men han framhåller att det är 

fördelaktigt om det finns en möjlighet att utöka tiden i komplicerade fall.  

 

Med tanke på vad som kan skönjas i Airtours-, Schneider- och Tetra Lavalfallen så är 

det av författarens uppfattning att kommissionen befann sig i viss tidsnöd under 

utredningsförfarandet av dessa koncentrationer. Förslaget att utöka flexibiliteten när det 

gäller handläggningstiderna måste i ljuset av detta ses med tillförsikt. 

 

 

5 Slutsats 
Uppsatsens problemformulering är: Har förstainstansrätten lagt grunden för nya 

standarder när det gäller kraven för vad som är godtagbar bevisning och godtagbart 

slutsatsdragande i mål om företagsfusioner?  

 

Efter en analys av EG:s kontroll av företagskoncentrationer och de tre nya avgöranden 

som är föremål för denna uppsats, kan slutsatsen dragas att förstainstansrätten har höjt 

nivån för vilka undersökningar som måste göras och vilken bevisning som måste 

presteras i mål om företagskoncentrationer med gemenskapsdimension.  

 

När det gäller slutsatser så har slutsatsdragande ingen gemensam nämnare på samma 

sätt som bevisning. Det finns ingen gemensam karaktär för hur slutsatser dras, utan de 

utgör resultatet av en rad unika överväganden och unik bevisning. Därför är det svårt att 

dra några allmängiltiga slutledningar angående slutsatsdragandet 

 

Beträffande huruvida fusionskontrollen är under förändring, blir resultatet av det jag i 

analysen av fusionskontrollen och förstainstansens avgöranden kommit fram till, att så 

är fallet. Förstainstansrätten har funnit att den behöver justera bevisribban och i nuläget 

är det oklart exakt var denna bevisribba ligger. Kommissionen har själv angett att 

reformer har ägt rum under senare år och att den trenden kommer att fortsätta.  
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