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1  Inledning

1.1  Problembakgrund

Konkurrensrätten och arbetsrätten har i de nordiska länderna traditionellt setts som

separata rättsområden med få gränsdragningsproblem. De arbetsrättsliga reglering-

arnas ökade ekonomiska betydelse har dock, i kombination med EG-rättens

inflytande på den svenska konkurrensrätten, medfört att frågeställningar beträffande

arbetsrättsliga regleringars förenlighet med konkurrensrätten dykt upp i olika

sammanhang. Detta gäller inte minst kollektivavtalen, vars syfte bland annat är att

garantera arbetstagarna en minimilön och en miniminivå vad gäller övriga arbets-

villkor. Detta förhindrar dock att arbetstagare konkurrerar om arbetstillfällena genom

att t ex gå ner i lön, vilket skulle vara en otillåten konkurrensbegränsning om de

konkurrensrättsliga principerna tillämpas fullt ut.

Det kan inom EG sägas finnas tre modeller för arbetsrättens ställning och förhållande

till andra rättsområden.1 Den kontinentala modellen, som är vanligast förekom-

mande, innebär att lagstiftning är den centrala rättskällan och det finns en väl

utvecklad skyddslagstiftning för den enskilde arbetstagaren. Kollektivavtal är

bindande och kan allmängiltigförklaras i flera av länderna. I den anglosachsiska

modellen har allmänna civilrättsliga regler i princip tillämpning även inom

arbetsrätten, vilket innebär att utbud och efterfrågan av arbete åtminstone teoretiskt

omfattas av konkurrensrätten. Kollektivavtal har i sig ingen rättsligt bindande

verkan. Den nordiska modellen innebär att ett undantag görs i konkurrens-

lagstiftningen för viss arbetsrättslig reglering. Enligt 2 § i den svenska konkurrens-

lagen, KL,2 skall lagen ej tillämpas på överenskommelser mellan arbetsgivare och

arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.

I EG-rätten saknas skrivna regler om ett motsvarande undantag. Det har däremot

genom praxis skapats ett undantag som dock skiljer sig något från det svenska.

Undantaget enligt EG-rätten tycks mer inriktat på syftet med det arbetsrättsliga

avtalet, medan man i Sverige fokuserar på om avtalet ingåtts mellan arbetsgivare och

                                                
1 Blanplain och Nyström, EG/EU – arbetsrätt och arbetsmarknad, s. 285
2 SFS 1993:20
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arbetstagare. Dessutom gäller det EG-rättsliga undantaget, enligt nuvarande praxis,

endast artikel 81 i EG-fördraget, medan det svenska undantaget gäller hela

konkurrenslagen.

Förutom frågan om skillnader i tillämpningen av undantaget finns det även vissa

gränsdragningsproblem i förhållandet mellan arbetsrätten och den svenska

konkurrenslagen. Ett exempel är entreprenörer, som skall räknas som arbetstagare

om de är s.k. jämställda (beroende) uppdragstagare, dvs. en person som inte är

anställd men som har en ställning som är av väsentligen samma slag som en

anställds. Gränsdragningen mellan sådana uppdragstagare och andra är dock inte

självklar.

Ett annat gränsdragningsproblem är vad som skall räknas som ”andra

anställningsvillkor.” I de fall då de anställda enligt kollektivavtalet skall erhålla en

förmån som tillhandahålls av en från arbetsgivaren fristående tredje part, t ex ett

försäkringsbolag, och det i avtalet anges vem som skall tillhandahålla förmånen kan

detta innebära en begränsning av konkurrensen på, i detta fall, försäkrings-

marknaden. Sådana avtalsvillkor skulle därmed eventuellt kunna angripas

konkurrensrättsligt.

Ytterligare en fråga som aktualiseras är vad som skall räknas som företag i

konkurrensrättslig mening. Skall begreppet även anses innefatta arbetsgivar-

och/eller arbetstagarorganisationer? Det finns två sätt på vilka ett arbetsrättsligt avtal

kan undgå att omfattas av konkurrenslagen, dels genom att avtalet omfattas av

undantaget i 2 § och dels genom att de avtalsslutande parterna inte är att betrakta som

företag. Frågan har även betydelse för tillämpningen av artikel 81 och 82 i EG-

fördraget, då även dessa skall tillämpas på företag.

Konkurrensbegränsningar kan även uppstå om endast ett begränsat antal företag

tillåts teckna kollektivavtal med arbetstagarorganisationen. Så är t ex fallet i svenska

hamnar, där vanligen endast ett företag bedriver stuveriverksamhet.
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1.2  Problemformulering

Föreligger det någon skillnad mellan den svenska och den EG-rättsliga synen på

konkurrensrättens tillämplighet på arbetsrättens område och vilken betydelse har i så

fall eventuella skillnader för möjligheten att tillämpa dels EG:s och dels svenska

konkurrensregler på svenska kollektivavtal?

1.3  Syfte

Huvudsyftet med uppsatsen är att utreda om det föreligger några skillnader mellan

det arbetsrättsliga undantaget i 2 § i den svenska konkurrenslagen och det EG-

rättsliga undantag som etablerats i EG-domstolens praxis, samt vilka effekter

eventuella skillnader får om svenska kollektivavtal bedöms enligt EG-rättens

konkurrensregler. Jag avser även att redogöra för vilka kriterier som uppställts för att

arbetsrättsliga avtal inte skall omfattas av konkurrensreglerna och de

gränsdragningsfrågor som därmed aktualiseras. Uppsatsen skall även ge en bakgrund

till det svenska undantaget och dessutom ge en inblick i hur konflikten mellan

arbetsrätten och konkurrensrätten har hanterats i andra länder.

1.4  Avgränsningar

Jag kommer endast att behandla de juridiska aspekterna av de konkurrens-

begränsningar som kollektivavtalen innebär, och alltså inte gå in på de ekonomiska

effekter som dessa konkurrensbegränsningar onekligen medför. Tyngdpunkten

kommer att ligga på kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden samt på den

praxis från EG-domstolen som finns på området.

1.5  Metod

Jag kommer att redogöra för det svenska och det EG-rättsliga undantaget utifrån

praxis och doktrin samt jämföra tillämpningen av undantagen för att se om det

föreligger någon skillnad och vad den i så fall innebär.
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1.6  Disposition

Uppsatsen inleds med en översiktlig beskrivning av konkurrensrättens och

kollektivavtalsrättens utveckling i USA, England, Frankrike, Tyskland och Sverige,

samt av hur lagstiftaren och olika rättsinstanser ser och har sett på förhållandet

mellan dessa båda rättsområden och hur man valt att hantera detta förhållande.

Avsikten med denna översikt är att ge en inblick i de olika synsätt som tillämpas,

eftersom dessa påverkar EG-domstolens syn på frågan.

Sedan följer en redogörelse för utvecklingen och tillämpningen av det arbetsrättsliga

undantaget i den svenska konkurrenslagen. I detta avsnitt behandlas de

gränsdragningsfrågor som aktualiseras vid tillämpningen av undantaget samt hur

dessa har hanterats i praktiken.

Därefter behandlas det EG-rättsliga undantag för arbetsrätten som etablerades genom

EG-domstolens avgörande i Albany och två liknande mål, samt EG-domstolens syn

på de kriterier, t ex företagsbegreppet, som är avgörande för om konkurrensreglerna

kan tillämpas

Avslutningsvis görs en analys av skillnaderna mellan det svenska och det EG-

rättsliga undantaget samt vilken effekt den EG-rättsliga synen på frågan får på den

svenska kollektivavtalsrätten, speciellt med tanke på kommissionens förslag till ny

förordning 17.
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2  Arbetsrätten och konkurrensrätten – en översikt

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av synen på kollektivavtal och de

konkurrensrättsliga reglernas tillämplighet på dessa i England, USA, Frankrike,

Tyskland och Sverige.  Avsikten är att ge läsaren dels en bakgrund till den aktuella

frågeställningen och dels en bild av hur förhållandet mellan de båda rättsområdena

har hanterats och hur det hanteras idag, eftersom detta har betydelse för EG-rättens

syn på frågan.

2.1  Inledning

Konkurrensrätten och arbetsrätten tycks vid första anblicken inte ha mycket

gemensamt, men om man enbart ser till den kollektiva arbetsrätten blir kopplingen

tydligare. Båda har sitt ursprung i liberalismen, marknadsekonomin, som efterträdde

det merkantilistiska systemet för att reglera närings- och arbetslivet. Genom

liberalismen sattes avtalsfriheten i högsätet och utrymme gavs för privata initiativ.

Företagen eftersträvade att reglera priser och marknader, vilket skedde genom bl.a.

karteller och marknadsuppdelningar, medan arbetstagarna genom att gå samman i

fackföreningar kämpade mot nedpressning av löner och andra försämringar av

arbetsvillkoren. När de efterhand försökte få till stånd förbättringar ledde detta till

kollektivavtalets framväxt.3

Denna utveckling ledde till uppkomsten av en motsättning mellan å ena sidan avtals-

och konkurrensfriheten och å andra sidan privata bindningar avtalsvägen för att

hindra den fria konkurrensen och den individuella avtalsfriheten. Frågan var om

dessa kollektiva avtal skulle tillåtas och marknaden lämnas fri från ingripanden eller

om de skulle bekämpas eller förbjudas så att den fria konkurrensen effektivt kunde

genomföras. Man har i olika rättssystem valt skilda sätt att hantera denna fråga.4

                                                
3 Adlercreutz, i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, s.1
4 Adlercreutz, s. 2
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2.2  England

I England sågs länge kollektivavtalen som ett hinder för den fria konkurrensen. Man

strävade efter det allmännas bästa, public policy, och en viktig del i detta var läran

om hinder i näringsutövningen, restraint of trade, som användes som rättsligt vapen

mot kollektiva strävanden och andra konkurrensbindningar. Det finns ett berömt

rättsfall från 1721 (R v Journeymen Tailors of Cambridge) där skräddargesäller som

strejkat för högre löner åtalades för ”a conspiracy amongst themselves to raise their

wages” och befanns vara skyldiga. I ett senare mål (R v Mawbey 1796) hänvisade

man till denna dom och fastslog följande: ”each may insist on raising his wages, if

he can; but if several meet for the same purpose, it is illegal, and the parties may be

indicted for a conspiracy.” Vad som var tillåtet för en kunde alltså vara förbjudet för

två eller flera i samråd.5

I början av 1800-talet var det tillåtet för arbetare att komma med gemensamma krav

avseende löner och arbetstid, men alla effektiva medel för att kunna genomdriva

dessa krav gentemot arbetsgivarna var förbjudna. Det dröjde till 1871 innan

lagstiftning genomfördes som möjliggjorde effektiva kollektiva förhandlingar om

löner och andra anställningsvillkor. Fackföreningarna förklarades genom denna

lagstiftning immuna mot ingripanden baserade på läran om restraint of trade.

Kollektivavtalet blev därigenom en utomrättslig företeelse som inte kunde angripas

vid någon domstol. Ytterligare en förklaring till kollektivavtalens utomrättslighet var

att avtalsparterna inte ansågs binda sig rättsligt utan endast moraliskt.

I Trade union act 1871 infördes två grundläggande bestämmelser av stor betydelse

för möjligheten att sluta kollektivavtal. Den första innebar att syftena med en

fackförening inte skulle anses vara olagliga, även om de innebär hinder för handeln,

och att medlemmarna i en sådan fackförening inte skulle straffas för sin verksamhet.

Den andra bestämmelsen innebar att fackföreningarnas överenskommelser inte heller

skulle förklaras ogiltiga. Därmed skulle i princip fackföreningarnas rättshandlingar,

såsom kollektivavtal som uppenbarligen är konkurrensbegränsande, bli giltiga och ge

underlag för rättsliga åtgärder, men detta förebyggdes genom föreskriften att sådana

avtal inte kunde läggas till grund för tvångsuppfyllelse eller skadestånd.

                                                
5 Adlercreutz, s. 3
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100 år senare, 1971, infördes, genom Industrial Relations Act, en bestämmelse som

innebar att kollektivavtalen skall vara rättsligt bindande om det inte särskilt

föreskrivits att de inte skall vara det, men varken fackföreningarna eller arbets-

givarna visade något intresse av att få lagen att fungera och den kom därför att sakna

praktisk betydelse. Detta rättsliga system avskaffades i stort sett helt av Labour-

regeringen  genom införandet av Trade Union and Labour Relations Act 1974.

Då det gäller samarbetssträvanden på företagarsidan utvecklades en lära om

reasonable restraints, som innebar att domstolarna godtog inte alltför långtgående

konkurrensbegränsningar, beroende på omständigheterna i det aktuella fallet. Först

1948 infördes en lagreglering av monopol och konkurrensbegränsningar och en

myndighet inrättades för att utföra undersökningar och ge rekommendationer.6

2.3  USA

I USA övertogs i de flesta stater den engelska common law med dess läror om public

interest och restraint of trade. Vissa skillnader fanns dock, bl. a var inställningen till

reasonable restraints inte lika generös i USA. Där genomfördes redan 1890 en

federal lagstiftning mot konkurrensbegränsning och monopoliseringssträvanden,

Sherman Anti-Trust Act. Lagen är mycket allmänt hållen och de förbjudna

förfarandena är angivna i mycket allmänna ordalag.7 Sherman Act var i och för sig

inte riktad mot arbetarnas sammanslutningssträvanden men kom ändå i konflikt med

fackföreningarnas metoder för att vinna erkännande som förhandlingspart och

representant för arbetarna.

Vid 1900-talets början fanns det inte något undantag för arbetsrättsliga avtal i de

amerikanska konkurrensreglerna. The Supreme Court ansåg att arbetstagar-

organisationer i sig utgjorde en konspiration mot den fria handeln.8

1914 infördes Clayton Act som ett komplement till Sherman Act. Den innehöll mer

preciserade regler om otillåtna konkurrensbegränsningar. Ur arbetsrättslig synvinkel

                                                
6 Adlercreutz, s. 5
7 Adlercreutz, s. 5
8 Edwardsson, Konkurrenslagen, kollektiva hemförsäkringar och stuverimonopolet, JT1997-98 s. 955
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var section 6 betydelsefull, då det där fastslogs att ”the labour of a human being is

not a commodity or article of commerce.” Antitrustlagarna skulle därför inte

tillämpas på bl.a. fackföreningar.

I United States v Hutcheson fastslog the Supreme Court att tre villkor måste vara

uppfyllda för att det författningsenliga undantaget från konkurrensreglerna skall

kunna tillämpas. Det måste röra sig om en arbetsrättlig tvist, fackföreningen måste

agera i eget intresse och fackföreningen får inte samverka med grupper av ”icke-

arbetare”, dvs. arbetsgivare.9

2.4  Frankrike

I Frankrike infördes 1791 en lag, kallad loi Chapelier, med stränga koalitionsförbud.

