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 UPPSATSSAMMANSTÄLLNING 
 
RÅDETS FÖRORDNING 1/2003 
– ett hot mot rättssäkerheten för företag inom den europeiska gemenskapen? 
 
Magisteruppsats 
Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europarättslig inriktning, termin 8 
Linköpings universitet, vt 2003 
Andreas Callendal 
 
   SAMMANDRAG 
 
Problemformulering: 
Innebär det nya system som införs med förordning 1/2003 minskad rättssäkerhet för 
företag inom den europeiska gemensamma marknaden?  
 
Syfte: 
Syftet med uppsatsen är att belysa den problematik som förordning 1/2003 för med 
sig angående rättssäkerheten för företag inom den europeiska gemensamma 
marknaden.   
 
Metod: 
Förutom studerande av den nya förordningen granskar jag, för att få klarhet i 
bakgrunden till förordningen, rådets syften med förordningen samt kommissionens 
vitbok om modernisering av dessa tillämpningsregler och kommentarer till detta 
förslag. 
Vidare ställer jag förordning 1/2003 i relation till utformningen av de materiella 
rättsreglerna i artikel 81 och 82 i EG-fördraget samt till principer som ligger till 
grund för gemenskapens  konkurrensrätt. 
 
Avgränsningar: 
Syftet är inte att ställa upp ett handlingsschema för företagen och jag tar heller inte 
upp i detalj hur företag kan komma att agera i enskilda situationer vid en eventuell 
minskad rättssäkerhet. 
Jag utgår i denna uppsats från företagens situation. Organisatoriska frågor för berörda 
myndigheter berörs endast till den del de påverkar företagens situation.  
 
Resultat: 
Med förordning 1/2003 införs ett decentraliserat system som, ställt i relation till 
utformningen av de materiella rättsreglerna i artikel 81.3 i EG-fördraget samt till 
principer som ligger till grund för gemenskapens konkurrensrätt, innebär att en 
enhetlig rättstillämpning är svår att bibehålla. Vi träder därför in i en tid av rättslig 
osäkerhet för de berörda företagen. Detta torde i många fall leda till mer risk 
management från företagens sida. Företagen får samtidigt ett större ansvar, eftersom 
de nu måste ta ställning till om deras avtal och förfaranden strider mot artikel 81 i 
dess helhet.  
   SÖKORD 
 
Förordning 1/2003, artikel 81, artikel 82, rättssäkerhet, EG:s konkurrensrätt, 
decentralisering, gruppundantag, kommissionen, risk management 
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1  Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
 

Konkurrensrätten är en central byggsten inom EG. EG-rätten bygger på tanken att 

konkurrensen inom den gemensamma marknaden inte skall snedvridas och för att 

upprätthålla detta mål så krävs det en enhetlig tillämpning av artikel 81 och 82 i EG-

fördraget. 

Artikel 81 och 82 är de två viktigaste artiklarna i EG-fördraget som behandlar EG:s 

konkurrensrätt. Förutom själva artiklarna så har främst rådets förordning nr 17/62 om 

tillämpning av dessa artiklar1 varit den utgångspunkt som företag och myndigheter 

har haft att rätta sig efter.  

 

Den europeiska gemenskapens (fortsättningsvis kallad gemenskapens) 

konkurrenspolitik har nu genomgått en reform i och med rådets förordning nr 1/2003 

av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 

82 i fördraget. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004. 

En förordning kan liknas vid en lag och är bindande för alla medlemsstater. I kraft av 

detta syftar den nya förordningen, som ersätter den gamla, i stort till att främja 

fortsatt marknadsintegrering samt till att vara anpassad till gemenskapens framtida 

utvidgning.  

Rådet har antagit denna förordning och den är nu formellt giltig. 

 

Förordningen innebär ett försök till decentralisering och ett försök att förenkla den 

administrativa kontrollen för myndigheter. Detta förändrar dock även företagens 

situation. Bland annat tas den anmälningsmöjlighet, som gäller alla avtal samt beslut 

av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden mellan företag, bort.  

Kommissionen får inte längre ensamrätt att bevilja individuella undantag för sådana 

avtal och förfaranden.  

I denna situation får företagen själva tolka de nya reglerna med en eventuell 

efterkontroll som följd. 

 

                                                 
1 Förordning 17/62, 6 Feb. 1962, JO 1962/13 
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Problematiken för företag vad gäller den materiella rätten har uttryckts på följande 

sätt: 

 
"With competition law, you're basically drawing a line in the water at a certain point in time. If you're 

on one side of the line, you're okay and if you're on the other you're breaking the law. The problem is 

that the water is moving all the time, so it's very hard to second guess which side of the line you'll fall 

on."2 

 

De förändringar som genomförs i och med förordning 1/2003 för med sig en specifik 

problematik för företagens rättssäkerhet. I denna uppsats belyser jag denna 

problematik.   

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Innebär förordning 1/2003 minskad rättssäkerhet för företag inom den europeiska 

gemensamma marknaden? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att belysa den problematik som förordning 1/2003 för med 

sig angående rättssäkerheten för företag inom den europeiska gemensamma 

marknaden.   

 

 

 

 

 

                                                 
2 Citat återgivet av Gibson, O i The Guardian, 2003-02-25, utan vidare hänvisning till källa. 
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1.4 Metod 
 

Förutom studerande av den nya förordningen kommer jag att, för att få klarhet i 

bakgrunden till förordningen, granska rådets syften med förordningen samt 

kommissionens vitbok om modernisering av dessa tillämpningsregler och 

kommentarer till detta förslag. 

 

Vidare kommer jag att ställa förordning 1/2003 i relation till utformningen av de 

materiella rättsreglerna i artikel 81 och 82 i EG-fördraget samt till de grundläggande 

principer som ligger till grund för gemenskapens  konkurrensrätt. 

Området kräver även beaktande av förordning 17/62 ställd i relation till hur den tagit 

sig uttryck i praxis och doktrin. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Syftet är inte att ställa upp ett handlingsschema för företagen och jag behandlar inte 

heller i detalj hur företag kan komma att agera i enskilda situationer vid en eventuell 

minskad rättssäkerhet. 

 

Jag ämnar i denna uppsats att utgå från företagens situation. Frågan om 

myndigheternas övervakning av konkurrensrätten nu försämras är alltså inte direkt 

aktuell för denna uppsats. Uppsatsen behandlar organisatoriska frågor för berörda 

myndigheter till den del som dessa påverkar företagens situation.  

 

EG:s konkurrensrätt är ett vitt och föränderligt område, som bland annat har 

utvecklats genom åtskilliga prejudicerande avgöranden av EG-domstolen och genom 

kommissionens växande praxis. Alla dess aspekter ligger inte inom ramarna för 

denna uppsats. Man bör inte underskatta konsekvenserna av en förordning som 

reglerar tillämpningen av de, för företag, två viktigaste artiklarna inom EG-rätten. 

För att undvika en alltför utdragen redogörelse av EG:s konkurrensrätt vill jag dock 

för EG:s konkurrensrätts samtliga grunder hänvisa läsaren till den ständigt växande 

litteraturen på området. 
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1.6 Disposition 
 

Förordning 1/2003 reglerar tillämpningen av de materiella rättsreglerna. De 

tillämpningsregler som återfinns i förordningen behandlas här inte enskilt, utan 

knutna till den problematik som rör företagens rättssäkerhet och som är central för 

denna uppsats.  

 

Jag ämnar att löpande behandla frågor som rör förordning 1/2003 och företagens 

rättssäkerhet. Kapitel 3, 4 och 5 är centrala för uppsatsen och de avslutas vart och ett 

med kommentarer till respektive del.  

 

I kapitel 2 ger jag en grundläggande beskrivning av de materiella rättsregler som 

återfinns i artikel 81 och 82 i EG-fördraget. 

I kapitel 3 introduceras läsaren till den modernisering som nu sker i och med 

förordning 1/2003.  

Kapitel 4 syftar vidare till att belysa den problematik som uppstår i tillämpningen av 

undantagen i artikel 81.3. 

Med detta som grund inför jag integrationsaspekter i diskussionen i kapitel 5. 

Några avslutande synpunkter framförs slutligen i kapitel 6, som även fungerar som 

en sammanfattning av uppsatsens innehåll.  
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2  Artikel 81 och 82 i EG-fördraget 
 

Förordning 1/2003 reglerar tillämpningen av artikel 81 och 82, som är de viktigaste 

artiklarna i EG-fördraget för företag på konkurrensrättens område. Detta kapitel 

syftar till att kortfattat beskriva de materiella regler som stadgas i dessa artiklar. 

Tyngpunkten ligger på artikel 81, då verkningarna av de nya tillämpningsreglerna 

främst berör denna artikel. 