Varken arbetstagare eller arbetsgivare tilläts genom organisationer tillvarata ”sina

påstådda gemensamma intressen.” Lagen kompletterades med stränga straff-

bestämmelser i Code Pénal, som kom 1810. Loi Chapelier upphävdes 1884 och

ersattes med en lagstiftning som var mera sammanslutningsvänlig, samtidigt som

straffbestämmelserna mildrades.10

I dag är förbudet mot karteller tillämpligt på kollektivavtal mellan arbetsgivare och

arbetstagare. Enligt den franska motsvarigheten till Konkurrensverket är kollektiv-

avtal inte undantagna från den materiella räckvidden av konkurrensreglerna och

friheten att förhandla kollektivt ses endast som en variant av kontraktsfriheten och

omfattas av samma begränsningar som denna. Fackföreningar ses som aktörer på den

ekonomiska marknaden, som tillsammans med arbetsgivarsidan kan påverka

konkurrensen. Efter prövning av den konkurrensbegränsande effekten i jämförelse

med de sociala fördelarna har de flesta avtalsklausuler dock funnits vara förenliga

med den franska konkurrensrätten.11

                                                
9 C-67/96, Generaladvokatens yttrande
10 Adlercreutz,  s. 7
11 C-67/96, Generaladvokatens yttrande, § 80
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2.5  Tyskland

I Tyskland bygger den moderna rättsutvecklingen på den kollektiva arbetsrättens

område på Gewerbeordnung, som antogs 1869 i Preussen och av Nordtyska

förbundet och sedan som lag för hela Tyska riket 1871. I lagen upphävdes alla

tidigare straffbestämmelser mot näringsidkares och arbetares överenskommelser i

syfte att uppnå högre löner och bättre arbetsvillkor. Sådana överenskommelser var

dock inte rättsligt bindande, vilket innebar att det var möjligt att dra sig ur utan att

riskera någon påföljd. Då det gällde överenskommelser på näringsidkarsidan,

avseende t ex karteller, kunde den som bröt sig ur en sådan överenskommelse dömas

att betala vite för avtalsbrott, t o m då kartellen avsåg prissättning och

marknadsuppdelning.

Först under 1950-talet infördes i Förbundsrepubliken en positiv konkurrens-

befrämjande lagstiftning, 1957 års Kartellgesetz (Gesetz gegen Wettbewerbs-

beschränkungen, GWB), bl. a. som ett medel att stärka marknadsekonomin.12 Den

tillkom på initiativ av USA och liknade i sin allmänna inställning den amerikanska

antitrustlagstiftningen. Avsikten var även att bryta upp de starka tyska kartellerna.

GWB undantar vissa ekonomiska områden och vissa avtal från dess omfattning, men

varken arbetsmarknaden eller kollektivavtal nämns uttryckligen.13 Förbudet mot

karteller gäller dock endast avtal som sannolikt kommer att påverka marknads-

förhållandena avseende handel med varor och kommersiella tjänster. Arbete som

utförs av anställda kan, enligt förarbetena, inte räknas som kommersiella tjänster,

varför kollektivavtal rörande lön och övriga anställningsvillkor undantas från

kartellförbudet.14

Den tyska arbetsdomstolen har vid ett flertal tillfällen slagit fast att kollektivavtal

principiellt faller utanför konkurrensreglernas tillämpningsområde. Som grund för

detta har bl. a angivits att rätten att sluta kollektivavtal skyddas av grundlagen, att

arbetsmarknaden åtnjuter en särskild ställning (ordnungspolitische Sonderstellung)

samt att fackföreningar inte är företag i konkurrensrättslig mening, eftersom de inte

                                                
12 Adlercreutz, s. 8
13 C-67/96, Generaladvokatens yttrande, § 88
14 C-67/96, Generaladvokatens yttrande, § 89
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agerar på marknaden för varor eller tjänster. Därmed, ansåg domstolen, omfattas inte

heller arbetsgivarsidans förhandlingssamarbete av konkurrensreglerna.15

Bundeskartellamt fann dock att ett kollektivavtal om samordning av arbetstider, och

därmed indirekt öppettider, för handeln skall omfattas av konkurrensreglerna

eftersom det påverkar handeln med varor och tjänster. Visserligen rörde det sig om

ett avtal om anställningsvillkor, men i den konflikt som därmed uppstod ansåg

Bundeskartellamt att det konkurrensrättsliga intresset övervägde. Kammergericht

delade emellertid inte denna uppfattning utan menade att avtal rörande anställnings-

villkor tillhör kärnområdet för kollektivavtal och att de därmed inte skall omfattas av

förbud enligt annan lagstiftning. Domstolen menade också att kollektivavtal

avseende kärnområdet normalt sett är lagliga, eftersom de sannolikt inte påverkar

handeln med varor eller tjänster.16

2.6  Sverige

I Sverige var det, i och med den fulla näringsfrihetens införande 1864, i huvudsak

fritt fram för kollektiva aktioner och ekonomiska stridsåtgärder i näringslivet såväl

som på arbetsmarknaden, bortsett från den fredsplikt på arbetsmarknaden som knöts

till kollektivavtalet genom 1928 års arbetsfredslagstiftning. Att konkurrens-

begränsande avtal var fullt giltiga konstaterades i förarbetena till avtalslagen, där en

jämkningsmöjlighet infördes i 38 § avseende konkurrensklausuler.

Då det gäller kollektivavtal hade den konkurrensbegränsning som avtalens

lönebestämmelser i sig innebär accepterats i och med att kollektivavtalet erkänts som

rättsligt bindande och lagreglerats genom 1928 års lag om kollektivavtal. Andra

konkurrensbegränsningar som inte direkt hör samman med kollektivavtalet som

avtalstyp men som förekom i viss utsträckning var dels bestämmelser om ömsesidigt

organisationstvång, dels användandet av prislista gentemot kunderna. Båda dessa

konkurrensbegränsningar förekom i frisörbranschen och togs upp till behandling i två

äldre rättsfall.17

                                                
15 C-67/96, Generaladvokatens yttrande, § 93
16 C-67/96, Generaladvokatens yttrande, § 94
17 AD 1933 nr 32 (organisationstvånget) och AD 1933 nr 69 (prislistorna)
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Arbetsdomstolen konstaterade att organisationstvånget innebar att en arbetsgivare

som lämnat arbetsgivarorganisationen varken kunde anställa oorganiserad arbets-

kraft, eftersom han fortfarande var bunden av kollektivavtalet, eller organiserad

arbetskraft, eftersom han själv ändå var oorganiserad. Ett sådant resultat ansåg

domstolen stå i strid med grunderna för 38 § avtalslagen och lösningen blev att

avtalet måste tillämpas så, att oorganiserade arbetsgivare respektive arbetstagare

skulle vara oförhindrade att träffa anställningsavtal med varandra. Då det gäller

användandet av prislistan ansåg domstolen att det rabattsystem som vissa

kooperativa frisörföretag hade börjat tillämpa innebar ett avtalsbrott, men endast en

av föreståndarna dömdes till skadestånd. Fallen visar att Arbetsdomstolen så långt

som möjligt upprätthöll konkurrensbegränsande bestämmelser.18 Man skall dock

hålla i minnet att den äldre konkurrenslagstiftningen i Sverige byggde på

missbruksprincipen och inte på förbudsprincipen, som idag.

När den första egentliga konkurrensbegränsningslagen infördes i Sverige, 1953 års

lag om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet (KBL),

innehöll den en bestämmelse som skulle skydda arbetsmarknadens parter från

ingripanden mot de konkurrensbegränsningar som i synnerhet kollektivavtalens

lönebestämmelser innebär.

                                                
18 Adlercreutz, s. 11f
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3  Det arbetsrättsliga undantaget

I detta kapitel beskrivs tillkomsten och utvecklingen av det arbetsrättsliga undantaget

samt hur man från lagstiftarens sida och i rättstillämpningen har resonerat angående

detta.

3.1  Undantagets tillkomst

Den ovan nämnda bestämmelsen till skydd för arbetsmarknadens parter mot

konkurrensingripanden infördes i 28 §, KBL. Bestämmelsen fick följande lydelse:

Denna lag äger icke tillämpning å överenskommelse mellan arbetsgivare

och arbetstagare angående arbetslön och andra arbetsvillkor.

Samma bestämmelse intogs i 41 § av 1982 års konkurrenslag och ingår, något

redaktionellt förändrad, som 2 § i 1992 års konkurrenslag.19

Som skäl för undantagandet angavs främst de skilda förhållandena på arbets-

marknaden, kännetecknade av att ”vanligen två likaberättigade parter står mot

varandra”. Detta ansågs innebära ”en viss garanti för att missförhållandena icke blir

alltför framträdande, även om, som reservanterna anfört, denna garanti ej alltid är

fullt betryggande”. Det framhölls vidare att arbetsmarknadens konkurrens-

begränsningar redan i viss mån ”blivit föremål för en legal och sedvanerättslig

reglering, vartill motsvarighet saknas på näringslivets område” samt att en vidare

utveckling därav borde anknyta till denna. Det påpekades vidare ”att utlandets trust

och kartellagar icke i något fall är tillämpliga på arbetsmarknadens konkurrens-

begränsningar”.

En definitiv åtskillnad mellan arbetsrätt och konkurrensrätt etablerades härmed.

Följande begränsning uttalades dock av sakkunniga och motsades inte av

departementschefen:

Medverkar en organisation på arbetsmarknaden i en konkurrensbegränsning

på varumarknaden, bör enligt de sakkunniga undantagsbestämmelsen icke

kunna åberopas. 20

                                                
19 Adlercreutz, s.12
20 Prop. 1953:103, s.235 f
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Vidare menade de sakkunniga i sitt förslag till bestämmelsens utformning att lagen

icke skulle äga tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Lydelsen ändrades senare till överenskommelser mellan arbetsgivare och

arbetstagare. Det framgår inte av förarbetena varför inte termen kollektivavtal kom

till användning, men förmodligen användes den vagare termen överenskommelse för

att undvika gränsdragningsfrågor beträffande vad som är att räkna som

kollektivavtal.21

I förarbetena till 1982 års konkurrenslag uttrycktes det ovan citerade begränsningen

av undantaget så, att det inte ”är tillämpligt när arbetsmarknadsorganisationer,

kanske i ett kollektivavtal, medverkar till en konkurrensbegränsning på marknaden

utan att detta är ett utflöde av regleringen av arbetsvillkor”. Denna begränsning av

undantagsregeln har aktualiserats vid flera konkurrensrättsliga ingripanden. Som

exempel kan nämnas ett ärende som gäller Husqvarna symaskiner.22 Ett

konkurrerande japanskt företag, Riccar symaskiner AB, anförde klagomål hos NO

över att Husqvarna, och ytterligare tre företag, hindrade sina försäljare att sälja

Riccars billigare symaskiner. Företagen, som i Sverige etablerat varsin försäljnings-

organisation, band sina försäljare med enmärkesklausuler, dvs. de fick enbart sälja

respektive företags produkter, vilket innebar svårigheter för Riccar att komma in på

den svenska marknaden.

Eftersom försäljarnas sågs som beroende uppdragstagare och därmed jämställda med

anställda konstaterade NO att representanterna i och för sig omfattades av

arbetsmarknadsundantaget samt att det kunde ligga nära till hands att se

bestämmelserna om skyldighet att enbart sälja Husqvarnas symaskiner som

arbetsvillkor och därför undantagna från reglerna i KBL.

3.2  Utvecklingen på senare tid

I proposition 1997/98:130, Ändringar i konkurrenslagen, gjorde regeringen

bedömningen att överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön och

andra anställningsvillkor, dvs. det så kallade kärnområdet, även i fortsättningen bör

                                                
21 Adlercreutz, s.13
22 PKF 1977:1
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vara uttryckligen undantagna från konkurrenslagens tillämpning. I motiven till sin

bedömning menade regeringen att det finns skäl att mer detaljerat belysa

rättsutvecklingen beträffande förhållandet mellan konkurrensrätten och arbetsrätten,

dels vad gäller äldre konkurrenslagstiftning av betydelse för tillämpningen av den

nuvarande och dels vad gäller EG-rätten och den svenska rättstillämpningen.

I 1993 års konkurrenslag ersattes termen ”näringsidkare” med ”företag” som är den

term som används i EG-rätten för att beteckna vilka bestämmelserna riktar sig till.

Begreppet omfattar i princip varje juridisk eller fysisk person som bedriver

verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, oavsett om verksamheten är

inriktad på ekonomisk vinst eller inte. I förarbetena till 1982 års konkurrenslag

framhölls konkurrensutredningen att det kan uppstå fall där gränsdragningen är svår.

Som exempel nämndes att arbetsgivaren i ett kollektivavtal förpliktar sig att lämna

arbetstagaren en viss anställningsförmån i form av en prestation som tredje man skall

fullgöra och att arbetstagarorganisationen därvid kräver att prestationen skall lämnas

av en viss angiven tredje man. Flera aspekter ansågs vara av betydelse för

bedömningen av om konkurrenslagen i den situationen skulle vara tillämplig. I det

fall då tredje man ingår i samma koncern som arbetsgivaren menade man att lagen ej

skulle vara tillämplig, eftersom detta skulle kunna jämställas med att arbetsgivaren

lämnar förmånen ur den egna rörelsen. Var det däremot fråga om en gentemot

arbetsgivaren självständig tredje man borde bedömningen kunna bli annorlunda. I de

fall då det inte är nödvändigt att en speciell näringsidkare presterar den avtalade

förmånen menade utredningen att lagen skall vara tillämplig.
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4  Konkurrenslagens tillämplighet på arbetsrättsliga avtal

I detta kapitel avhandlas de kriterier som avgör om ett arbetsrättsligt avtal över

huvud taget omfattas av konkurrensrätten och om det i så fall faller under det

arbetsrättsliga undantaget. Vidare redogör jag för ett antal rättsfall där

konkurrenslagens tillämplighet på arbetsrättsliga avtal har prövats.

4.1  Företagsbegreppet

För att konkurrenslagen skall vara tillämplig måste de inblandade parterna i det

ifrågasatta förfarandet vara företag. Enligt definitionen i 3 § KL är ett företag en

fysisk eller juridisk person som bedriver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell

natur. Med företag avses även en sammanslutning av företag. Begreppet ”företag” är

en direkt översättning av begreppet ”undertaking” som används i EG-rätten och

enligt förarbetena är också avsikten att det skall tolkas på samma sätt.

4.1.1  Arbetsmarknadens parter

En enskild arbetstagare är inte att anse som ett företag i konkurrensrättslig mening.

Då arbetstagare sluter sig samman i en arbetstagarorganisation som skall tillvarata

deras intressen uppstår emellertid frågan om en sådan organisation skall anses vara

ett företag.23 På arbetsgivarsidan torde det stå det klart att en arbetsgivarorganisation,

eftersom dess medlemmar är företag, utgör en sammanslutning av företag i

konkurrensrättslig mening. Enligt detta resonemang är arbetstagarorganisationer

följaktligen i vart fall inte en sammanslutning av företag. Då återstår frågan om en

arbetsorganisation på grund av den verksamhet den bedriver ändå kan anses vara ett

företag. Fackföreningars agerande inom det s.k. fackliga kärnområdet har inte ansetts

utgöra sådan verksamhet.24 Med det fackliga kärnområdet menar man då

tillvaratagande av medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren avseende lön och

andra anställningsvillkor. Driver fackföreningen däremot ekonomisk eller

kommersiell verksamhet utanför kärnområdet utgör föreningen troligen i den delen

                                                
23 Bl a Whish har anfört att fackföreningar förmodligen inte utgör företag,, Competition Law, s. 189
24 Edwardsson, s. 959
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ett företag i konkurrensrättslig mening. Vad som utgör kärnområdet är dock inte klart

avgränsat.25

Det är framför allt frågan vad som skall räknas till begreppet ”andra

anställningsvillkor” som orsakat tvister vid fastställande av kärnområdet (detta

begrepp behandlas nedan i avsnitt 4.2.2), men man kan även ifrågasätta om ”lön”

även skall omfatta pensions- och/eller sjukförsäkringar. Det verkar dock som om

Konkurrensverket så långt som möjligt försöker undvika att klassificera

arbetstagarorganisationers verksamhet som ekonomisk eller kommersiell och därmed

har man inte heller ansett att de utgör företag, vilket nedanstående rättsfall visar.