 

 

2.1  Fördragstexten i artikel 81 
 

Av uppenbar relevans för tillämpningen av artikel 81 och 82 är fördragstexterna i 

dessa artiklar. Fördragstexten i artikel 81 lyder som följer: 

 

1. Följande är oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet: alla avtal 

mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden 

som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat 

att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma 

marknaden, särskilt sådana som innebär att 

 

a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt 

fastställs, 

b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller 

kontrolleras, 

c) marknader eller inköpskällor delas upp, 

d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, 

varigenom dessa får en konkurrensnackdel, 

e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 

förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något 

samband med föremålet för avtalet. 

 

2. Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga. 
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3. Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga på 

 

- avtal eller grupper av avtal mellan företag, 

- beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar, 

samordnade förfarande eller grupper av samordnade förfaranden, 

som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till 

att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som 

konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås 

och som inte 

a) ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att 

uppnå dessa mål, 

b) ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av 

varorna i fråga. 

 

 

2.2 Fördragstexten i artikel 82 
 

Fördragstexten i artikel 82 förbjuder missbruk av dominerande ställning, och lyder 

som följer: 

 

1. Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den gemensamma 

marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka 

handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den gemensamma marknaden och 

förbjudet. 

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 

 

a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser 

eller andra oskäliga affärsvillkor, 

b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för 

konsumenterna, 

c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner gentemot handelspartner, 

varigenom dessa får en konkurrensnackdel, 
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d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 

förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något 

samband med föremålet för avtalet. 

 

 

2.3 Artikel 81.1 
 

Kommissionen är fast besluten att bekämpa karteller.3 Artikel 81.1 förbjuder vissa 

avtal och samordnade förfaranden som kan leda till detta.  

En sammanslutning av företag kan vara en täckmantel för en kartell och därför tas 

även möjligheten att beslut av företagssammanslutningar kan förhindra konkurrens 

upp i artikel 81.1.  

 

För att förbudet i artikel 81.1 ska vara tillämpligt på företag4 eller 

företagssammanslutningar så måste tre kriterier vara uppfyllda. Dessa kriterier är: 

avtalskriteriet, samhandelskriteriet samt konkurrensbegränsningskriteriet. Utan att gå 

in i detalj på dessa kriterier så vill jag behandla några frågeställningar med direkt 

anknytning till dessa, som har relevans för denna uppsats.  

 

Knutet till avtalskriteriet är gränsdragningsfrågan mellan ”avtal” och ”samordnade 

förfaranden”. Samordnade förfaranden är mer informella än avtal5, och om det står 

klart att åtminstone ett samordnat förfarande föreligger, så har kommissionen 

historiskt sett nöjt sig med att konstatera att antingen ett avtal och/eller ett samordnat 

förfarande föreligger.6 Detta underlättar kommissionens arbete, då den inte behöver 

bevisa att ett avtal föreligger. Det räcker för den att konstatera att åtminstone ett 

samordnat förfarande föreligger. Från företagens synvinkel innebär detta att deras 

affärskontakter med andra företag i hög grad riskerar att granskas av kommissionen.  
                                                 
3 Whish, Competition Law, s. 418 
4 Begreppet företag har givits en vid tolkning i C-41/90 Höfner & Elser/Macatron och omfattar varje 
juridisk och fysisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Dotterbolag 
som utgör en separat ekonomisk enhet räknas som egna företag. 
5 Detta framgår av av kombinerad läsning av C-41/69 ACF Chemiefarma NV v. Commission, s. 661 
och C-40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/1973 Suiker Unie and Others v. Commission, s.1663.  
Det första fallet klargör att ett avtal kan vara munligt såväl som skriftligt och att det inte behöver vara 
juridiskt bindande. Ett “gentleman´s agreement” räcker. Det andra fallet klargör att ett samordnat 
förfarande föreligger när företagen har koordinerat sitt handlande. Syftet med detta ska vara att 
skingra osäkerhet om företagens handlande i framtiden. 
6 Whish, Competition Law, s. 76-79 
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Avtal mellan företag och samordnade förfaranden måste hållas åtskilda från 

parallellhandel, som är lagligt. Vad som först ser ut som ett samordnat förfarande kan 

ofta vara ett parallellt beteende i en oligopolistisk marknad. På detta område så har 

kommissionen en stor bevisbörda, då det ofta är oklart om två företag i sin 

samverkan faktiskt inlett ett samordnat förfarande, som har till syfte eller resultat att 

hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden.7  

 

Angående samhandelskriteriet (att överenskommelsen ska påverka handeln mellan 

medlemsstaterna) och konkurrensbegränsningskriteriet (att överrenskommelsen ska 

ha konkurrensbegränsande syfte eller resultat inom gemenskapen) så får två viktiga 

avgöranden av EG-domstolen här belysa balansgången mellan målen att å ena sidan 

uppmuntra handel mellan medlemsstater och å andra sidan att hindra karteller, 

marknadsuppdelning och exportförbud.  

Det första avgörandet8 visade att det inte i sig strider mot artikel 81.1 att ge en 

distributör ensamrätt till en geografisk marknad. Det måste, för att strida mot artikel 

81.1, vara möjligt att med en tillräcklig grad av sannolikhet förutse att avtalet i fråga 

kan ha en direkt eller indirekt påverkan, faktisk eller potentiell, på handeln mellan 

medlemsstater.  

Det andra avgörandet9 visar att ett avtal anses ha som syfte att hindra konkurrens om 

det, förutom att ge distributören ensamrätt till en geografisk marknad, dessutom inför 

exportbegränsningar och förhindrar möjligheten till parallellhandel. Ett sådant avtal 

kan inte beviljas undantag enligt artikel 81.3. 

 

 

2.4 Artikel 81.3 
 

Artikel 81.3 ger möjlighet till undantag från förbudet i artikel 81.1 och stadgar att 

”bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga…”.  

Artikeln nämner inte bokstavligen någonting om undantag men sedermera har ett 

system byggts upp inom EG, med individuella undantag och gruppundantag direkt 

knutna till denna artikel.  

                                                 
7 Whish, Competition Law, s. 86 
8 C-56/65 Société Technique Minière v. Maschinenbau Ulm GmbH 
9 C-56 & 58/64 Établissement Consten SARL & Grundig Verkaufs-GmbH v. Commission 
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Med den vaga formulering som artikel 81.3 har fått så krävs det fastare regler för hur 

tillämpningen av denna artikel faktiskt ska gå till. Det krävdes redan från början en 

förordning om hur artikel 81.3 skulle tillämpas, men så länge som inte själva artikeln 

förändras så har nya förordningar ett stort utrymme att spela en avgörande roll för 

gemenskapens konkurrensrätt. 

 

Tillämpningen av artikel 81.3 förändras nu radikalt i och med förordning 1/2003. Jag 

kommer därför nedan att ägna ett eget kapitel (kapitel 4) åt tillämpningssvårigheterna 

med artikel 81.3. 
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3  Modernisering genom förordning 1/2003 
 

I detta kapitel närmar vi oss förordning 1/2003 genom att först se till 

tillämpningsreglernas roll inom konkurrensrätten samt till målsättningarna med 

moderniseringen. Detta leder oss till den effektivisering av kommissionen som 

förordning 1/2003 innebär. Några höjda röster mot moderniseringen 

uppmärksammas också.  
 
 
3.1 Tillämpningsreglernas roll 
 

Allmänt gäller att en förordning inte behöver införlivas i nationell rätt, men en 

nationell domstol ska behandla en förordning på samma sätt som den behandlar sitt 

lands lagar. Om en förordning står i strid med nationell lag så går förordningen före. 

Innan förordning 1/2003 trädde i kraft så reglerade förordning 17/62 tillämpningen 

av artikel 81 och 82. Följande beskrivning av denna förordning, skriven innan 

moderniseringen av EG:s konkurrensrätt som nu sker, får belysa den ställning som 

denna förordning har haft beträffande tillämpningen av artikel 81 och 82 (artikel 85  

och 86 i texten motsvarar nuvarande artikel 81 och 82). 

 
”Regulation 17 is the principal regulation dealing with the practical application and enforcement of 

Articles 85 and 86. It provides the basis for the Commission´s procedures in relation to the giving of 

negative clearance, the taking of decisions requiring the termination of infringements and the 

granting of exemptions under Article 85(3). It makes provisions for the notification of agreements, for 

the relationship between the Commission and the authorities of the Member States, for the obtaining 

of information and the investigation of cases by the Commission, for the hearing of parties, for the 

imposition of fines and periodic penalty payments, for the publication of decisions and for the 

maintenance of professional secrecy.”10 

 

Vi kan genom att läsa denna text förstå att förordning 17/62, och därmed 

tillämpningen av artikel 81 och 82, fick långtgående konsekvenser utöver en ren 

bokstavstolkning av fördragstexten.  