4.1.1.1  Kollektiva hemförsäkringar

Ärendet26 gällde Folksams avtal med LO om kollektiv hemförsäkring, som enligt en

annan försäkringsgivares anmälan till Konkurrensverket innebär ett missbruk av

Folksams dominerande ställning och att fackförbunden inom LO bedriver ett

konkurrensbegränsande inköpssamarbete. Avtalet innebär att de enskilda

fackförbunden inom LO tecknar försäkringar för sina medlemmar, som därmed är

försäkrade genom sitt medlemskap i en fackförening. I de fall då en medlem väljer

att inte omfattas av försäkringen leder detta inte till någon sänkning av

medlemsavgiften eller motsvarande kompensation. Samverkan inom LO innebär

dock inget hinder för ett enskilt förbund att välja en annan försäkringsgivare.

Konkurrensverkets bedömning

Konkurrensverket gjorde bedömningen att Folksam, även om de är störst på

hemförsäkringsmarknaden, på grund av konkurrenternas marknadsandelar och

finansiella styrka inte kan agera oberoende på marknaden och därför inte har en

dominerande ställning på hemförsäkringsmarknaden.

Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete ansåg Konkurrensverket inte heller

vara tillämpligt. Den ekonomiska verksamhet som bedrivs av LO-förbunden när de

tillhandahåller kollektiva försäkringsskydd till sina medlemmar kunde inte anses vara

                                                
25 Carlsson m.fl., Konkurrenslagen, en kommentar, s.45
26 Beslut, KKV dnr. 553/1995
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av sådan art att förbunden skall betraktas som företag i konkurrensrättslig mening.

Konkurrensverket såg inte någon anledning att ifrågasätta fackförbundens påpekande

att den gemensamma finansieringen av försäkringsskyddet har ett socialt syfte och

man ansåg också att ingenting pekar på att försäkringsskyddet tillhandahålls i

kommersiellt syfte från fackförbundens sida. Konkurrensverket påpekade dock att

den ifrågavarande konstruktionen har konkurrensbegränsande effekter, framför allt

genom att en medlems val av en annan försäkringsgivare inte innebär att han slipper

betala för den av förbundet tecknade försäkringen.

I många andra fall då frågan om konkurrensrättens tillämpning på arbetsrättsliga

överenskommelser har prövats har såväl Konkurrensverket som övriga instanser inte

ansett sig ha haft anledning att pröva om den berörda arbetstagarorganisationen utgör

ett företag i konkurrensrättslig mening. Man har istället tillämpat undantaget i 2 §

KL, vilket jag återkommer till nedan. Möjligen väntar Konkurrensverket på att EG-

domstolen skall yttra sig om hur den ser på arbetstagarorganisationer i detta

avseende.

Nedanstående ärende borde ha kunnat användas för att fastställa om

arbetstagarorganisationer utgör företag i konkurrensrättslig mening. I stället får det

illustrera hur Konkurrensverket undviker att tillämpa konkurrensrätten på

arbetsrättsliga regleringar och även att ta ställning i frågan om arbetstagar-

organisationer utgör företag.

4.1.1.2  Stuverimonopolet

I svenska hamnar råder en ordning som innebär att det i varje hamn i vanliga fall

endast finns ett företag som bedriver stuveriverksamhet. Detta är det s.k.

stuverimonopolet, och det har under den äldre konkurrenslagen prövats vid flera

tillfällen. Näringsfrihetsombudsmannen ansåg dock att varken Transportarbetare-

förbundet eller Hamnarbetareförbundet utgjorde näringsidkare och att den äldre

konkurrenslagen därmed inte kunde tillämpas på deras agerande. I nedanstående

ärende prövas dock stuverimonopolet utifrån den nuvarande konkurrenslagen, där

begreppet ”näringsidkare” har ersatts med det mer vidsträckta begreppet ”företag”.

Detta visade sig dock sakna betydelse, eftersom Konkurrensverket valde att inte ta



22

upp frågan om Transportarbetarförbundet och/eller Hamnarbetareförbundet utgör

företag i konkurrensrättslig mening.

Bakgrund

I ingressen till kollektivavtalet mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamn- och

Stuveriförbund (nedan Stuveriförbundet) och arbetstagarorganisationen Svenska

Transportarbetareförbundet (nedan Transportarbetareförbundet) anges vilka stuveri-

företag som omfattas av avtalet. Detta har förhandlats fram av Transport-

arbetareförbundet och inga ytterligare företag kan tas med på listan utan förbundets

godkännande. Transportarbetareförbundet har härutöver tecknat s.k. hängavtal med

ett tiotal stuveriföretag och företag som bedriver verksamhet med anknytning till

stuveriverksamhet. I 1 § i kollektivavtalet anges att avtalet omfattar alla arbeten som

utförs i stuveriföretagets regi, som t ex lastning och lossning av fartyg,

terminalarbeten, godsräkning osv.

Konkurrensverkets bedömning

Konkurrensverkets prövning i ärendet27 avsåg frågan om det kunde anses strida mot

förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 6 § KL att i kollektivavtalet ange

vilka medlemsföretag som omfattas av avtalet. Man konstaterade att de enskilda

stuveriföretagen, som tillika är medlemsföretag i Stuveriförbundet, bedriver

verksamhet av kommersiell och ekonomisk natur och således utgör företag i

konkurrensrättslig mening och att stuveriförbundet således är att anse som en

sammanslutning av företag. Stuveriförbundets beslut att gå med på att i ingressen till

kollektivavtalet ange sina medlemsföretag utgör ett sådant beslut av en samman-

slutning av företag som avses i 3 § tredje stycket KL. Konkurrensverket framhöll att

prövningen endast avser detta beslut och inte kollektivavtalet som sådant och att det

därför inte rör sig om en sådan överenskommelse som ingåtts mellan arbetsgivare

och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor som avses i 2 § KL.

Konkurrensverket konstaterade att det i ärendet inte framkommit något fall där ett

företag faktiskt försökt etablera stuveriverksamhet men hindrats p.g.a. kollektiv-

avtalets utformning. Det kunde därför inte uteslutas att den rådande ensamställningen

                                                
27 Beslut, KKV, dnr 161/1999
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för stuveriföretag till största delen beror på andra omständigheter än Stuveri-

förbundets ifrågavarande beslut. Mot denna bakgrund fann Konkurrensverket inte

grund för att hävda att Stuveriförbundets beslut har till syfte att hindra, begränsa eller

snedvrida konkurrensen på marknaden eller ger ett sådant resultat.

4.2  Det arbetsrättsliga undantagets omfattning

Efter att det slagits fast att de berörda parterna utgör företag i konkurrensrättslig

mening och att konkurrenslagen därmed i princip är tillämplig måste det undersökas

om kriterierna för att det aktuella förfarandet skall omfattas av undantaget i 2 § KL är

uppfyllda. Det måste till att börja med röra sig om en överenskommelse mellan

arbetsgivare och arbetstagare och däri ligger ytterligare en definitionsfråga, nämligen

innebörden av begreppet arbetstagare. Vidare skall överenskommelsen avse lön eller

andra anställningsvillkor, mer om detta nedan i avsnitt 4.2.2.

4.2.1  Arbetstagarbegreppet

Innebörden av begreppet arbetstagare skall enligt förarbetena till den äldre

konkurrenslagen motsvara den innebörd begreppet har fått i arbetsrätten28, vilket

innebär att med arbetstagare likställs s.k. jämställda uppdragstagare. Med jämställd

uppdragstagare avses den som utför arbete åt annan och då inte är anställd men har

en ställning som är av väsentligen samma slag som en anställds. Omfattningen av

begreppet arbetstagare/jämställda uppdragstagare är dock inte klar, och den har bl. a.

prövats i nedanstående mål.

4.2.1.1  Petroleumhandelns Riksförbund

Bakgrund

Petroleumhandelns Riksförbund (PRF) och dess medlemmar ansökte hos

Konkurrensverket29 om icke-ingripandebesked enligt 20 § KL, för det samarbete man

bedrev vid förhandlingar med oljebolagen. Samarbetet avsåg förhandlingar om

handelsmarginaler vid försäljning av drivmedel samt andra ekonomiska villkor, t ex

                                                
28 1 § 2 st. MBL
29 Beslut, KKV, dnr 1098/1993
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dispositionsersättning, betalningsvillkor, kredittider och drivmedelssvinn. I andra

hand yrkade man på undantag för samarbetet enligt 8 § KL.

PRF anförde att avtalen med oljebolagen har samma syfte och karaktär som

kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter genom att de i första hand avser

ersättning för arbete. Enligt en dom i AD30 intar bensinhandlare som inte är juridiska

personer en ställning såsom ”beroende uppdragstagare” gentemot oljebolagen. Denna

benämning har sedermera ersatts med ”jämställd uppdragstagare” i lag (1976:580)

om medbestämmande i arbetslivet, MBL. Domen innebär att PRF förhandlar med

stöd av förhandlingsrätten i MBL då man söker fastställa ersättningen för den

beroende uppdragstagarens arbete. PRF menade också att det är uppenbart att

bensinstationsföreståndare som bedriver verksamheten som juridisk person är lika

beroende, eftersom det är den fysiska personen som är den reella avtalsparten.

Därmed skulle konkurrenslagen inte vara tillämplig på samarbetet, enligt 2 §.

PRF gjorde även gällande att respektive oljebolag bildar en ekonomisk enhet med

sina återförsäljare och att förbudet i 6 § KL därmed inte skulle vara tillämpligt på det

aktuella förfarandet.

Som skäl för undantag enligt andrahandyrkandet anförde PRF att avtalen innebär

distributionsfördelar, dels genom att de ger medlemmarna rimliga villkor och

trygghet, vilket särskilt gynnar volymmässigt små företag och dels genom att

distributionen tekniskt sett förbättras. Vidare förbättras övrigt tekniskt och

ekonomiskt framåtskridande genom avsättningar till bl. a. miljöförbättringar samt

utbildning för förbättrad kontroll, redovisning och säkerhet. Samarbetet är även till

nytta för konsumenterna, menade PRF, då det dels innebär att konsumenter i

glesbygd får samma pris som övriga, trots att marknaden där inte är konkurrensutsatt

och dels att konsumenterna tillförsäkras rationaliserings- och miljövinster genom de

gemensamma avsättningarna till utbildning och miljöförbättringar.

                                                
30 AD 1969 nr 31
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Konkurrensverkets bedömning

Konkurrensverket menade att utvecklingen mot allt fler bolagsbildningar i framför

allt aktiebolagsform talar för att bensinhandlarna allt mer kommit att fungera som

självständiga företagare och allt mindre som jämställda uppdragstagare. Det stora

beroendet av oljebolagen ansåg man inte innebära att återförsäljarna generellt bör

betraktas som arbetstagare. Det återspeglar snarare skillnaden i förhandlingsstyrka

mellan ett litet och ett betydligt större företag. Konkurrensverket menade vidare att

de av PRF:s medlemmar som är juridiska personer i vart fall inte kan betraktas som

arbetstagare i konkurrensrättslig mening, men att de medlemmar som är fysiska

personer får anses vara arbetstagare eller därmed jämställda. Eftersom förhandlings-

resultaten tillämpas på samtliga medlemmar, oavsett associationsform, fann

Konkurrensverket dock att det aktuella samarbetet faller inom konkurrenslagens

tillämpningsområde.

Vidare konstaterade Konkurrensverket att handelsmarginalen utgör en del av det

slutliga drivmedelspriset och att det horisontella samarbetet inom återförsäljarkåren

förstärker leverantörernas möjligheter att styra konsumentpriset på drivmedel. Det

aktuella förfarandet får därför anses vara konkurrensbegränsande i konkurrenslagens

mening. Eftersom marknadsandelen för PRF:s medlemmar har sådan omfattning att

samarbetet får anses begränsa konkurrensen på ett märkbart sätt omfattas det av

förbudet i 6 § KL och icke-ingripandebesked ansågs därför inte kunna lämnas.

Då det gäller yrkandet om undantag enligt 8 § KL fann Konkurrensverket att

villkoren för sådant undantag inte var uppfyllda och att det därför inte kunde

beviljas.

Tingsrätten

Ärendet gick vidare till Stockholms tingsrätt,31 som ändrade Konkurrensverkets

beslut på så sätt att icke-ingripandebesked lämnades för den del av samarbetet som

avser de av PRF:s medlemmar som är fysiska personer och driver sin rörelse som

enskild firma. Då det gäller övriga medlemmar, samt yrkandet om undantag, delade

tingsrätten Konkurrensverkets mening.

                                                
31 Beslut 19960524 i ärende Ä 8-74-95
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Marknadsdomstolen

Båda parter överklagade till Marknadsdomstolen32 och anförde i allt väsentligt

samma grunder som vid tingsrätten.

Marknadsdomstolen inledde med att konstatera att prövningen avsåg både en

horisontell samverkan mellan medlemmarna genom förhandlingssamarbetet inom

PRF och det förhållande att PRF för medlemmarnas räkning verkar i en vertikal

relation genom att förhandla och avtala med respektive oljebolag. Oljebolagens

åtgärder för att t ex styra bensinhandlarnas faktiska prissättning gentemot

konsumenterna togs däremot inte upp till prövning.

Marknadsdomstolen menade att det förhållandet att vad som i och för sig kan vara ett

konkurrensbegränsande förfarande får sitt uttryck i en överenskommelse om lön eller

andra arbetsvillkor inte alltid behöver innebära att förfarandet är undantaget från

konkurrenslagens tillämpning. För undantag torde det krävas att det handlar om ett

direkt och nödvändigt utflöde av regleringen av anställningsvillkor. Vidare anfördes

det att tillämpningen av 2 § KL måste ta sin utgångspunkt i lagens syfte, att

undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. Bedömningen av om

undantaget i 2 § är tillämpligt bör enligt Marknadsdomstolen ske i samband med

prövningen enligt 6 §.

Enligt Marknadsdomstolens bedömning påverkade det aktuella samarbetet

konkurrensen på ett märkbart sätt. Samarbetet ägde rum mellan företag i konkurrens-

rättslig mening och kunde inte i sin helhet betecknas som ”överenskommelse mellan

arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra arbetsvillkor”, och inte heller anses

vara ett direkt och nödvändigt utflöde av en sådan överenskommelse.

Marknadsdomstolen konstaterade vidare att prövningen i ärendet inte gällde

oljebolagens inflytande över de anslutna bensinhandlarna, t ex vad gäller

prissättningen, utan PRF:s verksamhet som förhandlare för sina medlemmar. Denna

samverkan kunde inte anses utgöra en verksamhet inom en ekonomisk enhet.

                                                
32 MD 1997:8
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Eftersom undantaget inte var tillämpligt på samarbetet kunde det prövas enligt

konkurrenslagens regler och Marknadsdomstolen fann att det omfattades av förbudet

i 6 § KL, varför icke-ingripandebesked inte kunde lämnas. Marknadsdomstolen

ansåg, liksom tingsrätten, att villkoren för undantag enligt 8 § KL inte var uppfyllda.

4.2.2  Anställningsvillkor

Vad som skall anses vara sådana ”andra anställningsvillkor” som avses i 2 § KL är

fortfarande oklart. Arbetstagarorganisationernas mening tycks vara att alla

bestämmelser som tagits in i ett kollektivavtal rör anställningsförhållandet och att de

därmed omfattas av undantaget. I förarbetena till 1982 års konkurrenslag anfördes

dock, som tidigare nämnts, att undantaget inte skulle vara tillämpligt när

arbetstagarorganisationer, kanske i ett kollektivavtal, medverkar till en konkurrens-

begränsning på marknaden utan att detta är ett utflöde av regleringen av

arbetsvillkor. Konkurrensbegränsande bestämmelser i kollektivavtal har vid flera

tillfällen prövats i syfte att fastställa om de är sådana ”andra anställningsvillkor” som

avses i 2 § KL.

4.2.2.1  Tidningsdistribution

Bakgrund

I kollektivavtalet för tidningsdistributörer som slutits mellan Svenska

Tidningsutgivareföreningen (nedan TU) och Svenska Transportarbetareförbundet

(nedan Transportarbetareförbundet) för åren 1994 och 1995 angavs det bland annat

att företag som är bundna av avtalet och anlitar entreprenörer är skyldiga att upprätta

särskilt avtal med Transportarbetareförbundet. I detta avtal skall entreprenören

förbinda sig att till alla delar tillämpa det gällande kollektivavtalet. I det aktuella

kollektivavtalet angavs det att gång-, cykel- eller bildistributörers arbetsuppgifter inte

får bedrivas på entreprenad.

Målet gällde en tvist mellan Tidningsbärarna KB, Skånsk Tidningsdistribution AB &

Co (Tidningsbärarna), medlem i TU och därigenom bundet av kollektivavtalet, och

Transportarbetareförbundet som uppkommit med anledning av att Tidningsbärarna

angivit att de avsåg att anlita underentreprenörer på några bildistrikt.
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Transportarbetareförbundet ansåg detta strida mot kollektivavtalet. Efter att

tvisteförhandlingar hållits utan att parterna kunde enas hamnade ärendet hos AD.33

Transportarbetareförbundet anförde att avsikten med bestämmelsen i kollektiv-

avtalet, att inte anlita entreprenörer för gång-, cykel- eller bildistribution, i första

hand är att skydda arbetstagarna och undvika tvister om arbetstagarbegreppet.

Meningen är att tidningsdistributionen skall utföras av anställda. Bestämmelsen om

att särskilda avtal skall upprättas med Transportarbetareförbundet vid anlitande av

underentreprenörer avser totalentreprenader, dvs. då ett bolag erhåller den full-

ständiga distributionsrätten i ett område.

Den ifrågavarande avtalstexten, tillsammans med efterföljande utveckling av praxis

ansågs av Transportarbetareförbundet stödja deras uppfattning, att Tidningsbärarnas

anlitande av underentreprenörer strider mot kollektivavtalet.

Beträffande kollektivavtalsbestämmelsens förenlighet med konkurrenslagen menade

Transportarbetareförbundet att man inte bedriver verksamhet av ekonomisk eller

kommersiell natur och därför inte är att betrakta som ett företag i konkurrenslagens

mening. Förbundet anförde även att den aktuella bestämmelsen i kollektivavtalet har

sådant samband med anställdas anställningsvillkor att konkurrenslagen, enligt 2 §,

inte är tillämplig på bestämmelsen och att den under alla omständigheter inte utgör

något hinder ur konkurrenssynpunkt.

Arbetsgivarparterna gjorde i första hand gällande att den aktuella bestämmelsen i

kollektivavtalet strider mot gällande konkurrenslag och därför inte kan åberopas av

Transportarbetareförbundet. I andra hand menade man att bestämmelsen inte utgör

ett direkt förbud mot all entreprenadverksamhet på gång-, cykel- eller bildistrikt utan

syftar till att förhindra att arbete läggs ut på entreprenad till enskilda personer som

varken arbetsrättsligt eller skatterättsligt kunde betraktas som egna företagare samt

till att undvika tvister kring arbetstagarbegreppet.

                                                
33 AD 1998 nr. 112
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Arbetsdomstolens bedömning

Arbetsdomstolen hade i sin prövning av huruvida Tidningsbärarnas åtgärd, att anlita

en underentreprenör, strider mot kollektivavtalet att ta ställning till två skilda frågor,

nämligen dels innebörden av en kollektivavtalsbestämmelse att gång-, cykel- eller

bildistributörers arbetsuppgifter inte får drivas på entreprenad, dels frågan om denna

bestämmelse är ogiltig enligt regler i konkurrenslagen.

Beträffande innebörden fann Arbetsdomstolen att övervägande skäl talade för att den

ifrågavarande kollektivavtalsbestämmelsen skulle tolkas i enlighet med Transport-

arbetareförbundets uppfattning.

Då det gäller frågan om den aktuella bestämmelsen är förbjuden enligt

konkurrenslagen och därmed ogiltig menade Arbetsdomstolen att det ligger närmast

till hands att anse att bestämmelsen i kollektivavtalet inte skall betraktas som ett

anställningsvillkor, vilket innebär att den inte omfattas av undantaget i 2 § KL.

Prövning huruvida den står i strid med 6 § KL kunde därför ske.

Arbetsdomstolen konstaterade att förbuds- och ogiltighetsreglerna i 6 och 7 §§ KL

gäller avtal mellan företag. Enligt 3 § i lagen avses med företag en fysisk eller

juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Enligt

Arbetsdomstolen föreföll det ovisst om en organisation som Transportarbetare-

förbundet skulle uppfattas som ett företag i lagens mening, och vilken betydelse det

skulle ha ur konkurrensrättslig synpunkt om förbundet inte betraktades som ett

företag, med hänsyn till att andra avtalsparter utgjordes dels av företag, dels av en

förening av företag. Domstolen lämnade därmed dessa frågeställningar därhän.

Då det inte med säkerhet kunde anses framgå av utredningen i målet att den

ifrågavarande bestämmelsen hade en sådan betydelse att den på ett märkbart sätt

skulle hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden fann

Arbetsdomstolen inte stöd för att avtalsbestämmelsen skulle kunna vara ogiltig enligt

konkurrenslagen.

Domstolens slutsats blev att Tidningsbärarnas anlitande av Linjebud som entreprenör

för tidningsdistribution stred mot kollektivavtalet för tidningsdistributörer.
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Målet togs senare även upp av Konkurrensverket som kom till följande slutsats:

Konkurrensverkets beslut

Konkurrensverket prövade endast frågan huruvida det beslut som fattats av TU och

dess medlemsföretag, att i kollektivavtalet med Transportarbetareförbundet inta

avtalsvillkoret om att gång-, cykel- eller bildistributörers arbetsuppgifter inte får

bedrivas på entreprenad kunde anses strida mot 6 § KL.

Konkurrensverket delade Arbetsdomstolens uppfattning att avtalsvillkoret ifråga inte

utgör något sådant avtalsvillkor som omfattas av 2 § KL. Eftersom prövningen

sålunda inte avsåg någon överenskommelse som ingåtts mellan arbetsgivare och

arbetstagare om lön eller annat anställningsvillkor kunde hinder mot att förfarandet

prövas enligt konkurrenslagens bestämmelser inte anses föreligga.

Då det gäller frågan huruvida beslutet att ta in den aktuella bestämmelsen i

kollektivavtalet utgör en otillåten konkurrensbegränsning menade Konkurrensverket

att beslutet innebär ett generellt förbud mot att detaljdistribution av tidningar på

enskilda distrikt utförs av entreprenör och därmed en begränsning i företagens frihet

att bestämma hur distributionsverksamheten skall bedrivas. Man menade också att

beslutet begränsar konkurrensen på den aktuella marknaden i och med att det hindrar

andra företag att åta sig uppdrag som underentreprenörer samt försvårar etableringen

av nya företag.

Beträffande företagsbegreppet konstaterade Konkurrensverket att ett beslut av en

sammanslutning av företag att ingå ett kollektivavtal med ett visst innehåll utgör ett

sådant beslut eller samordnat förfarande av företag som avses i 3 § KL. Eftersom

prövningen i det aktuella ärendet endast gällde TU:s beslut ansåg sig

Konkurrensverket inte ha anledning att pröva om Transportarbetareförbundet utgör

ett företag i konkurrensrättslig mening.

Konkurrensverkets slutsats blev därmed att det angivna beslutet och dess tillämpning

strider mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 6 § KL, varför Svenska

Tidningsutgivareföreningen och dess medlemsföretag skulle åläggas att inte vidare

tillämpa beslutet ifråga.
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4.2.2.2  SPP

Bakgrund

Ärendet34 gällde en överenskommelse i ett kollektivavtal mellan SAF och PTK om

vissa sjuk- och pensionsförmåner för tjänstemän, den s.k. ITP-planen. SAF hade

även avtalat om att företag som inte var bundna av kollektivavtalet skulle kunna

teckna avtal om förmånerna i ITP-planen. Försäkringsförmånerna skulle tillhanda-

hållas av försäkringsbolaget SPP tillsammans med ytterligare ett försäkringsbolag,

FPG, och Pensionsregistreringsinstitutet, PRI. Dessa ansökte, tillsammans med SAF

och PTK hos Konkurrensverket om icke-ingripandebesked enligt 20 § KL avseende

ITP-planen. En anmälan för undantag enligt 8 § KL gjordes också.

Som skäl för icke-ingripandebesked angavs bl. a att nära kontakt hållits mellan

arbetsmarknadsparterna och SPP i syfte att den ITP-försäkring som SPP meddelar till

fullo skall överensstämma med innehållet i kollektivavtalet. Det hävdades vidare

vara nödvändigt för en riktig reglering av arbetsvillkoren att SPP, PRI och FPG

presterade den icke-konkurrensutsatta delen av ITP-planen, då denna innehåller

särdrag som t ex kollektivavtalsgaranti och särskilda regler för återbäringstilldelning.

SAF och PTK hade också beslutat att tillskjuta särskilda värdesäkringsmedel som de

själva helt och hållet bestämde över. Kollektivavtalsparterna hade dessutom kommit

överens om s.k. kollektiv premieutjämning, vilket innebar att vissa tak sattes för hur

stor premien i det enskilda fallet kunde bli.

Sökandena anförde att, med hänsyn till de nämnda omständigheterna, ITP-planen

endast utgör en förvaltning av sådana anställningsvillkor som anges i 2 § KL och att

lagen därför inte skulle vara tillämplig. På grund av ITP-planens särdrag ansåg man

det vara nödvändigt att den handhas av försäkringsbolag där arbetsmarknadsparterna

har ett bestämmande inflytande.

Konkurrensverkets bedömning

Konkurrensverket framhöll i sin bedömning att det i förarbetena till 1982 års

konkurrenslag angavs att undantaget i dåvarande 41 § inte var tillämpligt när

marknadsorganisationer, kanske i ett kollektivavtal, medverkade till konkurrens-

                                                
34 Beslut, KKV, dnr 1459/1993



32

begränsningar på marknaden utan att detta var ett utflöde av regleringen av

arbetsvillkor. Som exempel på en svårbedömd gränsdragningssituation angavs

situationen då en avtalad anställningsförmån skall lämnas av tredje man. I så fall är

det, enligt förarbetena, avgörande om tredje man ingår i samma koncern som

arbetsgivaren eller är självständig.

Konkurrensverket konstaterade till att börja med att den centrala överenskommelsen

mellan SAF och PTK binder dessa organisationers medlemsförbund och således blir

gällande som kollektivavtal mellan dessa. Denna överenskommelse utgjorde därmed

ett sådant avtal om anställningsvillkor som konkurrenslagen inte är tillämplig på. Då

det gäller den del av ITP-planen som innebär skyldighet för arbetsgivare att teckna

försäkring i SPP eller att trygga pensionsåtaganden enligt FPG/PRI-systemet och de

särskilda uppdrag som SAF och PTK lämnat till SPP, FPG och PRI hade det, enligt

Konkurrensverket, betydelse vilken ställning de tre sistnämnda har i förhållande till

arbetsgivarna och arbetstagarna. Konkurrensverket konstaterade därvid att det

inflytande som SAF och PTK har i samtliga tre organisationer innebar att ingen av

dem kunde anses vara självständig gentemot arbetsgivarna och arbetstagarna.

Konkurrenslagen kunde därför, p g a undantagsregeln i 2 §, inte heller tillämpas på

denna del av ITP-planen.

Då det gäller förhållandet att även icke-kollektivavtalsbundna företag erbjuds

förmånerna enligt ITP-planen konstaterade Konkurrensverket att denna del av

överenskommelsen inte kunde anses utgöra en sådan överenskommelse som avses i 2

§ KL, och att det därför skulle prövas om den stod i strid med 6 § eller19 § KL.

På grund av ITP-planens sociala syfte, att den bygger på en solidaritetsprincip och

saknar vinstsyfte samt att de olika förmånerna i planen har ett naturligt samband

gjorde Konkurrensverket bedömningen att det är motiverat att planens förmåner bara

erbjuds i sin helhet även till företag som inte är anslutna till kollektivavtalet. Någon

förbjuden konkurrensbegränsning eller något missbruk av dominerande ställning

kunde därför inte anses föreligga och Konkurrensverket biföll således ansökan om

icke-ingripandebesked. Konkurrensverket ansåg sig sakna anledning att pröva om

SAF och PTK är att anse som företag i konkurrensrättslig mening.
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I ett senare ärende35 kom ITP-planen att prövas på nytt. Denna gång gällde det en

begäran om icke-ingripandebesked från SPP avseende en konsolideringspolicy som

skulle användas för att reglera det överskott som hade uppstått vid förvaltningen av

tjänstepensioner med anknytning till ITP-planen. SPP menade att beslutet om

konsolideringspolicy är ett sådant förfarande som omfattas av 2 § KL och att medel

från kollektivavtal faller utanför konkurrenslagens tillämpning. Till stöd för sin

ståndpunkt hänvisade SPP till EG-domstolens avgörande i Albany,36 som man

menade visar att syftet att säkra arbetstagarnas pensioner har ett sådant socialt

intresse att det inte bör omfattas av konkurrensreglerna.

Konkurrensverket menade dock att det bakomliggande syftet med och

beskaffenheten hos konsolideringspolicyn inte har sin grund i kollektivavtals-

parternas intresse av att garantera alla arbetstagare en viss pensionsnivå och därmed

förbättra det sociala skyddet. Den avtalade pensionen ansåg man vara tryggad redan

genom att arbetsgivaren fullgör sina åtaganden enligt ITP-planen. Vidare anförde

Konkurrensverket att en fördelning som inte följer av detta åtagande utan av

försäkringsrättens regler inte kan sägas omfattas av det skyddsvärda enligt 2 § KL,

samt att det förhållande att fördelningen direkt påverkar relationen med tredje man

gör att förfarandet faller inom konkurrenslagens tillämpningsområde.

Konkurrensverket fann att en tillämpning av policyn skulle ha inneburit att

marknaden hade låsts upp för en oacceptabelt lång tidsperiod samt att medel från den

skyddade delen av SPP:s verksamhet hade kunnat föras till den konkurrensutsatta,

vilket skulle ha inneburit ett missbruk av dominerande ställning såväl på den del av

marknaden som avgränsas av ensamutpekandet i ITP-planen som på den

angränsande konkurrensutsatta marknaden för tjänstepensionsförsäkring. Eftersom

förfarandet därmed skulle strida mot 19 § KL ansåg sig Konkurrensverket sakna

anledning att pröva om det även skulle strida mot 6 § KL.