 

 
 
                                                 
10 Kerse, E.C. Antitrust Procedure 
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3.2 Målsättningar med moderniseringen 
 

Förordning 1/2003 ska tillämpas från och med den 1 maj 2004. Arbetet med en 

modernisering har dock pågått innan själva förordningen skrevs. Nedanstående text 

är hämtad ur kommissionens vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av 

artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (härefter kallad vitboken), och belyser vad 

kommissionen vill åstadkomma med en modernisering av gemenskapens 

konkurrensrätt. 

 
”Denna vitbok presenterar kommissionens överväganden och beskriver det system som kommissionen 

anser vara det bäst lämpade för unionen inför det tjugoförsta århundradet. Detta system bygger på tre 

grundpelare, nämligen att systemet med godkännande och anmälan avskaffas och ersätts av en 

ordning med direkt tillämplighet av undantagsregeln, att den decentraliserade tillämpningen av 

konkurrensreglerna utvecklas och att kontrollen i efterhand förstärks. Kommissionen är övertygad om 

att endast en djupgående reform av det nuvarande systemet på grundval av de huvudprinciper som 

beskrivs i denna vitbok kan säkerställa en effektiv tillämpning av konkurrensreglerna i hela 

gemenskapen och samtidigt i så hög grad som möjligt lätta de administrativa bördorna för företagen 

och garantera dem en tillräcklig rättssäkerhet.”11 

 

Kommissionen ser det som en naturlig utveckling av gemenskapen att dess 

konkurrensrätt anpassas för att möta framtidens förutsättningar. Kommissionen 

ifrågasatte i denna vitbok systemet med att endast den (kommissionen) hade 

behörighet att bevilja undantag enligt artikel 81.3. Istället föreslog den att nationella 

domstolar och konkurrensmyndigheter också skulle få denna behörighet.  

Den andra stora förändringen som föreslogs av kommissionen var att den möjlighet 

för företag att anmäla avtal för att kunna beviljas undantag enligt artikel 81.3 till 

kommissionen som tidigare existerat12 nu skulle upphöra. Hela artikel 81 föreslogs 

således göras direkt tillämpbar. 

 

Kommissionen menade att en modernisering skulle underlätta för den att koncentrera 

sig på allvarliga konkurrensöverträdelser istället för att fatta beslut om avtal som 

                                                 
11 Vitboken, paragraf 138 under rubriken ”Slutsats”. 
12 Förordning 17/62, artikel 9.1 
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faller under artikel 81.3, samt leda till mindre byråkrati och lägre kostnader för 

företagen.13 

Kommissionen pekade även på att det gamla centraliserade anmälningssystemet 

ledde till att företag blockerade enskildas talan vid nationella domstolar och 

konkurrensmyndigheter.14 

 

Rådet menar också att marknadsintegreringen och den framtida utvidgningen av 

gemenskapen kräver en ny tillämpning av artikel 81 och 82 och för därmed dessa 

moderniseringstankar vidare genom förordning 1/2003. Detta för att konkurrensen 

inom den gemensamma marknaden inte ska snedvridas.  

 

 

3.3 Behovet av en effektivare kommission 
 

Man kan ställa sig frågan varför kommissionen i vitboken ville införa ett system, där 

vissa befogenheter förs över till nationella domstolar och myndigheter.  

 

Kommissionen sattes i ett administrativt problematiskt läge genom 

anmälningssystemet som gavs genom förordning 17/62, i kombination med 

möjligheten att avtal kunde falla under undantagsbestämmelserna i artikel 81.3.15 

Genom att kommissionen hade ensamrätt att tillämpa artikel 81.3 så uppstod en 

personalbrist som innebar att man inte hade kraft att ta tag i fall som härrörde från 

egna initiativ.16 Detta begränsade naturligtvis kommissionens effektivitet. 

Många fall har därför måst lösas av kommissionen på ett informellt sätt. I de fall då 

kommissionen inte har ansett att brott mot förbuden i artikel 81.1 eller 82 har begåtts, 

eller att åtminstone undantag enligt artikel 81.3 har kunnat beviljas, så har den ofta 

skrivit så kallade comfort letters till berörda företag med meddelande att fallet därför 

läggs ned.17 Detta ”bekväma” tillvägagångssätt, för att påskynda hanteringen av fall, 

kan ses som en direkt följd av den personalbrist som förordning 17/62 skapade. 

                                                 
13 Vitboken, paragraf 10 
14 Vitboken, paragraf 6 
15 Sijthoff, European Competition Policy, s. 140-142 
16 Av de fall som kommissionen behandlade mellan 1988 och 1998 bestod hela 58% av anmälda fall, 
29% av klagomål och endast 13% härrörde från egna initiativ. Se Vitboken, paragraf 44-45. 
17 Se bland annat The United Kingdom Parliament, House of Lords, European Union – Fourth Report, 
HL 33 (2000), punkt 13. 
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Faktum är att kommissionen endast har medgivit kanske fem eller sex formella 

undantag per år.18  

 

En annan aspekt är att företagen, redan då anmälningssystemet gällde, inte i hög grad 

riskerade att deras anmälda avtal faktiskt skulle förbjudas. Kommissionen hade 

nämligen vid vitbokens skrivande (i ärenden där det inte förekommit klagomål) 

endast fattat nio beslut om förbud mot anmälda avtal.19 

 

Anmälningssystemet förde även med sig problem för företagen. Det innebar ofta en 

stor börda för företagen, dels administrativt i form av den stora mängd information 

som krävdes av dem, dels ekonomiskt då en anmälning kunde kosta mer än £1500020 

med professionella rådgivare. Den tid som det tog att få svar på anmälningen kan 

dessutom ses som förlorad tid på marknaden.21 

 

Istället för comfort letters ska kommissionen i framtiden kunna sprida sina åsikter 

genom att plocka ut huvudpunkter från fall och göra dem mer vitt tillämpliga.22 

Förordning 1/2003 kommer att innebära en betydande personalförstärkning för 

kommissionen, om än hämtad utifrån i form av nationella domstolar och 

myndigheter. Moderniseringen kan därmed öka kommissionens effektivitet.  

Det är alltså inte fråga om att kommissionen nu förlorar sin kontroll över 

konkurrensrätten, snarare att den kan ta fler egna initiativ än tidigare.  

På flera punkter ges kommissionen utökade befogenheter eller möjlighet att 

effektivisera sitt arbete: 

 

Kommissionen pekar själv på att utgivande av tillkännagivanden kommer att bli 

viktigt, bland annat för att ge företag vägledning om till vilken instans de bör vända 

sig med ett ärende och vad som krävs innehållsmässigt i ett sådant klagomål.23 

                                                 
18 The United Kingdom Parliament, House of Lords, European Union – Fourth Report, HL 33 (2000), 
punkt 38. 
19 Vitboken, punkt (53) 
20 Ogilvie Smals (för CBI), muntlig utsago, återgiven i The United Kingdom Parliament, House of 
Lords, European Union – Fourth Report, HL 33 (2000), punkt 25. 
21 Cowen (för CBI), muntlig utsago, återgiven i The United Kingdom Parliament, House of Lords, 
European Union – Fourth Report, HL 33 (2000), punkt 25. 
22 Mehta (för kommissionen), muntlig utsago, återgiven i The United Kingdom Parliament, House of 
Lords, European Union – Fourth Report, HL 33 (2000), punkt 40. 
23 Vitboken, paragraf  119 
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Istället för individuella undantag införs nu en möjlighet för kommissionen att anta 

individuella beslut riktade till företag. Sådana så kallade deklaratoriska förklaringar 

kommer förmodligen att öka betydligt i mängd när kommissionen koncentrerar sig 

på de allvarligaste överträdelserna.24 

I vissa fall visar sig företag under ett förfarande villiga att vidta åtgärder för att 

undvika invändningar från kommissionen. För sådana fall inför nu kommissionen 

regler om bindande åtaganden för företagen.25 

 

Kommissionen har innan förordning 1/2003 haft rätt att utfärda böter för 

överträdelser av konkurrensrätten, men om kommissionen inte godkände ett anmält 

avtal att falla under artikel 81.3 så blev i alla fall parterna skyddade från böter från 

tidpunkten då anmälan gjordes.26 Denna immunitet avskaffas nu när 

anmälningssystemet tas bort. 

Inga specifika bötes- och vitesbelopp nämns i förordning 1/2003.27 Detta torde 

innebära att vi kan få se olika sanktionsnivåer i olika medlemsstater som utdöms på 

nationell nivå.  

 

Av förordning 1/2003 framkommer även att kommissionen nu ges möjlighet att 

genom beslut ålägga företag att upphöra med överträdelser av artikel 81 och 82.28 

 

 

3.4 Några höjda röster mot moderniseringen 
 

En modernisering i den riktning som nu sker riskerar att vara ett steg in i det okända 

och redan vitbokens innehåll kan naturligtvis kritiseras.  