                                                
35 Beslut, KKV, dnr 157/1999
36 C-67/96, se avsnitt 5.2.2.1
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Begäran om icke-ingripandebesked avslogs därmed. Först efter att SPP tagit bort

villkoret att det överskott som uppstått måste användas till köp av nya försäkringar

från SPP-koncernen ansågs risken för allvarliga begränsningar av konkurrensen ha

minskat så att ett icke-ingripandebesked kunde lämnas.37

Begränsningen av undantagsregeln aktualiserades även i ett äldre rättsfall, när

frisörbranschens prislistor i kollektivavtalen och även innebörden av det ömsesidiga

organisationstvånget åter togs upp till prövning då Näringsfrihetsombudsmannen,

NO, påtalade dessa förhållanden hos Näringsfrihetsrådet (Marknadsdomstolens

föregångare).38 NO framhöll att bestämmelserna visserligen ingick i kollektivavtal

och uppgivits ha till syfte att möjliggöra de i kollektivavtalet bestämda lönerna, men

likväl inte kunde anses vara omfattade av undantagsregeln i 28 § KBL. Ärendet

avskrevs efter att prislistorna ersatts med rekommenderade priser.

                                                
37 Beslut, KKV, dnr 203/2000
38 PKF 1959 s.362
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5  EG-rätten

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för EG-domstolens praxis avseende de

konkurrensrättsliga reglernas tillämpning på kollektivavtal. Avsikten är att klargöra

EG-domstolens syn på frågan samt hur den har resonerat. Vidare kommer bl.a.

företagsbegreppet enligt EG-rätten samt frågan om detta kan anses omfatta

arbetstagarorganisationer att behandlas.

5.1  Förhållandet mellan den svenska konkurrenslagen och EG-rätten

I proposition 1999/2000:140, Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald,

diskuteras den svenska konkurrenslagens förhållande till EG-rätten. Det konstateras

att det av konkurrenslagens förarbeten framgår att avsikten var att lagen i materiellt

hänseende skulle likna EG-rättens konkurrensregler så mycket som möjligt, utom i

fråga om samhandelskriteriet. Förbudsbestämmelserna i 6 och 19 §§ KL samt

undantagsbestämmelsen i 8 § KL bygger t. ex helt på de konkurrensrättsliga

artiklarna i EG-fördraget. Konkurrenslagens materiella regler tolkas också mot

bakgrund av den rättspraxis som har utvecklats i EG:s domstolar. Det finns dock

vissa materiella skillnader mellan regelsystemen. Ett exempel är 2 § KL, som stadgar

att lagen inte tillämpas på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare

om lön eller andra anställningsvillkor. Någon motsvarande uttrycklig bestämmelse

finns inte i EG-rätten. Däremot finns domstolspraxis som, enligt konkurrens-

utredningens och regeringens bedömning, synes ligga i linje med den svenska

bestämmelsen.

I propositionen diskuterades även Konkurrensverkets behörighet att tillämpa de EG-

rättsliga konkurrensreglerna samt var reglerna avseende denna behörighet skulle

placeras i den svenska lagstiftningen. Utredningen övervägde två alternativ, att

placera dem i konkurrenslagen eller att samla dem i lagen (1994:1845) om

tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler, där

det redan finns bestämmelser om nationell behörighet att tillämpa EG:s

konkurrensrätt. För en placering i konkurrenslagen talade, enligt utredningen, främst

att den innehåller dels de materiella svenska förbudsbestämmelserna, dels de

bestämmelser om förfarande osv. som blir aktuella även när EG-rätten skall

tillämpas. Den konkurrensrättsliga regleringen skulle på det sättet bli väl
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sammanhållen. Det fanns emellertid problem med en sådan lösning, då konkurrens-

lagens första paragrafer innehåller bestämmelser som inte gärna kan gälla när EG-

rätten tillämpas. Lagens ändamål anges i 1 § på ett sådant sätt att det inte omfattar ett

av huvudsyftena med EG:s konkurrensrätt, nämligen att främja integrationen mellan

medlemsstaterna. Vidare utesluts enligt 2 § från lagens tillämpningsområde

överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra

anställningsvillkor. Det faktum att EG-domstolens praxis, enligt utredningens

bedömning, ligger väl i linje med det svenska undantaget innebär inte att man med

säkerhet kan säga att den kommer att göra det i framtiden också, menade man.

Utredningen ansåg därför att det inte bör komma i fråga att ta in bestämmelser i

konkurrenslagen som har ett delvis annat syfte och, i vart fall potentiellt, annat

tillämpningsområde än vad lagen anger. Däremot bör det inte finnas något hinder

mot att den lagens bestämmelser om förfarandet osv. görs tillämpliga genom en

hänvisning från den lag där den nationella behörigheten regleras. Regeringens

förslag, i vilket utredningen instämde, blev sålunda att behörighetsreglerna skulle

samlas i lagen om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och

statsstödsregler.

Med tanke på Kommissionens förslag till ny förordning 1739 kan det arbetsrättsliga

undantag som skapats genom EG-domstolens praxis få stor betydelse för den svenska

kollektivavtalsrätten och det är därför viktigt att fastställa hur det förhåller sig till det

svenska undantaget i 2 § KL. I artikel 3 i förslaget föreskrivs att enbart EG:s

lagstiftning skall gälla när ett avtal, beslut eller samordnat förfarande i den mening

som avses i artikel 81 eller missbruk av dominerande ställning i den mening som

avses i artikel 82 kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. Syftet med

bestämmelsen är att fastställa förhållandet mellan nationell lagstiftning och den

gemenskapslagstiftning som antagits enligt artikel 83.2 (e) i EG-fördraget samt att

säkerställa att alla transaktioner med gränsöverskridande effekter omfattas av en

enda uppsättning lagregler.

                                                
39 KOM (2000) 582 slutlig
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5.2  Förhållandet mellan konkurrensrätt och arbetsrätt

5.2.1  Företagsbegreppet

Frågan om de kollektivavtalsslutande parterna är att anse som företag är, liksom i

svensk rätt, avgörande för om de konkurrensrättsliga reglerna skall vara tillämpliga

eller inte. EG-domstolen har ännu inte tagit ställning till om en arbetstagar-

organisation skall anses utgöra ett företag i konkurrensrättslig mening, men

avgöranden avseende andra organisationers verksamhet på det sociala området samt

domstolens bedömning av tjänstepensionsfonderna i de kollektivavtalsrättsliga målen

kan tjäna som viss vägledning för hur domstolen kan tänkas se på arbetstagar-

organisationer.

5.2.1.1  Företagsbegreppet enligt EG-domstolens praxis

EG-domstolen hade redan innan målen avseende pensionsfonderna togs upp till

behandling haft ett antal ärenden där man prövat om organisationer varit att anse som

företag i konkurrensrättslig mening. Eftersom de har betydelse i de arbetsrättliga

målen som tas upp nedan skall här kortfattat redogöras för EG-domstolens

ställningstagande i dessa mål.

I Höfner-målet40 slog domstolen fast att den statliga arbetsförmedlingen i Tyskland

var att anse som ett företag i konkurrensrättslig mening, eftersom den bedrev

ekonomisk aktivitet. Enligt EG-domstolen saknade det faktum att verksamheten

drevs utan vinstintresse och utan krav på ersättning från de arbetslösa betydelse.

Motiveringen var att förmedlingen av arbetstillfällen skulle kunna bedrivas av

privata företag i konkurrens med arbetsförmedlingen.

I Pouçet-målet41 ansågs däremot en fransk försäkringskassa med uppgift att förvalta

kapital och administrera utbetalningar i det obligatoriska socialförsäkringssystemet

inte vara ett företag. Förutom att anslutningen till systemet var obligatorisk enligt

                                                
40 C-41/90 Höfner och Elser v. Macrotron GmbH
41 C-159-160/91 Pouçet och Pistre
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 fransk lag pekades i lagen även ut vilken försäkringskassa som skulle administrera

försäkringen. De klagande ville fritt få välja vilket försäkringsbolag som skulle få

förvalta deras pengar och ansåg att utpekandet av den aktuella försäkringskassan

stred mot konkurrensreglerna. EG-domstolen menade dock att försäkringskassorna

var en del av den offentliga förvaltningen och därför inte kunde anses vara företag.

Domstolen framhöll även att försäkringssystemet var baserat på en solidaritets-

princip.

I målet Fédération française des sociétés d'assurance42 m.fl. fastslog domstolen

däremot att ett organ som saknar vinstsyfte och som förvaltar ett genom lag infört

frivilligt pensionsförsäkringssystem, vilket är avsett att komplettera ett obligatoriskt

grundsystem och förvaltas enligt kapitaliseringsprincipen, är ett företag enligt artikel

81 och följande artiklar i EG-fördraget. Den frivilliga anslutningen, tillämpningen av

kapitaliseringsprincipen och den omständigheten att förmånerna endast var beroende

av de avgifter som förmånstagaren erlagt samt de ekonomiska resultaten av de

investeringar som gjorts av förvaltningsorganet medförde att detta organ bedrev

ekonomisk verksamhet i konkurrens med livförsäkringsbolag. Trots att organets syfte

var av social karaktär och att vinstsyfte saknades, och trots kraven på solidaritet och

övriga regler avseende särskilda begränsningar av förvaltningsorganets investeringar,

ansågs förvaltningsorganets verksamhet vara av ekonomisk karaktär.

5.2.1.2  Arbetstagarorganisationer

Frågan om arbetstagarorganisationer är att anse som företag i konkurrensrättslig

mening har ännu inte besvarats av EG-domstolen. Olika tänkbara sätt för EG-

domstolen att se på frågan har diskuterats. Skulle domstolen anse att de bedriver en

ekonomisk aktivitet och alltså bör vara att anse som företag måste den också ange

omfattningen av ett arbetsrättsligt undantag. Det som talar emot detta är att

domstolen tidigare endast sett tillhandahållandet av varor och tjänster som

ekonomisk aktivitet, och arbetskraft är inte en sådan ”produkt”.43

                                                
42 C-244/94
43 Edwardsson, s. 959 f
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En annan möjlighet vore att endast se arbetstagarorganisationerna som företag när de

bedriver verksamhet utanför den fackliga kärnverksamheten. När de ägnar sig åt att

tillhandahålla varor eller tjänster på en marknad bör det vara rimligt att anse att de är

företag. En sådan lösning skulle dock kräva en tydlig avgränsning av vad som är

facklig kärnverksamhet.

Ytterligare ett sätt för EG-domstolen att se på frågan vore att arbetstagar-

organisationer aldrig är att anse som företag. Grunden för detta skulle vara att de

bedriver en solidarisk verksamhet med ett socialt syfte och saknar eget vinstintresse.

I vilken utsträckning dessa kriterier är avgörande för klassificeringen av en

organisation som företag behandlades ovan i avsnitt 5.2.1.1. och de hade även

betydelse vid avgörandet av de frågor om arbetsrättsligt undantag som avhandlas

nedan. Dessa avgöranden kan användas för att dra vissa slutsatser om hur EG-

domstolen kan tänkas se på fackföreningar, men det går inte att säga säkert vilken

bedömning domstolen skulle göra. Jag behandlar denna fråga ytterligare i analysen.

5.2.2  Det arbetsrättsliga undantaget

5.2.2.1  Albany International m.fl.

I målen C-67/96 Albany International, samt de likartade målen C-115-117/97

Brentjens och C-219/97 Drijvende Bokken,44 hade EG-domstolen för första gången

att ta ställning till förhållandet mellan de konkurrensrättsliga reglerna i EG-fördraget

och de överenskommelser som uppnås genom kollektiva förhandlingar mellan

arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Redogörelsen för bedömningen av dessa mål

inleds med generaladvokat Jacobs förslag till domslut, vilket behandlade alla tre

målen gemensamt. Det är av intresse att ta del av generaladvokatens resonemang

eftersom han går betydligt längre i sin tillämpning av konkurrensreglerna än vad

domstolen senare gör när de avgör ärendena.

                                                
44 EUR-lex, http://europa.eu.int/eur-lex/
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Bakgrund till målen

De tre målen rör det nederländska pensionssystemet, som består av tre delar.

Den första delen består av en lagstadgad grundpension. Dessa tvingande lagregler

ger hela befolkningen rätt till en låg pension oberoende av den lön som faktiskt har

erhållits tidigare, vilken beräknas på grundval av den lagstadgade minimilönen. Den

andra delen omfattar kompletterande pensioner, vilka utbetalas till följd av

yrkesverksamhet såsom arbetstagare eller egenföretagare och som i de flesta fall

kompletterar grundpensionen. I allmänhet förvaltas de kompletterande pensionerna

av pensionsfonder med obligatorisk anslutning inom ramen för de kollektiva system

som är tillämpliga inom en bransch, inom ett yrke eller på arbetstagare inom ett

företag. Den tredje delen består av individuella pensionsförsäkrings- eller

livförsäkringsavtal som kan slutas på frivillig basis.

Enligt nederländsk lag kan social- och arbetsmarknadsministern besluta att

anslutningen till en tjänstepensionsfond skall vara obligatorisk, s.k.

allmängiltigförklaring. I sådana fall är samtliga som berörs av bestämmelserna

skyldiga att iaktta dessa. Åsidosättande av bestämmelserna, i synnerhet inbetalningen

av avgifter, kan medföra rättsliga åtgärder. Dispens från skyldigheten att ansluta sig

till en tjänstepensionsfond kan dock beviljas om arbetstagaren  omfattas av ett

pensionssystem som uppfyller vissa villkor.

Det omstridda i alla tre fallen var huruvida obligatorisk anslutning till en

tjänstepensionsfond står i strid med EG-fördraget, antingen artikel 10 (dåvarande

artikel 5) i samverkan med artikel 81 (då art. 85) eller artikel 86 (då art. 90) i

samverkan med artikel 82 (då art. 86). Frågan var också om skapandet av ett

pensionssystem för en viss bransch genom ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och

arbetstagare faller under artikel 81(1). De nationella domstolarna frågade även om de

ifrågavarande tjänstepensionsfonderna är att anse som företag i den mening som

avses i de konkurrensrättsliga reglerna i EG-fördraget.
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Förutom de konkurrensrättsliga reglerna i artikel 81, konkurrenshindrande avtal, och

artikel 82, missbruk av dominerande ställning, rörde det sig alltså om artikel 86 som

behandlar offentliga företag och företag som beviljats särskilda eller exklusiva

rättigheter samt om medlemsstaternas lojalitetsplikt enligt artikel 10.

Företagen menade att ett avtal om obligatorisk anslutning till en tjänstepensionsfond

skulle kunna begränsa konkurrensen i två avseenden, dels genom att företag som är

verksamma inom den berörda branschen förhindras att ansluta sig till ett annat

pensionssystem, som förvaltas av andra försäkringsgivare, dels genom att dessa

försäkringsgivare utestängs från en väsentlig del av marknaden för

pensionsförsäkringar. Följderna för konkurrensen är märkbara, eftersom de aktuella

avtalen avser hela branscher och dessutom påverkar handeln mellan medlemsstater,

eftersom det avser företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet.

Försäkringsgivare etablerade i andra medlemsstater förhindras att i Nederländerna

erbjuda ett komplett pensionssystem antingen genom att tillhandahålla

gränsöverskridande tjänster eller genom dotterbolag och filialer.

De aktuella pensionsfonderna samt de tre regeringar som avgivit utlåtanden till

domstolen i ärendet menade att det inte föreligger något brott mot artikel 81. Denna

ståndpunkt delades även av kommissionen. Som grund för denna ståndpunkt angavs

för det första att artikel 81(1) inte är tillämplig i materiellt hänseende på

kollektivavtal. Alternativt menade man att det antingen inte är fråga om en

överenskommelse mellan företag, att konkurrensen inte inskränks eller att handeln

mellan medlemstater inte påverkas. I vilket fall som helst faller de aktuella avtalen

inte under artikel 81(1) enligt de minimis-principen, eftersom deras påverkan på

konkurrensen eller handeln är försumbar.