 

Synpunkter har inkommit bland annat från medlemsstater. Sammanfattningsvis kan 

sägas att de flesta medlemsstaterna var positivt inställda till den modernisering som 

kommissionen föreslog i vitboken.  

                                                 
24 Vitboken, paragraf 87 
25 Förordning 1/2003, artikel 9.1 
26 Förordning 17/62, artikel 15.5 a) 
27 Förordning 1/2003, artikel 23, 24 
28 Förordning 1/2003, artikel 7.1 
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Störst motstånd kom från tyskt håll. Den tyska regeringen föreslog att endast 

nationella myndigheter (alltså inte nationella domstolar) skulle få tillämpa artikel 81 

och att anmälningssystemet skulle bibehållas. Den ville även påskynda 

kommissionens arbete och införa deadlines för beslut om undantag. Den tyska 

regeringen gick dessutom så långt att den ifrågasatte legaliteten i att artikel 81.3 görs 

direkt tillämplig och att anmälningsmöjligheten tas bort.29  

Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén såg positivt på vitboken. 

Intressant att notera är att Ekonomiska och sociala kommittén redan innan förordning 

17/62 befarade att ett anmälningssystem skulle överbelasta kommissionen med 

administrativt arbete, vilket sedermera inträffade.30 

Medan den tyska regeringen föredrog decentralisering kombinerat med ett 

anmälningssystem så ansåg en företrädare för det franska näringslivet31 att 

decentraliseringen hellre bör ske utan inblandning av ett sådant anmälningssystem. 

Generellt så var gemenskapens näringsliv positivt, men det betonade behovet av 

rättssäkerhet.  

Det kan också konstateras att inte alla nationella domare har välkomnat förslaget att 

kunna tillämpa artikel 81.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Statement by the Government of the Federal Republic of Germany, November 1999 
30 Yttrande om den första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86 av den 28 
mars 1961. 
31 Chambu, (för Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes), muntlig utsago, återgiven i The United Kingdom Parliament, House of Lords, European 
Union – Fourth Report, HL 33 (2000), punkt 18. 
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3.5 Ytterligare kommentarer till denna del 
 

Den rättspraxis som byggts upp genom åren, och som bygger på förordning 17/62, 

har till viss del bidragit till en ökad rättssäkerhet för företag. 

 

Förordning 17/62 har bidragit till att sprida en konkurrenskultur inom den europeiska 

gemenskapen. I denna kärna av tillämpningen av EG:s konkurrensrätt, fram tills idag, 

ryms frågor såsom kompetensfördelning, sekretessregler och informationsspridning.  

Dessa tillämpningsregler har även skapat en grund till vidareutvecklingen av 

gemenskapens konkurrensrätt och en genomläsning av förordning 1/2003 ger vid 

handen vilka de mer direkta målsättningarna med förordningens bestämmelser är. 

 

Jag vill här framhäva några, i förordningen, återkommande målsättningar som jag ser 

som centrala för hur tillämpningen av artikel 81 och 82 är tänkt att se ut i framtiden: 

 

För att säkerställa en… effektiv övervakning  

och samtidigt… förenkla den administrativa kontrollen, 

krävs nu en… enhetlig tillämpning av gemenskapens konkurrensregler 

med…  utökad informationsspridning,  

i ett…  decentraliserat nätverk 

 

Med detta menar jag att en enhetlig tillämpning, utökad informationsspridning samt 

ett decentraliserat nätverk är byggstenarna som enligt rådet krävs för att balansera en 

effektiv övervakning med en förenklad administrativ kontroll. 

 

Borttagandet av anmälningsmöjligheten för individuella undantag samt borttagandet 

av kommissionens ensamrätt att bevilja individuella undantag under artikel 81.3 är 

till synes enkla lösningar, men med dessa lösningar följer komplexa frågeställningar. 

Det är av största vikt att målsättningarna med förordning 1/2003 nås för att inte 

utsätta företagen för ett rättsosäkert klimat.  
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Den enhetliga tillämpning samt utökade informationsspridning som krävs diskuterar 

jag vidare i kapitel 4 och 5; främst i styckena 4.4 samt 5.3, där även kommissionens 

ökade befogenheter och dess inverkan på företagen vidare behandlas.  

 

Angående de bindande åtagandena för företag (se stycke 3.3, s. 17) kan här sägas att 

det för kommissionen blir lättare att kunna avsluta inledda förfaranden, men för 

företagen går bestämmelsen att tyda på olika sätt.  

Å ena sidan tvingas parterna att ta dessa åtaganden på allvar och på så sätt kan 

företag A försäkra sig om att företag B står vid sitt ord.  

Å andra sidan ställer det större krav på företag A att följa sitt åtagande. Följden 

skulle annars kunna bli åläggande i form av böter eller viten. 

 

Utgivande av tillkännagivande är den typ av åtgärder som en effektiv kommission 

kan genomföra för att underlätta rättssäkerheten för företag.  
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4  Tillämpningssvårigheter med artikel 81.3 
 

I detta kapitel behandlas de specifika tillämpningsproblem som 

undantagsbestämmelserna i artikel 81.3 ger upphov till och som aktualiseras av 

förordning 1/2003. Det amerikanska rule of reason-förfarandet och dess roll i 

gemenskapens konkurrensrätt tas också upp. 

 

 

4.1 Hur ska artikel 81.3 tolkas? 
 

Artikel 81.3 kommer genom förordning 2003/1 att bli direkt tillämplig för 

medlemsstaternas domstolar och myndigheter.32 

En väldigt central fråga för denna uppsats är då om artikel 81.3 överhuvudtaget kan 

vara direkt tillämplig. För att avgöra detta måste vi se till hur artikeln kan och bör 

tolkas. 

 

Tillämpligheten av artikel 81.3 försvåras av att det inte finns en solklar tolkning av 

artikel 81.3. 

Artikeln ser till effekterna med avtal, beslut av företagssammanslutningar och 

samordnade förfaranden. 

Å ena sidan kan man tolka artikeln snävt och tillåta avtal, som annars skulle ses som 

ogiltiga, om de främjar den ekonomiska effektiviteten.  

Å andra sidan kan en vid tolkning tillämpas, då inte endast den ekonomiska 

effektiviteten premieras, utan även kulturella, industriella, regionala hänsyn etcetera 

tas.33  

 

Detta faktum, att artikel 81.3 är föremål för flera olika angreppssätt, öppnar även upp 

frågor om åt vilket håll gemenskapen kommer att utvecklas genom en ny förordning.  

En decentralisering av tillämpningen bör nämligen även få konsekvenser för hur 

artikel 81.3 kommer att tolkas.  

                                                 
32 Förordning 1/2003, artikel 5, 6  
33 Whish, Competition Law, s. 125 f 
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De nationella domstolarna tar redan idag hänsyn till den ekonomiska effektiviteten 

genom att tillämpa 81.1. En snäv tolkning av artikel 81.3 skulle därmed falla inom 

denna ”effektivitetsram”.  

 

Om däremot en vid tolkning får råda framöver, så ställs nationella domstolar inför 

helt nya hänsyn i tillämpningen av artikel 81, hänsyn som de under artikel 81.1 

tidigare inte behövt ta ställning till.34  

Med andra ord är en decentralisering av konkurrensrätten förenlig med en snäv 

tolkning av artikel 81.3 då denna artikel får direkt tillämplighet.  

Det troliga är utifrån denna synvinkel att en snäv tolkning av artikel 81.3 kommer att 

göras som en följd av förordning 1/2003. 

 

 

4.2 Individuella undantag 
 

I och med att artikel 81.3 inte bokstavligen nämner någonting om undantag så har 

artikeln fått en formulering som lämnar frågan öppen om gemenskapen ska ha ett 

anmälningssystem eller ett system med direkt tillämpning av artikel 81.3, där artikel 

81.3 blir ett så kallat legalundantag.35  

På detta sätt belyser reglerna om undantag under artikel 81.3 den viktiga roll som 

tillämpningsreglerna av artikel 81 har.  

 

Innan förordning 1/2003 så hade som nämnts (stycke 3.3, s. 15) kommissionen 

ensamrätt36 att bevilja individuella undantag. Detta var kombinerat med en 

anmälningsmöjlighet som innebar att företag måste anmäla avtal till kommissionen 

för beviljande av sådana undantag.  

 

Individuella undantag tas nu helt bort som begrepp. Istället för det tidigare gällande 

anmälningssystemet så införs nu ett system med direkt tillämpning.  

 

                                                 
34 Whish, Competition Law,  s. 252 
35 A a s. 247 f 
36 Denna ensamrätt gavs kommissionen genom förordning 17/62, paragraf 9. 
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Genom att även mindre konkurrensbegränsande avtal har fångats upp av artikel 81.1, 

så har de berörda företagen försökt att uppfylla reglerna för undantag under artikel 

81.3.  

Undantag under artikel 81.3 kunde beviljas då avtalet bidrog till ekonomiska 

framsteg, gav kunder fördelar eller om det inte fanns möjlighet att hindra all 

konkurrens.37  

Eftersom kommissionen sällan har tillämpat individuella undantag under artikel 81.3 

så har det enda sättet för företag att vara säkra på att deras avtal inte strider mot 

artikel 81.1 därför varit att försöka uppfylla kraven för ett gruppundantag. 

 

 

4.3 Gruppundantag 
 

Företag vill för deras rättssäkerhets skull kunna avgöra om ett avtal strider mot 

konkurrensrätten. Gruppundantag kan ses som en metod för att utöka företagens 

rättssäkerhet.  

Artikel 81.3 medger möjlighet till undantag för grupper av avtal. Sådana 

gruppundantag utfärdas oftast av kommissionen och kan ibland rikta sig till en hel 

bransch inom näringslivet. De innehåller avtalsbestämmelser som, i och med att de är 

inkluderade i gruppundantaget, inte behöver anmälas till kommissionen. På detta sätt 

har gruppundantagen hjälpt kommissionen att minska antalet anmälningar för 

individuella undantag.  

 
Även om individuella avtal försvinner som begrepp, så kommer gruppundantagen att 

kvarstå. Den nya trenden är att gruppundantagen inte längre, som förr var fallet, 

innehåller en “vitlista” på godkända avtalskriterier. Nyligen så har endast en 

svartlistning av förbjudna avtalsklausuler gjorts av kommissionen.38  

Detta nya, mindre formalistiska perspektiv torde innebära att företag ges en större 

avtalsfrihet, men även att högre krav ställs på författandet av avtal som faller under 

ett gruppundantag. 

 

                                                 
37 Förordning 17/62 
38 Förordning 2790/99, 2658/2000 och 2659/2000 innehåller inte ”vitlistor” på godkända avtalsvillkor. 
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Ett företags möjlighet till gruppundantag för vertikala avtal39 beror på hur stor 

marknadsandel företaget har.  

Först kan konstateras att ett företag med en marknadsandel över 40% riskerar att ses 

som dominant och därmed falla under artikel 82. När marknadsandelen överstiger 

50% presumeras företaget till och med vara dominant. Det är alltså företag med en 

marknadsandel under 40% som kan fråga sig om deras vertikala avtal kan förbjudas 

enligt artikel 81. 

I de allra flesta fall kommer vertikala avtal inte att förbjudas enligt artikel 81. Så 

länge ett företags marknadsandel understiger 30% samt att avtalet i fråga inte strider 

mot vissa grundläggande restriktioner40 så kommer avtalet att falla under 

gruppundantagen.  

Ett företag som har en marknadsandel mellan 30% och 40% befinner sig däremot i en 

situation där det inte anses som dominant och därmed inte riskerar att falla under 

artikel 82, men där inte heller gruppundantagen är tillämpliga.41 Man bör ha klart för 

sig att dessa företag lever i en zon som drar till sig uppmärksamhet.  

När nu kommissionen ges ökade möjligheter att själva ta upp fall så ser jag det som 

troligt att deras uppmärksamhet vilar på denna grupp företag.     

 

 
4.4 Rule of reason-doktrinen – användbar inom gemenskapen?42 
 

Inom den amerikanska antitrust-lagstiftningen, som är USA:s motsvarighet till 

gemenskapens konkurrensrätt, återfinns de två centrala begreppen ”rule of reason” 

och ”per se”. 

Per se är ett begrepp som innebär att vissa avtal eller avtalsklausuler i sig anses vara 

konkurrensbegränsande. Oavsett i vilket ekonomiskt sammanhang de existerar så är 

de olagliga enligt amerikansk antitrust-lagstiftning. Per se-reglerna sägs bygga på 

formalistiska kriterier.  

För att avgöra om avtal som inte är olagliga per se är konkurrensbegränsande, 

analyseras i de sitt ekonomiska sammanhang under rule of reason. Ett avtal som vid 

                                                 
39 Kommissionens förordning 2790/99 reglerar detta. 
40 För en djupare genomgång av dessa grundläggande restriktioner, se artikel 4 i förordning 2790/99. 
41 Förordning 2790/99, artikel 3 
42 Detta stycke bygger huvudsakligen på Neergaard, Competition & Competences, s. 128 f, 196-199, 
218-219 
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första anblicken tycks vara konkurrensbegränsande kan i själva verket främja 

konkurrensen; för sådana fall främjar rule of reason-analyser konkurrensrätten i stort 

och ger en stabilitet och en trovärdighet till systemet som formalistiska kriterier har 

svårt att upprätthålla. 

Det finns både fördelar och nackdelar med rule of reason-analyser. De är kostsamma 

och tar lång tid att genomföra, men de kan, riktigt genomförda, leda till en mer 

korrekt bild. 

 

Artikel 81.1 förbjuder avtal ”…som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa 

eller snedvrida konkurrensen…”. Ett sådant syfte kan sägas göra att avtalet per se 

strider mot artikel 81.1. I gemenskapens konkurrensrätt, men inte i den amerikanska 

antitrust-lagstiftningen, ges trots detta en möjlighet till undantag (under artikel 81.3). 

Artikel 81.3 ser till effekterna med avtal, beslut av företagssammanslutningar och 

samordnade förfaranden och innehåller alltså kriterier för en rule of reason-analys.  

 

Kommissionen har tagit ställning i frågan om rule of reason bör användas inom 

gemenskapen.43 Dess slutsats är att en detta inte är svaret på de problem som 

tillämpningssituationen medför. 

Kommissionen menar att om en rule of reason-analys är utgångspunkten för att 

analysera de positiva och negativa effekterna av avtal som strider mot artikel 81.1 så 

skulle det gå emot själva strukturen för artikel 81, eftersom då artikel 81.3 skulle bli 

obsolet. 

 
  

4.5 Ytterligare kommentarer till denna del 
 

Det faktum att artikel 81.3 ger upphov till tolkningsproblem är ett argument mot att 

nationella domstolar ska kunna tillämpa artikeln. Dessa domstolar ska nu tillämpa en 

artikel som är svårtolkad och som de inte har tillämpat tidigare. Till stöd ska de 

kunna informera sig om tillämpningen av gemenskapens konkurrensrätt.44  

 

                                                 
43 C 132/01 Vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av artiklarna 85 och 86 i EG-
fördraget (nuvarande artikel 81 och 82), paragraf 56-57 
44 Förordning 1/2003, artikel 11.5 
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En alltför vid tolkning av artikel 81.3 skulle försvåra tillämpningen. Genom att 

använda sig av en smal tolkning finns det däremot förutsättningar för att 

tillämpningen blir enhetlig.  

 

Även om kommissionen avfärdar rule of reason-doktrinen inom gemenskapens 

gränser så ser jag det nu som möjligt att nationella myndigheter kan komma att 

tillämpa denna analysmetod istället för att använda en snäv tolkning av artikel 81.3. 

Detta är dock ett hypotetiskt scenario och det måste även påpekas att USA är en 

federal stat med federala värderingar och med den grundläggande principen att 

delstaterna får ingripa mot konkurrensbegränsande åtgärder.  

En jämförande analys mellan den europeiska gemenskapens konkurrensrätt och den 

amerikanska antitrust-lagstiftningen bör här undvikas, då det trots allt handlar om två 

olika system med två olika uppsättningar av materiella lagar.45  

Själva rule of reason-analysen som ofta används inom antitrust-lagstiftningen är dock 

av intresse då vi tittar närmare på tolkningen och tillämpningen av artikel 81.3, 

eftersom artikeln innehåller kriterier för en rule of reason-analys.   

 

Kommissionen måste fortsättningsvis uttala sig klart om tillämpningen av artikel 

81.3, för att underlätta för nationella domstolar och myndigheter. Faktum är att 

kommissionen redan har börjat koncentrera sig på de ekonomiska aspekterna av 

undantagsbestämmelserna i artikel 81.3.46  

De nya gruppundantagen kan ses som initiativ i rätt riktning för att markera var 

gränsen går för vad som är lagligt enligt artikel 81. 

 

Ett problem, som det har varit svårt att skapa ett väl fungerande samarbete för, är 

systemet med att konkurrensmyndigheterna automatiskt har fråntagits sina 

behörigheter när kommissionen har inlett ett förfarande.  

Detta system har nämligen utnyttjats av företag, genom att de har kunnat göra 

anmälningar till kommissionen för att förhala det nationella förfarandet. I ett sådant 

klimat blir företag lätt mindre benägna att vända sig till nationella myndigheter. 