Den nederländska regeringen har gjort gällande att kungörelsen om obligatorisk

anslutning endast medför en skyldighet för arbetstagarna i den berörda branschen att

ansluta sig till fonden. Kungörelsen ger inte fonden ensamrätt vad gäller

kompletterande pensioner. Fonden har inte heller någon dominerande ställning i den

mening som avses i artikel 82 i fördraget.
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Albany gjorde i det avseendet gällande att systemet med obligatorisk anslutning till

det kompletterande pensionssystem som förvaltas av fonden strider mot artikel 82

jämförd med artikel 86 i EG-fördraget. De pensionsförmåner som fonden erbjuder

motsvarar inte, eller motsvarar inte längre, företagens behov. Vidare menade man att

obligatorisk anslutning till tjänstepensionsfonden inte är nödvändig för att säkerställa

arbetstagarna en lämplig pensionsnivå. Ett sådant syfte kan uppnås genom att

antingen arbetsmarknadens parter på inrådan av de offentliga myndigheterna eller de

offentliga myndigheterna direkt uppställer minimikrav som pensionerna måste

uppfylla. Den omständigheten att fonden har en dubbel ställning, som förvaltare av

pensionssystemet och den myndighet som har getts befogenhet att bevilja dispenser,

kan medföra att befogenheten att bevilja dispenser utövas på ett partiskt sätt.

Generaladvokat Jacobs yttrande

Eftersom domstolen inte haft tillfälle att ta ställning till förhållandet mellan artikel

81(1) och kollektivavtal tidigare, och med tanke på de potentiellt långtgående

effekter som domstolens avgörande skulle kunna få ansåg generaladvokaten att det

var viktigt att undersöka de konkurrensrättsliga regelverken i olika medlemsstater

samt i USA och jämföra hur det aktuella problemet hanteras. Jämförelsen visade att

kollektivavtal i alla de undersökta regelverken i viss utsträckning är undantagna från

tillämpningen av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Denna immunitet är

dock inte obegränsad, och det rättsliga stödet för immuniteten och de rättsmedel

genom vilka den uppnås varierar betydligt. Som exempel nämndes en överordnad,

grundläggande rättighet till kollektiva förhandlingar i Tyskland, ett uttryckligt

undantag i de konkurrensrättsliga reglerna i Danmark och Finland samt ett

författningsenligt undantag i USA och av rättstillämparen skapade undantag, som det

icke-författningsenliga undantaget i USA.

Immunitetens omfattning konstaterades också variera, men domstolarna ställer sig

vanligen följande frågor:

- Gäller de överenskommelser som är under prövning löner, arbetstider eller andra

arbetsvillkor, vilket utgör kärnpunkten i kollektiva förhandlingar?

- I vilken utsträckning påverkar avtalen de marknader för varor och tjänster på

vilka företagen är verksamma?
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- I vilken utsträckning påverkar avtalen utomstående parter? Parter som kan tänkas

påverkas är företag som är versamma på samma marknad, men som inte deltog i

avtalsprocessen, företag verksamma på andra marknader samt konsumenter.

- Har avtalen ett konkurrensbegränsande syfte?

- Är det lämpligast att tillämpa orubbliga regler eller att lösa varje fall för sig med

hänsyn tagen till de stridande intressen som är inblandade?

Enligt pensionsfonderna främjar kollektivavtalen de sociala målen i EG-fördraget

och de är därmed en del av det sociala område som, av princip, inte faller under

artikel 81 eller 82 i fördraget. Generaladvokaten delade dock inte denna uppfattning,

utan påpekade att i de fall då något område skall undantas från tillämpningen av

konkurrensreglerna har ett uttryckligt undantag gjorts i fördraget. Som exempel

nämnde han artikel 36 (dåvarande artikel 42), som gäller jordbruk. Då det gäller det

sociala området finns ingen bestämmelse i fördraget som uttryckligen utesluter

tillämpningen av konkurrensreglerna, och generaladvokaten menade därför att det

inte finns något generellt undantag som skyddar det sociala området i sin helhet från

konkurrensreglerna. Tvärtom har domstolen i ett flertal viktiga ärenden45 konstaterat

att de konkurrensrättsliga reglerna är tillämpliga på det sociala området.

Generaladvokaten menade att de kollektiva avtalsförhandlingarna är tillräckligt

skyddade genom den generella kontraktsfriheten, på samma sätt som vilken annan

förhandling mellan ekonomiska aktörer som helst, och att något speciellt,

grundläggande skydd för dessa därför inte behövs. Parterna i ett kollektivavtal måste

följaktligen respektera de begränsningar som följer av gemenskapsrätten. Existensen

av en grundläggande rättighet att sluta kollektivavtal innebär därmed inte att

konkurrensreglerna inte kan tillämpas på dessa.

Generaladvokaten konstaterade dock även att tillämpandet av konkurrensreglerna på

kollektivavtal står i konflikt med vissa andra bestämmelser i fördraget, som

uppmuntrar kollektiva förhandlingar. I artikel 138-140 (dåvarande art.118 a-c) sägs

exempelvis att kommissionen skall ha till uppgift att befrämja ett nära samarbete

mellan medlemsstaterna på det sociala området, speciellt i frågor som rör

                                                
45 T.ex. C-41/90 Höfner och Elser, C-55/96 Job Centre (arbetsmarknaden) och C-159-160/91 Poucet
och Pistre (pensioner) se avsnitt 5.2.1.1
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föreningsrätten och kollektiva förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Eftersom dessa bestämmelser har samma rättsliga status som konkurrensreglerna kan

det inte vara meningen att det ena regelverket skall vara överordnat det andra.

Kommissionen menade i sitt utlåtande att de flesta kollektivavtal skulle uppfylla

villkoren för att verka konkurrensbegränsande och ha effekt på handeln, om artikel

81 skulle tillämpas på dem. De skulle därmed, enligt artikel 81(1) och 81(2) vara

förbjudna och ogiltiga. Att undantag enligt artikel 81(3) skulle beviljas är inte heller

troligt, eftersom sociala mål inte skall tas med i beräkningen.

Generaladvokaten instämde till viss del i detta och konstaterade att eftersom

bestämmelser i fördraget uppmuntrar kollektivavtal så får dessa, i princip, anses

lagenliga. Artikel 81(1) kan därmed inte ha varit avsedd att tillämpas på kollektiv-

avtal som rör kärnfrågor som löner och andra arbetsvillkor. Sådana kollektivavtal bör

följaktligen åtnjuta automatisk immunitet från konkurrensrättslig granskning.

Kollektivavtal kan dock även ha allvarliga konkurrensbegränsande effekter på

utomstående parter eller andra marknader och generaladvokaten föreslog därför tre

villkor för immunitet. Avtalet måste, för det första, ha slutits i enlighet med de

formella regler som gäller för kollektiva förhandlingar och, för det andra, ha slutits ”i

god tro” (in good faith). Man måste ta med i beräkningen sådana avtal som till synes

gäller t ex arbetstider, men som i själva verket döljer allvarliga konkurrens-

begränsningar. För det tredje måste immuniteten begränsas så att den bara omfattar

sådana avtal där den är berättigad. Det är inte lätt att hitta kriterier som gör en sådan

avgränsning möjlig, men förslagsvis bör det krävas att avtalet gäller lön eller andra

arbetsvillkor, dvs. kärnområdet för kollektivavtal, och att det inte direkt påverkar

utomstående parter eller marknader. I de fall då det konstateras att avtalen har en

sådan påverkan bör kommissionen, i de fall då det är lämpligt, kunna bevilja

undantag enligt artikel 81(3).
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De aktuella avtalen kunde, enligt generaladvokaten, delas in i tre skilda avtal med

följande innehåll:46

1. För varje anställd inom en viss bransch skall arbetsgivaren göra en avtalad

pensionsinbetalning motsvarande ett fastställt belopp.

2. Med de inbetalda pensionsmedlen skapas för den aktuella branschen ett enda

tjänstepensionssystem som förvaltas gemensamt av representanter för

arbetsgivarsidan och arbetstagarorganisationen.

3. Båda parter ansöker gemensamt om att anslutning till pensionssystemet skall

göras obligatorisk för alla företag i den aktuella branschen.

Generaladvokaten konstaterade att det första avtalet omfattas av den immunitet han

förespråkade,47 men att de andra två inte gör det, varför en prövning om de står i strid

med artikel 81(1) i EG-fördraget var nödvändig. Slutsatsen av denna prövning blev

dock att de inte kunde anses stå i strid med nämnda artikel. Som grund för detta

anförde generaladvokaten bl. a. att parternas beslut att förvalta en pensionsfond

gemensamt istället för att vända sig till ett försäkringsbolag omfattas av

kontraktsfriheten och därför inte kunde anses stå i strid med artikel 81(1), men

däremot möjligen med artikel 82.48 Vidare konstaterade generaladvokaten att

eftersom det grundläggande avtalet mellan parterna inte står i strid med artikel 81(1)

kan inte heller en ansökan om allmängiltigförklaring eller den behöriga ministerns

beslut att bevilja ansökan göra det.49

Generaladvokatens slutsats blev att frågorna skulle besvaras så, att det inte strider

mot artikel 81(1) i fördraget att representanter för arbetsgivar- och arbetstagarsidan

inom en ekonomisk sektor genom ett kollektivavtal skapar en pensionsfond och

gemensamt ansöker hos behörig myndighet om att anslutning till fonden skall vara

obligatorisk för alla personer inom den sektorn. Det strider inte heller mot artikel 10

och 81 i fördraget att en medlemsstat, på arbetsmarknadens parters begäran, gör

deltagandet i ett pensionssystem obligatoriskt för alla företag inom en viss sektor.

                                                
46 Generaladvokatens yttrande, § 197
47 Generaladvokatens yttrande, § 198
48 Generaladvokatens yttrande, § 283
49 Generaladvokatens yttrande, § 290
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De nederländska tjänstepensionsfonderna ansågs av generaladvokaten vara företag i

den mening som avses i EG-fördragets konkurrensregler.

På frågan om den obligatoriska anslutningen strider mot artiklarna 86 och 82 i

fördraget svarade generaladvokaten att obligatorisk anslutning skulle vara utesluten

enligt dessa artiklar endast om fonderna uppenbarligen inte kan motsvara efterfrågan

på marknaden och om avskaffande av den obligatoriska anslutningen inte skulle

hindra utförandet av de tjänster som uppdragits åt fonderna. Dessa artiklar utesluter

sådana regler som de nederländska riktlinjerna för undantag i den mån som dessa

berättigar tjänstepensionsfonderna att fatta godtyckliga beslut avseende ansökningar

om individuella undantag från den obligatoriska anslutningen.

I sitt yttrande i ett senare mål, Pavlov m.fl.,50 vidhöll generaladvokat Jacobs att det i

de EG-rättsliga konkurrensreglerna inte finns något generellt undantag för det sociala

området och att dessa, i motsats till många nationella konkurrensrättsliga regelverk,

enligt praxis skall tillämpas på i princip alla ekonomiska områden om inget

uttryckligt undantag finns. Den immunitet från tillämpningen av konkurrensreglerna

för kollektivavtal som accepterades i Albany ansåg generaladvokaten inte vara

oförenlig med denna praxis, då immuniteten inte grundades endast på innehållet i de

aktuella avtalen utan i huvudsak på de sammanhang i vilka de slutits. Han menade

vidare att det bästa exemplet på att konkurrensreglerna tillämpas på det sociala

området är just domsluten i Albany, Brentjens och Drijvende Bokken, eftersom

domstolen klassificerade pensionsfonderna som företag och undersökte om deras

verksamhet stod i strid med artikel 82 i EG-fördraget.

EG-domstolens avgörande

Domstolen inledde med att besvara frågan om den obligatoriska anslutningen står i

strid med EG-fördraget, och erinrade om att artikel 81(1) i fördraget förbjuder 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

                                                
50 C-180/98
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gemensamma marknaden.51 Man konstaterade även, liksom generaladvokaten, att det

föreligger en konflikt mellan fördragets konkurrensregler och de regler som

föreskriver att kollektivavtal skall uppmuntras.52

Det konstaterades sedan att kollektivavtal visserligen har en viss inneboende

konkurrensbegränsande inverkan, men att det socialpolitiska syftet med sådana avtal

emellertid allvarligt skulle äventyras om arbetsmarknadens parters gemensamma

strävan att vidta åtgärder som förbättrar anställnings- och arbetsförhållandena skulle

omfattas av artikel 81(1) i fördraget. Det framgår således av en ändamålsenlig och

sammanhängande tolkning av fördragets samtliga bestämmelser att avtal som slutits

inom ramen för kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter i sådana

syften inte skall anses omfattas av artikel 81(1) i fördraget, på grund av deras

beskaffenhet och syfte.53 Domstolen hänvisade i detta avseende dels till artiklarna

138-140 (dåvarande art.118 a-c) och dels till bestämmelser i avtalet om socialpolitik

som bl. a. behandlar främjande av dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Domstolen menade att avtalet i målet vid den nationella domstolen hade till syfte att

inom en viss bransch införa ett kompletterande pensionssystem som skulle garantera

alla arbetstagare inom denna bransch en viss pensionsnivå, vilket bidrar till att

förbättra ett av arbetstagarnas arbetsförhållanden, nämligen deras lön. Det avtal som

är i fråga i målet vid den nationella domstolen omfattades följaktligen inte av artikel

81(1) i fördraget, på grund av dess beskaffenhet och syfte.54

Eftersom det aktuella avtalet inte omfattades av artikel 81(1) förelåg inte heller något

hinder för att låta anslutningen till det bli obligatorisk. Om offentliga myndigheter

beslutar att göra anslutningen till en sådan fond obligatorisk kan de, enligt

domstolen, inte anses påbjuda eller befrämja konkurrensbegränsande samverkan som

strider mot artikel 81(1) i fördraget eller förstärka effekterna av sådan samverkan.55

Då det gäller frågan huruvida tjänstepensionsfonderna är att anse som företag i

konkurrensrättslig mening erinrade domstolen om att den har fastslagit att begreppet

företag omfattar varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett dess

                                                
51 C-67/96, § 53
52 C-67/96, §§ 54-55
53 C-67/96, § 60
54 C-67/96, §§ 63-64
55 C-67/96 § 66
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rättsliga status och dess sätt att finansiera verksamheten. Domstolen hänvisade till

tidigare domslut där företagsbegreppet inom det sociala området har behandlats56 och

konstaterade att en tjänstepensionsfond, som den som är i fråga i målet vid den

nationella domstolen, bedriver ekonomisk verksamhet i konkurrens med försäkrings-

bolag. Den omständigheten att det saknas vinstsyfte och de solidaritetsaspekter som

fonden och de regeringar som har yttrat sig i målet har åberopat är därför inte

tillräckliga för att tjänstepensionsfonden inte skall anses vara ett företag i den mening

som avses i artikel 81 och följande artiklar i EG-fördraget.