Regeln lever vidare i förordning 1/2003 men med artikel 81.3 direkt tillämplig i 
                                                 
45 Likheter finns dock mellan de båda systemen. ”The Sherman Act” från 1890 definierar olagliga 
åtgärder från företagens sida. Section 1 reglerar olagliga avtal, och kan sägas motsvara EG-fördragets 
artikel 81. Section 2 förbjuder monopolisering, och har likheter med artikel 82. 
46 C 3/2 Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements, paragraf 32 
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medlemsstaterna finns en bättre möjlighet till effektivt samarbete med nationella 

myndigheter på denna punkt. 

 

De tolkningsproblem som existerar med artikel 81.3 försvårar företagens riskanalys. 

Från företagens synvinkel så innebär en oklar tolkningssituation att förutsebarheten 

försämras, men den potentiella osäkerheten som uppstår för domstolarna kan 

innebära att företagen får anledning att ”pröva lyckan” genom att själv klaga hos 

nationella domstolar istället för hos nationella myndigheter.  

Det osäkra rättsläget öppnar alltså upp möjligheterna för företag att själva klaga, att 

genomdriva private enforcement. Då ska man dock veta att klaganden har 

bevisbördan47, vilket gör genomdrivandet av private enforcement till ett ännu mer 

riskfyllt moment. 

 

En enhetlig tillämpning av gemenskapens konkurrensrätt är grundläggande för att 

dess trovärdighet ska kunna upprätthållas. 

Kommissionen menade i sin vitbok att företagens rättssäkerhet i vissa fall kan 

komma att stärkas genom moderniseringen. Den pekade på att 40 år av 

konkurrensrätt har lett till en i hög grad enhetlig tillämpning av artikel 81.3; att nya 

gruppundantag som är vida i sin tillämpning håller på att utformas; att artikel 81.1 

endast kommer att tillämpas på företag som har en viss marknadsandel samt att en 

enhetlig tillämpning kommer att uppnås genom att nationella domstolar och 

myndigheter kontrolleras.48 

 

Detta kommer att bli en delikat fråga, då decentraliseringen medför att nationella 

domstolar och myndigheter i större utsträckning än tidigare kommer att tillämpa 

reglerna inom detta rättsområde. Större tillförlit kommer att läggas på nationella 

myndigheter än tidigare för att uppnå den önskade enhetliga tillämpningen.  

Dessa aspekter behandlas än mer i nästa kapitel. 

 

 

 

 

                                                 
47 Förordning 1/2003, artikel 2 
48 Vitboken, paragraf 78 
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5  EG:s konkurrensrätt i ett integrationsperspektiv 
 

En central fråga för gemenskapens utveckling är hur EG:s konkurrensrätt och 

nationell konkurrensrätt förhåller sig till varandra. Förordning 1/2003 aktualiserar 

bland annat frågor om decentralisering och nationella domstolars och myndigheters 

roll.  

Detta kapitel tittar på det utökade samarbetet med nationella myndigheter som 

förordning 1/2003 innebär samt ställer frågan huruvida gemenskapen är anpassad till 

att genomföra en decentralisering utan att det innebär ökad rättsosäkerhet för 

företagen.   

 

 

5.1 Grundläggande principer 
 
För att belysa vilka grundläggande principer som EG-domstolen har rättat sig efter i 

frågan om hur EG:s konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt förhåller sig till 

varandra, så måste artikel 81 och 82 ses i relation till artikel 3.1(g) och artikel 5 i EG-

fördraget. 

Artiklarna lyder som följer: 

 

Artikel 3.1(g): ”...en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre 

marknaden inte snedvrids”. 

 

Artikel 5: “Gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den har 

tilldelats och de mål som har ställts upp för den genom detta fördrag. 

På de områden där gemenskapen inte är ensam behörig skall den i överensstämmelse 

med subsidiaritetsprincipen vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för 

den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna 

och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre 

kan uppnås på gemenskapsnivå. 

Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt 

för att uppnå målen i detta fördrag.” 
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Subsidiaritetsprincipen är det begrepp som används för den grundstomme i EG-rätten 

som säger att medlemsstater ges befogenheter på de områden som de själva kan 

administrera mest effektivt. Övriga områden ges gemenskapen befogenheter att 

sköta, men målet är ändå att besluten inom gemenskapen ska fattas så nära 

medborgarna som möjligt.  

 

Artikel 5 slår fast att medlemsstater inte får vidta nationella åtgärder som kan 

innebära att EG:s konkurrensrätt inte efterlevs. Det grundläggande fallet som stöder 

denna princip är Walt Wilhelm49 och principen underströks senare i fallet Leclerc.50  

I fallet Leclerc undersökte EG-domstolen även om nationell lagstiftning kan hindra 

effektiviteten i artikel 81.  

På detta sätt har EG-domstolen byggt upp en generell princip.51 Målsättningen har 

därefter varit att tillämpa denna princip i enskilda situationer.52 

 

Grunden till detta synsätt kan sökas i tysk konkurrensrätt, som gemenskapens 

konkurrensrätt från början var starkt influerad av. Ur den tyska konkurrensrätten 

lånades de grundläggande idéerna till gemenskapsrätten; en öppen, konkurrerande 

marknad där avtalsfrihet skulle råda.  

 

Effet util-doktrinen53 är i detta system, förenklat sagt, den generella metod för att 

tolka EG-rätten som har legat till grund för gemenskapens konkurrensrätt.  

Enligt denna doktrin ska, för att målsättningarna i fördraget ska följas, den tolkning 

som säkerställer en effektiv användning av fördraget användas. 

Effet utile-doktrinen är extrem såtillvida att den ser EG-fördraget som en ekonomisk 

konstitution, där konkurrens är det viktigaste målet. Doktrinen, i dess renaste form, 

                                                 
49 C-14/68 Walt Wilhelm and Others v. Bundeskartellamt 
50 C-229/83 Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc and Others v. Sàrl ´Au blé vert and 
Others 
51 Neergaard, Competition & Competences, s. 110.  
Neergaard menar dock att EG-domstolen på vägen mot denna princip ofta har bytt ståndpunkt och 
hävdat att artikel 81 och 82 inte strider mot medlemsstaters konkurrensbegränsande lagstiftning.  
52 För detta ändamål så är bland annat fallen C-267/86 Pascal Van Eycke v. ASPA NV Van Eycke och 
C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl v. Spedizioni Marittima del Golfo Srl av vikt. I fallet Van 
Eycke lades grunden till framtida bedömningar om åtgärder vidtagits som strider mot artikel 5, 3.1(g) 
och 81. På motsvarande sätt ligger fallet Spediporto till grund för bedömningar om åtgärder vidtagits 
som strider mot artikel 5, 3.1(g) och 82.   
53 ”Effet utile” betyder ungefär ”användbar effekt”, men det franska begreppet är allmänt känt och har  
en starkare innebörd. 
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utesluter helt konkurrensbegränsande åtgärder från medlemsstater. Medlemsstaterna 

blir enligt denna doktrin alltså i hög grad kontrollerade.54   

 

Låt oss ifrågasätta om gemenskapens konkurrensrätt har följt denna grundläggande 

princip under årens lopp.  

En teori som har lagts fram om hur marknadsintegreringen kan ske55 skiljer på 

integrering genom konkurrens och integrering genom ingripande:  

 

Integrering genom konkurrens bygger på synsättet att marknaden inte har ett eget 

syfte och att marknadskrafterna får avgöra vad som är bäst för dem. Integrering 

genom konkurrens utesluter konkurrensbegränsande åtgärder av medlemsstaterna 

och stämmer därmed överens med effet-utile-doktrinen. 

Integrering genom ingripande ser tvärtom marknaden som ett instrument för att 

främja allmänna mål. Eftersom målen är det viktiga kan reglerna hela tiden förändras 

för att uppnå dessa mål. För att målen ska kunna uppnås är en centraliserad 

beslutsprocess en trolig följd. 

 

Om man vill hävda att denna grundläggande tolkningsmetod fortfarande har relevans 

idag inom gemenskapen så blir det enligt ovanstående resonemang rimligt att fråga 

sig vilken form av integrering som gemenskapen faktiskt följer. Om svaret på frågan 

är integrering genom konkurrens så stämmer metoden väl överens med 

gemenskapens grundläggande teorier. 

Ett annat sätt att uttrycka detta är: för att gemenskapens grundläggande 

tolkningsmetod ska vara tillämplig så måste integrering ske genom konkurrens. 

 

Slutsatser har dragits56 att gemenskapens integrering nu sker genom ingripande. Det 

skulle alltså innebära att gemenskapens grundläggande tolkningsmetod inte går att 

använda idag. Det skulle helt enkelt inte finnas någon legal bas för dess användning.  