Frågan huruvida artiklarna 82 och 86 i fördraget utgör hinder för de offentliga

myndigheterna att ge en pensionsfond ensamrätt att i en viss bransch förvalta ett

kompletterande pensionssystem besvarade domstolen så, att offentliga myndigheters

beslut om obligatorisk anslutning till en tjänstepensionsfond, såsom i förevarande

mål, med nödvändighet förutsätter att denna fond ges ensamrätt att samla in och

förvalta de pensionsgrundande avgifter som erlagts. En sådan fond skall således

anses utgöra ett företag som beviljats exklusiva rättigheter av offentliga myndigheter

i den mening som avses i artikel 86(1) i fördraget. Att beviljandet av sådana

exklusiva rättigheter ger upphov till en dominerande ställning innebär inte att det är

fråga om ett sådant missbruk av dominerande ställning som avses i artikel 82.57

Sådana företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt

intresse skall, enligt artikel 86(2), endast vara underkastade konkurrensreglerna, om

tillämpningen av dessa regler inte rättsligt eller i praktiken hindrar fullgörandet av de

särskilda uppgifter som tilldelats dem.58 I det aktuella fallet menade domstolen att det

skulle bli omöjligt för fonden att under godtagbara ekonomiska villkor fullgöra sina

uppgifter om ensamrätten avskaffades.59

Beträffande Albanys argument att en lämplig pensionsnivå för arbetstagarna kan

säkerställas genom att uppställa minimikrav som de pensioner som försäkrings-

bolagen erbjuder måste uppfylla, påpekade domstolen att det med hänsyn till de

kompletterande pensionssystemens sociala funktion och det utrymme för

                                                
56 T.ex. C-41/90 Höfner och Elser, C-55/96 Job Centre, och C-159-160/91 Poucet och Pistre, se
avsnitt 5.2.1.1   
57 C-67/96 § 93
58 C-67/96 §102
59 C-67/96 § 111
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skönsmässig bedömning som medlemsstaterna förfogar över vid utformningen av

sina sociala trygghetssystem, enligt fast rättspraxis ankommer på varje enskild

medlemsstat att, med hänsyn till särdragen i det nationella pensionssystemet, bedöma

huruvida uppställandet av minimikrav gör det möjligt att ytterligare garantera den

pensionsnivå som medlemsstaten avser att säkerställa i en bransch genom att göra

anslutningen till en pensionsfond obligatorisk.60

Domstolen tillämpade alltså inte generaladvokatens tre kriterier för att konkurrens-

rättslig immunitet skall föreligga utan konstaterade att kollektivavtalen inte faller

under artikel 81(1) på grund av deras ”beskaffenhet och syfte”. Vad domstolen kan

ha menat med detta behandlas i avsnitt 6.3.

5.2.2.2  van der Woude

Bakgrund

Även detta mål61 avsåg tolkningen av artiklarna 81 och 82 (dåvarande art. 85 och 86)

i EG-fördraget. Tvisten gällde rätten att ansluta sig till en annan försäkringsgivare än

den som i kollektivavtalet utsetts att förvalta ett sjukförsäkringssystem och att då få

bidrag för premien från arbetsgivaren motsvarande det belopp som denne är skyldig

att erlägga till det kollektiva sjukförsäkringssystemet. Enligt nederländsk lag kan inte

arbetsgivare och arbetstagare med giltig verkan träffa överenskommelser som strider

mot kollektivavtalsbestämmelser som allmängiltig-förklarats. Arbetsgivaren hävdade

därför att undantag endast kan göras från det sjukförsäkringssystem som regleras i

kollektivavtalet om det fastslås att de bestämmelser som är föremål för tvisten skulle

vara ogiltiga.

Den fråga som den nationella domstolen vände sig till EG-domstolen för att få

klarhet i var om förbudet mot att göra undantag från kollektivavtalet jämfört med de

aktuella kollektivavtalsbestämmelserna, som innebar att de avgifter som arbets-

givaren är skyldig att betala endast betalas ut för försäkringar som tecknas med den

                                                
60 C-67/96 §122
61 C-222/98
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eller de försäkringsgivare som anges i kollektivavtalet, kunde anses strida mot

artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.

Den hänskjutande domstolen menade att det aktuella målet skilde sig från tidigare

domar i liknande fall (Albany, Brentjens och Drijvende Bokken) genom att den

stiftelse (nedan kallad Stiftelsen) som anförtrotts genomförandet av sjukförsäkrings-

systemet i sin tur hade anlitat en kommersiell försäkringsgivare (nedan kallad VGZ),

för att bedriva försäkringsverksamheten. Klaganden, Van der Woude, anförde

dessutom i den nationella domstolen att det undantag från tillämpningen av artikel

81(1) som medgavs i dessa domar inte är tillämpligt på sjukförsäkringar.

Anledningen till detta skulle vara att en sjukförsäkringspremie, till skillnad från

pensioner, vilka ingår i den direkta lönen, inte omfattas av de principiella

bestämmelser som är föremål för kollektivavtalsförhandlingar. Han menade också att

kollektivavtalet har en direkt inverkan på tredje man, nämligen de andra

sjukförsäkringsgivarna, eftersom det innebär en skyldighet att ansluta sig till VGZ.

Den nederländska regeringen, som fick stöd av den svenska och den brittiska

regeringen samt kommissionen, menade dock att det aktuella avtalet slutits i form av

ett kollektivavtal avseende arbetstagarnas arbetsvillkor, och att det således motsvarar

de kriterier som uppställts i de tidigare domarna. Den nederländska regeringen tillade

att den omständigheten att försäkringsverksamheten inte bedrevs av kollektivavtals-

parterna och att Stiftelsen hade anförtrott VGZ denna verksamhet inte påverkade det

ifrågavarande kollektivavtalets beskaffenhet och syfte.

Domstolens bedömning

Domstolen konstaterade att det i det aktuella fallet rör sig om ett kollektivavtal som

har till syfte att förbättra anställnings- och arbetsförhållandena genom införandet av

ett sjukförsäkringssystem. Att försäkringsverksamheten lagts ut på entreprenad

påverkar inte att man tillämpar det i tidigare domar fastslagna undantaget från artikel

81(1). En begränsning i det avseendet skulle utgöra en oberättigad inskränkning i

friheten för arbetsmarknadens parter. Dessa måste även kunna komma överens om

att inrätta ett särskilt organ för att genomföra kollektivavtalet, och detta organ skall

kunna vända sig till en annan försäkringsgivare.
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Beträffande artikel 82 i fördraget hade Van der Woude angivit att den relevanta

geografiska marknaden utgörs av Nederländerna och att den relevanta

produktmarknaden utgörs av marknaden för tillhandahållande och tecknande av

privata sjukförsäkringar för arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet. Han ansåg

att den aktuella kollektivavtalsbestämmelsen hade medfört att en delmarknad, de

kollektivavtalsanslutna arbetstagarna, hade skapats eftersom andra sjukförsäkringar

inte kunde ersätta de försäkringar som tillhandahålls av Stiftelsen/VGZ. Därmed

måste Stiftelsen/VGZ anses ha en dominerande ställning i den mening som avses i

artikel 82 i fördraget på denna delmarknad. Eftersom arbetsgivarna betalade 50

procent av avgiften, påstods Stiftelsen/VGZ dessutom kunna agera oberoende i

förhållande till sina konkurrenter. Van der Woude gjorde dessutom gällande att

Stiftelsen/VGZ missbrukade sin dominerande ställning genom att tillämpa priser och

andra avtalsvillkor som var oskäliga.

Domstolen ansåg i detta hänseende att det varken framgår av de handlingar som

inlämnats av den nationella domstolen eller av de skriftliga och muntliga yttrandena

att det företag som i enlighet med kollektivavtalet ansvarar för förvaltningen av den i

målet aktuella försäkringen har missbrukat sin eventuellt dominerande ställning eller

att de tillhandahållna förmånerna inte motsvarar de berörda arbetstagarnas behov.

De aktuella kollektivavtalsbestämmelserna ansågs av EG-domstolen således vara

förenliga med såväl artikel 81 som artikel 82 i EG-fördraget.
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6  Analys

6.1  Inledning

I det följande skall en jämförelse mellan det arbetsrättsliga undantaget i 2 § KL och

det arbetsrättsliga undantag som skapats i EG-domstolens praxis göras. Vidare

behandlas de definitionsfrågor som aktualiseras och den svenska och EG-rättsliga

synen på dessa. Avsikten är att redogöra för eventuella skillnader och vilken effekt

dessa skulle ha haft om de svenska ärendena i stället hade bedömts enligt EG-rättens

konkurrensregler, samt att diskutera i vilken utsträckning de svenska kollektivavtalen

i fortsättningen kommer att vara undantagna från tillämpningen av den svenska

konkurrenslagen och de EG-rättsliga konkurrensreglerna.

I analysen behandlas även effekten av allmängiltigförklaring av kollektivavtal då det

gäller tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget samt betydelsen i detta avseende av

att det i Sverige inte finns möjlighet att allmängiltigförklara kollektivavtal.

6.2  Företagsbegreppet

I såväl den svenska som den EG-rättsliga konkurrenslagstiftningen anges att

bestämmelserna gäller företag. EG-domstolen har ännu inte tagit ställning till om en

fackförening är ett företag i konkurrensrättslig mening. De resonemang som förts

kring bl. a. pensionsfonderna kan dock vara till vägledning beträffande vilka kriterier

som skall beaktas vid avgörandet av denna fråga.

Enligt EG-domstolens praxis omfattar det konkurrensrättsliga begreppet ”företag”

varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett dess rättsliga status och

dess sätt att finansiera verksamheten.62 Från detta begrepp har organ som ansvarar

för förvaltning av vissa obligatoriska system för social trygghet baserade på en

solidaritetsprincip undantagits.63 I Albany ansågs pensionsfonden dock vara ett

företag trots att vinstsyfte saknades och verksamheten byggde på en solidaritets-

princip. Detta eftersom fonden själv bestämde storleken på sina avgifter och att

storleken på de förmåner som fonden tillhandahåller beror på det ekonomiska

                                                
62 C-67/96 § 77
63 C-67/96 § 78
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resultatet av de investeringar som den gjort. Fonden ansågs därmed bedriva

ekonomisk verksamhet i konkurrens med försäkringsbolag.

I svensk rätt brukar det antas att arbetstagarorganisationer inte utgör företag i

konkurrensrättslig mening.64 Emellertid har frågan om de utgör företag i de flesta fall

inte fått något svar av de olika rättsinstanserna, eftersom de ifrågasatta förfarandena

oftast ansetts falla under 2 §, vilket innebär att konkurrenslagen av den anledningen

inte är tillämplig. I ärendet där avtalet om kollektiva hemförsäkringar mellan LO och

Folksam65 behandlades gjorde Konkurrensverket dock bedömningen att LO-

förbunden inte agerade med kommersiellt syfte och därmed inte var att anse som

företag.66 Som nämnts ovan har dock EG-domstolen slagit fast att det faktum att en

verksamhet inte drivs i vinstsyfte eller att den har ett socialt syfte inte är tillräckligt

för att organisationen i fråga inte skall anses vara ett företag. Ett generellt undantag

från företagsbegreppet för arbetstagarorganisationer, oavsett verksamhet, är därför

inte troligt. Med utgångspunkt från EG-domstolens resonemang angående företags-

begreppet måste slutsatsen bli att LO-förbunden tillhandahåller hemförsäkringar i

konkurrens med andra försäkringsgivare och att de därmed är att anse som företag i

denna del av sin verksamhet. Då återstår frågan om det aktuella avtalets beskaffenhet

och syfte är sådant att det omfattas av det EG-rättsliga undantaget. Mer om detta i

avsnitt 6.3.1.1.

Det som verkar troligast är alltså att arbetstagarorganisationer skall ses som företag

när de bedriver verksamhet utanför den fackliga kärnverksamheten. En sådan lösning

skulle kräva en tydlig avgränsning av vad som är facklig kärnverksamhet och skulle

för svenska fackföreningar troligen innebära att mycket av deras verksamhet inte är

det. Visserligen bedriver fackförbunden inte själva den försäkringsverksamhet som

vid flera tillfällen varit omtvistad i Sverige, men EG-domstolen har ju i van der

Woude fastslagit att det saknar betydelse att verksamheten lagts ut på entreprenad

och den slutsatsen borde motsatsvis kunna tillämpas på förhållandet mellan svenska

fackförbund och de försäkringsbolag de har avtal med. Pensionsfonderna i Albany

ansågs t o m vara företag trots att pensioner anses som uppskjuten lön och därmed
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65 Konkurrensverkets beslut, dnr 533/1995
66 Malmberg, s. 20 f
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ingår i kollektivavtalets kärnområde. Detta skulle innebära att svenska fackförbund

är företag även när de administrerar pensions- och sjukförsäkringar. Även i detta fall

blir det alltså avgörande om avtalens beskaffenhet och syfte gör att de omfattas av

det EG-rättsliga undantaget.

Ytterligare en aspekt på företagsbegreppet är tanken bakom undantaget i 2 § KL.

Eftersom enskilda arbetstagare inte anses vara företag och därmed inte omfattas av

KL av den anledningen torde 2 § inte fylla någon funktion om det inte är så att en

arbetstagarorganisation åtminstone i vissa fall utgör ett företag.

6.3  De arbetsrättsliga undantagen

6.3.1  Undantagens omfattning

Undantaget i 2 § KL innebär att lagen inte är tillämplig på överenskommelser mellan

arbetsgivare och arbetstagare om lön och andra anställningsvillkor. De EG-rättsliga

konkurrensreglerna är däremot i princip tillämpliga på alla förfaranden som kan

innebära en negativ påverkan på konkurrensen, om det inte uttryckligen angivits att

konkurrensreglerna ej skall tillämpas. Något sådant uttryckligt undantag för

kollektivavtal finns inte i EG-fördraget. Det undantag för kollektivavtals-

bestämmelser som ändå etablerats genom praxis bygger, som tidigare nämnts, på

kollektivavtalens beskaffenhet och syfte, något som domstolen kommit fram till

genom ”en ändamålsenlig och sammanhängande tolkning av fördragets samtliga

bestämmelser”. Det tycks därmed som om EG-domstolen ser mer till syftet med

avtalet än till frågan om det avser förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare,

som fallet är i den svenska rätten.67 Detta kan innebära att det EG-rättsliga

undantaget har en vidare räckvidd än det svenska, men också att avtalsbestämmelser

som omfattas av det svenska undantaget därför att de avser förhållandet mellan

arbetsgivare och arbetstagare kan bedömas sakna det sociala syfte som gör att de

omfattas av det EG-rättsliga undantaget.

                                                
67 Malmberg, s. 18
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I målet Petroleumhandelns Riksförbund, som avhandlades i avsnitt 4.2.1.1, ansåg

Marknadsdomstolen att undantaget bör tillämpas så, att det först undersöks om det

föreligger en otillåten konkurrensbegränsning och att prövning i så fall sker om

konkurrensbegränsningen faller under undantaget i 2 § KL. Den vanligaste

uppfattningen, om man ser till övriga mål, tycks annars vara att om undantaget är

tillämpligt behöver ingen prövning av om det föreligger en konkurrensbegränsning

ske.

Vad EG-domstolen menade med ”beskaffenhet och syfte” kräver en utförligare

analys. Syftet angavs vara socialpolitiskt; att vidta åtgärder som förbättrar

anställnings- och arbetsförhållandena. Domstolen har, enligt egen utsago, kommit till

sitt resultat genom ”en ändamålsenlig och sammanhängande tolkning av fördragets

samtliga bestämmelser”. Detta måste innebära att domstolen har gjort en värdering

av fördragets bestämmelser och funnit att de socialpolitiska bestämmelserna,

tillsammans med det sociala avtalet, väger tyngre än de konkurrensrättsliga, trots att

det inte uttryckligen anges i fördraget att så skulle vara fallet. Tvärtom sägs det i

inledningen till artikel 138 att kommissionen skall ha till uppgift att främja ett nära

samarbete mellan medlemsstaterna på det sociala området ”utan att det påverkar

tillämpningen av övriga bestämmelser i detta fördrag och i överensstämmelse med

fördragets allmänna mål.” Som generaladvokaten påpekade har domstolen dessutom

i praxis slagit fast att det för att immunitet från tillämpningen av konkurrensreglerna

skall föreligga krävs ett uttryckligt undantag i fördraget.

Detta, samt det faktum att domstolen tidigare, och även i ifrågavarande fall såvitt

avser artikel 82, tillämpat konkurrensreglerna på det sociala området, tyder på att

domstolen i sin bedömning sett till hur de nationella lagstiftningarna reglerar den

aktuella frågan, trots att man inte anger detta i domslutet. Som generaladvokatens

undersökning visade undantas kollektivavtalsbestämmelser avseende kärnområdet,

dvs. lön och övriga anställningsvillkor, på ett eller annat sätt och i varierande

utsträckning från samtliga medlemsstaters konkurrensrättsliga lagstiftning. Man kan
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därför anta att domstolen inte ansåg det lämpligt att tillämpa konkurrens-

lagstiftningen fullt ut på de aktuella bestämmelserna. Något som talar för detta är att

domstolen tidigare gått på principer som är gemensamma för medlemsstaternas

rättsordningar.68

De aktuella avtalsbestämmelserna avser pension, vilket får anses vara uppskjuten lön

och därmed tillhöra kärnområdet. Vad som däremot är mer tveksamt är om den

ensamrätt att tillhandahålla pensioner som pensionsfonderna åtnjuter är nödvändig

för att tjänstepensionssystemen skall fungera. Det har anförts att ensamrätten är

nödvändig för att få en spridning av riskerna och motverka att försäkringstagare med

låg risk söker sig till andra försäkringsgivare med bättre villkor och att ett stort

underlag är en förutsättning för att kunna erbjuda försäkringar till ett så förmånligt

pris som nu är fallet. Då uppstår emellertid frågan vad som händer om ett

försäkringsbolag i en medlemsstat vill erbjuda försäkringar till en viss bransch inte

bara i det egna landet utan även i en eller flera andra medlemsstater. På så sätt kan ett

stort underlag uppnås även utan ensamrätt. Domstolen har inte behandlat den

mellanstatliga aspekten då denna inte togs upp av de nationella domstolar som

begärde förhandsbesked.69 Det som vore aktuellt är alltså att läsa artikel 86 i

kombination med artikel 43 (etableringsfrihet) och artikel 49 (fri rörlighet för

tjänster).

Som EG-domstolens praxis ser ut idag anses den överensstämma väl med det

svenska undantaget. Frågan är emellertid hur långt det sociala syfte EG-domstolen

talar om skall anses sträcka sig.

6.3.1.1  Det sociala syftet

Att avtalsbestämmelser har ett socialt syfte har åberopats i såväl svensk rätt som i

EG-domstolen som grund för att undanta olika avtal som är till gagn för

arbetstagarna. Hur mycket som omfattas av detta sociala syfte är dock inte klarlagt.

Skall det anses omfatta samtliga kollektivavtalsbestämmelser som rör förhållandet

                                                
68 C-155/79, A.M. & S. §§ 19-22. Grunden för principen finns i artikel 288 i EG-fördraget.
69 C-180/98, Generaladvokatens yttrande §§ 65-66
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mellan arbetsgivare och arbetstagare eller endast sådana som förbättrar arbets- och

anställningsvillkoren? Det troligaste är att det är det sistnämnda som EG-domstolen

avsåg och att andra kollektivavtalsbestämmelser, som t ex den som prövades av

konkurrensverket i stuverimonopolet inte skulle omfattas.

Ett sätt att avgränsa tillämpningen av detta begrepp vore att tillämpa de kriterier som

generaladvokat Jacobs lade fram i sitt yttrande i Albany, dvs. att det sociala syftet

endast omfattar kollektivavtalens kärnområde. Inte heller han har dock slagit fast vad

som avses med ”andra arbetsvillkor”, varför ett klargörande på den punkten från EG-

domstolen är nödvändigt.

Vid en jämförelse av omständigheterna kring de nederländska pensionsfonderna och

de som rör de försäkringar som svenska fackförbund förhandlat fram för sina

medlemmar kan man konstatera att det finns både likheter och skillnader. Likheterna

är främst att försäkringarna har ett socialt syfte, samt att åtminstone pensions-

försäkringar är att anse som uppskjuten lön. Omständigheterna i målet van der

Woude uppvisar ytterligare likheter med de svenska försäkringarna i och med att

försäkringen i det målet administrerades av ett kommersiellt försäkringsbolag och

inte den kollektiva tjänstepensionsfonden. Det fanns inte heller någon möjlighet att

erhålla motsvarande det belopp som arbetsgivaren betalar in till fonden och använda

det till att ansluta sig till en annan försäkringsgivare, precis som det i Sverige inte

finns någon möjlighet att få sänkt fackföreningsavgift om man inte önskar det

försäkringsskydd som erbjuds.

Emellertid föreligger även viktiga skillnader. Anslutningen till de nederländska

pensionsfonderna kan göras obligatorisk för samtliga företag inom en bransch genom

allmängiltigförklaring. Någon sådan möjlighet finns inte i Sverige, och det finns inte

heller någon skyldighet för enskilda arbetstagare att ansluta sig till en fackförening.

Det som bör vara avgörande för prövningen av om de svenska försäkringarna

uppfyller det sociala syftet och därmed omfattas av undantaget är om försäkringarna

erbjuds även företag som inte är kollektivavtalsanslutna och om de tillämpas på

samtliga anställda av samma kategori. I så fall kan de sägas vara anställningsvillkor,

och återigen knyts alltså det sociala syftet till kollektivavtalets kärnområde. I de fall

då försäkringen är en medlemsförmån som endast erbjuds dem som tillhör ett visst
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fackförbund är det inte fråga om anställningsvillkor och man kan inte heller tala om

någon solidaritetsprincip, eftersom solidariteten endast gäller en viss grupp. Så var

fallet med avtalet mellan LO och Folksam om hemförsäkring, och det bör därför inte

omfattas av det EG-rättsliga undantaget.

Även om sjukförsäkringar inte har sådant samband med lön som

pensionsförsäkringar kan man konstatera att en sjukförsäkring av EG-domstolen

ansetts förbättra anställningsvillkoren både direkt och indirekt, genom att minska

arbetstagarens oro för hur eventuella sjukvårdskostnader skall betalas.70 Kollektiva

sjuk- och pensionsförsäkringar som t ex ITP-planen skulle därmed med största

sannolikhet omfattas av det sociala syftet och därmed vara undantagna från de EG-

rättsliga konkurrensreglernas tillämpning.

6.3.1.2  Anställningsvillkor

Som framgår av de redovisade rättsfallen har ett flertal konkurrensbegränsande

bestämmelser i kollektivavtal hävdats inte kunna angripas konkurrensrättsligt

eftersom de utgör ”andra anställningsvillkor” i den mening som avses i 2 § KL.

Så var t ex fallet i Tidningsdistributionsmålet, där Transportarbetareförbundet

menade att förbudet mot att bedriva viss distribution på entreprenad hade sådant

samband med de anställdas anställningsvillkor att KL enligt 2 § inte var tillämplig.

Varken Arbetsdomstolen eller Konkurrensverket delade emellertid denna uppfattning

utan ansåg att den aktuella avtalsklausulen kunde prövas konkurrensrättsligt.

Det finns ingen anledning att anta att en tillämpning av EG-rättens konkurrensregler

på det aktuella ärendet skulle ha givit ett annat resultat. Även om bestämmelsen

avsåg att skydda arbetstagarna, som Transportarbetareförbundet hävdade, så är det

förmodligen inte ett sådant socialt syfte som EG-domstolen avsåg, eftersom

bestämmelsen inte avser arbets- eller anställningsvillkor.

                                                
70 C-222/98, Generaladvokatens yttrande, § 25
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6.3.2  Andra kollektivavtalsklausuler

Då det gäller stuverimonopolet konstaterade Konkurrensverket att Stuveriförbundet

är en sådan sammanslutning av företag som avses i 3 § KL. Beslutet att i ingressen

till kollektivavtalet ange vilka företag som omfattas av avtalet ansågs dock inte ha till

syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden, bl. a. därför att

det inte kunde uteslutas att den rådande ensamställningen för de utpekade

stuveriföretagen berodde på andra omständigheter. Detta är dock en märklig slutsats,

eftersom Stuveriförbundet konstaterats vara ett företag, vilket innebär det aktuella

förfarandet borde anses vara en uppdelning av marknaden för stuveriarbeten mellan

de anslutna företagen.

Sett ur ett EG-rättsligt perspektiv skulle en sådan konkurrensbegränsning knappast

tillåtas, av flera anledningar. För det första därför att ett försök att hindra

stuveriföretag från andra medlemsstater att etablera sig i svenska hamnar skulle

strida mot etableringsrätten i artikel 43 i EG-fördraget. För det andra av samma

anledning som förfarandet inte borde ha godkänts av Konkurrensverket, nämligen att

det innebär en otillåten uppdelning av marknaden. Slutligen uppfyller förmodligen

inte en sådan klausul det sociala syfte som krävs för att det EG-rättsliga undantaget

skall gälla.

I tidningsdistributionsmålet prövade såväl AD som Konkurrensverket om kollektiv-

avtalsbestämmelsens stod i strid med 6 § KL. De definierade emellertid

frågeställningen olika och kom också till olika resultat. AD ansåg i sin bedömning att

frågan var om den aktuella avtalsbestämmelsen kunde anses stå i strid med 6 § KL,

vilket domstolen konstaterade inte var fallet. Konkurrensverket ansåg däremot att

man hade att ta ställning till om det beslut som fattats av Tidningsutgivareföreningen,

att i kollektivavtalet inta den aktuella bestämmelsen, kunde anses strida mot 6 § KL,

vilket man ansåg att det gjorde.

Även detta är ett exempel på en avtalsklausul som inte har det sociala syfte som

krävs för att det EG-rättsliga undantaget skall vara tillämpligt och EG-domstolen

hade därför sannolikt kommit till samma slutsats som Konkurrensverket.
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6.4  Dominerande ställning

Det arbetsrättsliga undantaget i EG-rätten omfattar, åtminstone enligt nuvarande

praxis, inte artikel 82, till skillnad mot det svenska undantaget som omfattar hela

konkurrenslagen. I de av EG-domstolen prövade fallen uppvägdes dock denna

inskränkning genom bestämmelsen i artikel 86, eftersom domstolen ansåg att

pensionsfonderna var sådana företag som beviljats exklusiva rättigheter av offentliga

myndigheter som avses i artikel 86(1). Fonderna ansågs dessutom inte kunna fullgöra

de uppgifter av allmänt ekonomiskt intresse som anförtrotts dem om den

obligatoriska anslutningen avskaffades, varför de, enligt artikel 86(2), inte skulle

vara underkastade konkurrensreglerna.

Vid tillämpning av artikel 82 på den svenska kollektivavtalsrätten kan den knappast

läsas tillsammans med artikel 86. Konkurrensverket har visserligen framhållit71 att de

svenska kollektivavtalens ställning gör att den faktiska effekten blir densamma som

en allmängiltigförklaring, eftersom det oftast inte är ett realistiskt alternativ för

företag att stå utanför kollektivavtalen. Detta bör dock inte kunna ses som att

exklusiva rättigheter har beviljats av offentliga myndigheter, det är snarare ett utslag

av arbetstagarorganisationernas starka ställning på den svenska arbetsmarknaden.

Följaktligen har exempelvis de försäkringsgivare som pekas ut i svenska

kollektivavtal inte heller beviljats sådana exklusiva rättigheter som avses i artikel

86(1) då de ges ensamrätt att tillhandahålla försäkringar till en viss bransch. Därmed

finns det inte möjlighet att föra samma resonemang som domstolen gjorde då de

ansåg att de nederländska pensionsfonderna inte stod i strid med artikel 82.

Slutsatsen av detta måste bli att tillämpligheten av artikel 82 på bestämmelser i

kollektivavtal blir beroende av om en medlemsstat tillämpar allmängiltigförklaring

av kollektivavtal eller inte. EG-domstolens praxis har därför i detta avseende inte så

stor betydelse för svenskt vidkommande. Förutom Sverige saknar t ex Danmark och

Storbritannien möjlighet till allmängiltigförklaring av kollektivavtal72 och det

kommer därmed troligen att finnas anledning för EG-domstolen att ta upp frågan på

nytt.

                                                
71 Beslut, KKV, dnr 157/1999
72 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU, s. 98
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Emellertid kan man konstatera att artikel 82 inte bör kunna tillämpas på svenska

arbetstagarorganisationer då de bedriver verksamhet inom kärnområdet, eftersom de

då förmodligen inte utgör företag i konkurrensrättlig mening. Detsamma gäller då för

exempelvis de försäkringsgivare som av organisationen utses att administrera

försäkringen, eftersom det i målet van der Woude konstaterades att det inte spelar

någon roll att administrationen läggs ut på en fristående försäkringsgivare. Återigen

kan det därför konstateras att det behövs ett klargörande från EG-domstolen

avseende dels vad som utgör det fackliga kärnområdet och dels huruvida

arbetstagarorganisationer är att anse som företag.
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7  Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det avgörande i såväl svensk rätt som i

EG-rätten för om konkurrensrättsliga regler skall vara tillämpliga är om de parter

som är inblandade i det ifrågasatta förfarandet utgör företag i konkurrensrättslig

mening. Det har i förarbetena till konkurrenslagen uttalats att företagsbegreppet skall

motsvara det som används i EG-rätten. Då det gäller arbetstagarorganisationer anses

dessa enligt svensk rätt inte utgöra företag. EG-domstolen har inte tagit ställning i

frågan, men av bedömningen av andra organisationer kan man dra slutsatsen att

arbetstagarorganisationer då de bedriver verksamhet utanför kärnområdet utgör

företag i konkurrensrättslig mening. Vad gäller EG-rätten blir det då avgörande om

de avtal organisationen ingår har ett sådant socialt syfte som enligt EG-domstolens

praxis medför att avtalet inte kan angripas konkurrensrättsligt. För svenska

arbetstagarorganisationer får det stor betydelse om de klassas som företag, eftersom

verksamhet utanför kärnområdet även innebär att de inte omfattas av undantaget i 2 §

KL.

Det föreligger en skillnad mellan det svenska och det EG-rättsliga undantaget så

tillvida att det sociala syfte som EG-domstolen avsåg inte torde innebära

kollektivavtalsbestämmelser i sig, utan sådana bestämmelser som har till syfte att

förbättra arbets- och anställningsförhållandena. Därmed omfattas inte sådana

bestämmelser på den svenska marknaden som t ex stuverimonopolet eller avtalet om

kollektiva hemförsäkringar. En sådan begränsning har i och för sig uttalats även

avseende svensk rätt, men däremot inte tillämpats i någon större utsträckning.

Kollektiva sjuk- och pensionsförsäkringar har emellertid ett sådant socialt syfte att de

även omfattas av det EG-rättsliga undantaget.

Enligt EG-domstolens praxis så här långt tillämpas inte undantaget vid prövning

enligt artikel 82, men i de ärenden som domstolen har prövat rörde det sig om

allmängiltigförklarade kollektivavtal och därmed ansågs de ifrågavarande pensions-

fonderna ha beviljats sådana exklusiva rättigheter som avses i artikel 86(1).

Domsluten ger därför knappast någon vägledning för bedömningen av den

dominerande ställning som exempelvis försäkringsbolag som utpekas i svenska

kollektivavtal får anses ha.
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