Om en legal bas saknas för användningen av gemenskapens konkurrensrätt så kan 

man förstå hur utsatta företag är för en ny tillämpningssituation. 

 

                                                 
54 Neergaard, Competition & Competences, s. 204-217, 219-226 
55 Mussler & Streit i European Law Journal, s. 5-30 
56 Hall, Återförsäljaravtal och EG:s konkurrensrätt, s.56-58. 
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Som jag nämnt ovan under denna rubrik så leder integrering genom ingripande 

troligtvis till en centraliserad beslutsprocess. Risken finns att detta i sin tur 

”necessarily involve[s] the creation of a ´national state´ model, with more and more 

competences allocated to the central level, and thus reproducing there the structure 

already in place in the nation states”.57 

 

 

5.2 Decentralisering - utökat samarbete genom förordning 1/2003 
 

Tillsynsresurserna ändras genom förordning 1/2003 för att överträdelser av 

gemenskapens konkurrensrätt ska kunna avslöjas på olika sätt.  

 

Genom förordning 1/2003 får kommissionen möjlighet att genomföra nödvändiga 

inspektioner hos företag, med aktivt samarbete från medlemsstaternas 

konkurrensmyndigheter.  

Det nätverk mellan kommissionen och nationella myndigheter som nu byggs upp ska 

i hög grad bygga på informationsutbyte, där även konfidentiella uppgifter ska kunna 

användas som bevisning.58  

Till företagens fördel kan dock nämnas att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas 

och inhämtad information får endast användas för det ändamål för vilket den har 

inhämtats.59  

Exempelvis kan ett sådant samarbete och informationsutbyte bestå i att nationella 

myndigheter inom sitt land företar undersökningar, på uppdrag av en 

konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat, för att kunna avslöja överträdelser av 

artikel 81 och 82.60   

 

Kommissionen har sedan tidigare befogenhet, dels att begära de upplysningar som 

krävs för att avslöja överträdelser mot förbuden i artikel 81 och 82 och dels att 

genomföra inspektioner.61 Företagen är dock inte skyldiga att medge att de begått 

                                                 
57 Maduro, We the court. The European Court of Justice & the European Economic Constitution”, s. 
128 
58 Förordning 1/2003, artikel 12.1 
59 Förordning 1/2003, artikel 28 
60 Denna möjlighet ges i förordning 1/2003, artikel 22. 
61 Förordning 17/62, artikel 11 och 14, nu även genom förordning 1/2003, artikel 18 och 20 
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överträdelser men de måste, förutom att besvara frågor, tillhandahålla handlingar om 

kommissionen kräver det.  

Det finns alltid en möjlighet att förstöra papper som dokumenterar att ett olagligt 

avtal har skrivits eller att ett olagligt förfarande inletts, men att slänga bevismaterial 

kan få motsatt effekt om kommissionen hittar kopior hos andra företag.62 

Vidare får kommissionen befogenhet att höra alla personer, fysiska såväl som 

juridiska, som skulle kunna ge den användbara upplysningar.63 

Kommissionen gavs i förordning 17/6264 rätt att genomföra gryningsräder, och så har 

även skett.65  

 

En viktig punkt i förordning 1/2003 är att kommissionen ges utökad befogenhet i 

form av att den nu kan göra husrannsakan hos privatpersoner efter tillstånd från en 

rättslig myndighet i landet ifråga.66 Detta motiveras av erfarenheten att 

affärshandlingar ibland förvaras hemma hos företagsledare och anställda. 

 

I de fall då kommissionen har inlett ett förfarande så skyddas de berörda parterna 

såtillvida att de får yttra sig över alla de punkter som kommissionen får grunda sitt 

beslut på.67  

Den rätt som förordning 1/200368 ger företag att tillgå handlingar i ärenden sträcker 

sig dock inte längre än till kommissionens handlingar. Det är tydligt att huvudmålet 

är att beivra brott mot gemenskapens konkurrensrätt; kommissionen ges rätt att 

använda de upplysningar som krävs för att kunna bevisa överträdelser och företagen 

ges i inget fall rätt att tillgå interna handlingar hos kommissionen eller nationella 

konkurrensmyndigheter. 

 

Kommissionen kommer nu att få ansvar att anta riktlinjer till företag och fatta 

individuella beslut för att klargöra tillämpningsområdet av artikel 81.1 och 81.3 

utanför gruppundantagsförordningarna. Den får även till uppgift att se till att 

gemenskapens konkurrensrätt tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. 

                                                 
62 Singleton, Introduction to Competition Law, s. 149 
63 Förordning 1/2003, artikel 19 
64 Förordning 17/62, artikel 14 
65 Se C-46/87 Hoechst v. Commission 
66 Förordning 1/2003, artikel 21.1, 21.3 
67 Förordning 1/2003, artikel 27.1 
68 Förordning 1/2003, artikel 27.2 
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Nationella konkurrensmyndigheter måste nu meddela kommissionen när de inleder 

ett fall; när de drar tillbaka ett gruppundantag samt om ett nationellt fall kan få 

konsekvenser för gemenskapens konkurrensrätt.69 

Vidare ges nu kommissionen möjlighet att ta över fall som har inletts av en nationell 

konkurrensmyndighet, efter samråd med berörd myndighet.70 Därigenom behåller 

den en stor del av det ansvar som annars skulle ha förts över till medlemsstaterna. På 

denna punkt kan det med andra ord ifrågasättas om förordning 1/2003 verkligen 

innebär en ren decentralisering. 

Kommissionen ges även rätt att lämna yttrande som amicus curiae71 till nationell 

domstol.72 

 

Ett sätt för företagen att undvika brott mot gemenskapens konkurrensrätt är att följa 

så kallade ”compliance procedures”; interna åtaganden som syftar till att företag och 

anställda till viss del är insatta i konkurrensrätt. Sådana åtaganden kan exempelvis 

vara att diskutera grundläggande konkurrensrätt med alla anställda, att se över alla 

överenskommelser, att reglera möten med konkurrenter och att se till att anteckningar 

förs om varje sådant möte. Ytterligare ett internt åtagande är att införa en klausul i 

anställningskontraktet som stadgar att brytande mot konkurrensrätt leder till 

avskedande.73 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Förordning 1/2003, artikel 11.3 
70 Förordning 1/2003, artikel 11.6 
71Amicus curiae är latin för “domstolens vän”. Som amicus curiae får kommissionen, även då den inte 
är direkt involverad i ett fall, delge nationell domstol information i detta fall. Domstolen väljer själv 
hur stor vikt den vill lägga vid denna information. 
För en vidare definition av begreppet, se http://www.lectlaw.com/def/a048.htm 
72 Förordning 1/2003, artikel 15.3 
73 Singleton, Introduction to Competition Law, s. 145 
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5.3 Ytterligare kommentarer till denna del 
 

Rättspraxis från EG-domstolen visar att meningen med artikel 81, läst tillsammans 

med artikel 3.1(g) och artikel 5 har förändrats under årens lopp. En slutsats som har 

dragits är att EG-domstolen i vissa fall har utvidgat dess mening till att även 

inkludera åtgärder av medlemsstater och inte endast företags åtgärder.74  

Med detta synsätt som grund så har artikel 3.1(g) och 5 faktiskt förändrat meningen 

med artikel 81.75  

Klart är att medlemsstaterna har förlorat befogenheter, men att integreringen 

samtidigt har gått längre än vad som var tanken från början. 

 

Då gemenskapens konkurrensrätt ses ur ett integrationsperspektiv så står det snabbt 

klart att det inte finns en given uppsättning tillämpningsregler.  

Istället för att ändra tillämpningen av artikel 81, så kan det kanske till och med snart 

bli aktuellt att förändra fördragstexten i artikel 81 för att underlätta det administrativa 

arbetet än mer för nationella domstolar. 

  

De flesta nationella myndigheter har i dagsläget en bristande vana av att hantera 

artikel 81 och 82 och vi får inte glömma att förordning 1/2003 inför en 

decentralisering bland länder med olika politisk och ekonomisk bakgrund. 

På en övergripande nivå finns här en demokratisk förtroendefråga, då folket inom 

den europeiska gemenskapen genom folkomröstningar till EU samt genom val till 

nationella parlament valt sina representanter. 

 

Det decentraliserade nätverk som nu skapas innebär i sig inte en minskad 

rättssäkerhet för företagen så länge förutsebarheten hos kommissionen och nationella 

myndigheter är hög.   

Nationella konkurrensmyndigheter får nu större befogenheter, men vi ser även att 

kommissionen bland annat kan ta över fall som en myndighet har inlett.   

Om en enhetlig tillämpning inte skapas så kan konflikter uppstå mellan 

kommissionen och nationella domstolar och myndigheter. Det kan då handla om att 

                                                 
74 Denna slutsats av EG:s utveckling dras av Neergaard, Competition & Competences, s. 111 med stöd 
av en tidigare genomgång av en rad prejudicerande avgöranden.   
75 A a s. 331 
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nationell domstol eller myndighet inte förbjuder en konkurrensbegränsande 

samverkan som kommissionen förbjuder, alternativt att en myndighet förbjuder ett 

avtal eller att en domstol inte beviljar verkställighet som kommissionen inte 

förbjuder. 

En annan aspekt är att ju fler myndigheter som är inblandade i tillämpningen av 

konkurrensrätten, desto mindre är sannolikheten att en myndighet kommer att inneha 

full befogenhet i en viss fråga. Det blir härigenom troligt att kontroll kommer att 

skifta mellan berörda myndigheter.76  

En sådan situation skapar rättsosäkerhet för företagen, som inte vet vilken myndighet 

som har rätt att handha deras fall.   

Kommissionen pekar på flera principer för att hantera sådana konflikter77, varav en 

princip är att nationell myndighet inte får fatta ett motstridande beslut efter att 

kommissionen har inlett ett förfarande.78  

 

De tvistande parterna kan naturligtvis ha olika målsättningar med behandlingstiden 

av ett fall.  

Ett decentraliserat system riskerar att innebära att ärenden hanteras olika fort hos 

olika nationella domstolar, vilket skapar ett klimat som inbjuder till forum-shopping i 

inledningsskedet.  

Detta bör bli av intresse även med tanke på de potentiellt olika sanktionsnivåerna i 

olika medlemsstater som jag nämnde i stycke 3.3. 

 

En grundläggande fråga då vi försöker utröna hur rättssäkerheten kommer att se ut 

för företag är hur företagen nu ska ställa sig till problemen.  

För att kunna dra slutsatser så måste problemen identifieras; frågeställningar måste 

göras. Olika situationer ställer olika krav på frågeställningarna, något som kan leda 

till att företagen söker juridisk hjälp för att identifiera olika problem.  

Extern rådgivning medför även högre kostnader och för att företagen ska vara 

beredda att söka rådgivning så måste de känna att det finns en viss grad av 

rättssäkerhet att nå.  

Företag ställs i ett läge där de kommer att behöva sätta stor tillit till sina rådgivare. 

                                                 
76 Neergaard, Competition & Competences, s. 330 f 
77 Vitboken, paragraf 102 
78 Denna princip framkom ur fallet C-234/89 Stergios Delimitis v. Henninger Bräu AG. 
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När de relevanta frågorna har identifieras med hjälp av rådgivarna så kommer 

individuella ställningstaganden av företagarna att leda till olika slutsatser.  

Med andra ord är det naturliga scenariot att vi inte kommer att få se en gemensam 

slutsats från samtliga företagare. 
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6  Avslutande synpunkter 
 

De övergripande målen med den europeiska gemenskapen är alltjämt 

marknadsintegration och en fri inre marknad. EG-rätten har utvecklats utifrån ett 

samspel av såväl rättsliga som ekonomiska och politiska ställningstaganden.  

 

Efter att ha satt mig in i problematiken kring den nya tillämpningssituationen så vill 

jag mena att det är troligt att förordning 1/2003 kommer att innebära den största 

förändringen som gemenskapens konkurrensrätt har genomgått sedan förordning 

17/62. Frågan om moderniseringen av tillämpningen av artikel 81 och 82 är en 

politisk såväl som en konstitutionell debatt.  

 

Möjligen kan EG:s konkurrensrätt kritiseras för att vara inkonsekvent med tanke på 

de förändringar som skett av tillämpningen av artikel 81 och 82. Detta menar jag 

dock är en naturlig följd av att gemenskapens roll i förhållande till medlemsstaterna 

och omvärlden är oklar och föränderlig. Men vi kan även skymta följderna av denna 

föränderliga värld i form av att den grundläggande tolkningsmetoden för 

gemenskapensrätten inte längre går att tillämpa fullt ut.  

 

Det resonemang som jag förde i stycke 5.1 visar åtminstone på en tendens i riktning 

mot integrering genom ingripande och att gemenskapen numera alltså drivs mot vissa 

mål, med ett eget syfte. Reglerna kan förändras för att nå dessa mål, och utan en rejäl 

legal bas att stå på så är företagen väldigt utsatta för nya tillämpningsregler.  

Vi har i samma stycke tittat på subsidiaritetsprincipen. Denna princip lägger ett stort 

ansvar på medlemsstaterna att inte bryta mot gemenskapens konkurrensrätt.  

Genom att decentraliseringen för konkurrensrätten närmare medlemsstaterna, så 

skulle man kunna säga att denna princip i hög grad aktualiseras. Det som rimmar illa 

i denna ekvation är att en marknad som i hög grad styrs av mål normalt sett kräver en 

centraliserad beslutsprocess (se stycke 5.1 ovan, s. 30) och vi kan ställa frågan: 

Har vi nu en gemenskap där mål i allt högre grad styr regelutvecklingen men där en 

ny förordning tvingar på den ett decentraliserat system?  

Jag ser det som högst troligt att en sådan teoretisering i alla fall kan hjälpa förståelsen 

för vilket klimat som företagen i gemenskapen nu ställs inför. Detta tillsammans med 
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den vaga formulering som artikel 81.3 har givits pekar på att en enhetlig tillämpning 

som kan leda till rättssäkerhet för företagen är ett mål som kan bli svårt att uppnå.  

 

En sådan enhetlig tillämpning som eftersträvas är mycket svår att bibehålla i det nya 

decentraliserade systemet.  

Bristen på nya prejudikat på området innebär att företag själva måste tolka den 

materiella rätten och det kan därför i många fall bli oklart för företag om deras avtal 

faller under artikel 81 eller inte.  

En annan faktor till detta är att det kan vara svårt att veta vilken typ av avtal som 

kommissionen koncentrerar sina krafter på. 

 

Vi träder i och med förordning 1/2003 obönhörligen in i en tid av rättslig osäkerhet 

för företagen, åtminstone inledningsvis.  

I ett sådant läge kommer följden ofta att bli mer risk management från företagens 

sida. Därmed inte sagt att utvecklingen strävar mot ett system mer liknande den 

amerikanska antitrust-lagstiftningen där företag ofta utnyttjar rättsosäkerheten till att 

försöka göra vinster. 

Oavsett om man ser samspelet mellan EG:s konkurrensrätt och medlemsstaterna 

nationella lagstiftning som hierarkiskt eller interaktivt så är målet att få de olika 

systemen att samverka.  

En enhetlig tillämpning av artikel 81 och 82 är av största vikt för gemenskapen och 

inte minst för dess företag! 

 

Med en alltmer initiativrik och effektiv kommission som riktar in sig på allvarliga 

överträdelser av gemenskapens konkurrensrätt så ligger framförallt de företag som 

har 30-40% marknadsandel och som därmed inte faller under gruppundantagen i 

farozonen för att granskas av kommissionen. 

 

Åtgärder såsom att anställda blir föremål för husrannsakan om kommissionen kräver 

det kan nu många gånger bli obehagliga, på grund av rättsosäkerheten som gör att 

företag inte alltid vet om deras avtal är olagligt. ”Compliance procedures” för att 

sätta in de anställda i konkurrensrätten får nu inte heller önskad effekt, då frågan är 

vad som är gällande konkurrensrätt.  
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Den administrativa bördan på företag kommer att minska, men samtidigt får de ett 

större ansvar, eftersom de måste ta ställning till om deras avtal och förfaranden 

strider mot artikel 81 i dess helhet. Detta innebär inte bara att följa fördragstexten 

och den nya förordningen, utan även att följa den nya rättspraxis som kommer att 

växa fram på området.  

Förordning 1/2003 innebär att vi får en situation där valmöjligheterna för klaganden 

förbättras samtidigt som bevisbördan för denne blir tyngre. 

 

Det kan i ett rättsosäkert klimat bli lockande att analysera avtal i deras ekonomiska 

sammanhang; under rule-of reason. Sådana analyser tycks dock inte införas i någon 

större grad så länge kommissionen får bestämma, men möjligen att nationella 

myndigheter tar till sig detta lockbete.  

 

Vi har sett att det nya decentraliserade systemet (i alla fall inledningsvis) kan leda till 

rättsosäkerhet för företag. En sådan situation innebär däremot inte nödvändigtvis att 

alla företag ställs i ett sämre läge. De har inte ett klart rättsläge att stödja sig på, men 

möjligheterna till egna initiativ för att förbättra den enskilda situationen ökar. En 

from förhoppning är att decentraliseringen på sikt innebär att bättre beslut kommer 

att fattas.   
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