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Sammanfattning 

Olika typer av företagssammanslagningar är i dag en vanlig företeelse på den 

europeiska marknaden och betraktas i många fall som ett led i företagens utveckling 

av sin verksamhet. Företag som är verksamma i EU uppmuntras att etablera sig på 

nya marknader och utvidga sin verksamhet till nya medlemsstater för konsumenternas 

största möjliga urval av såväl varor som tjänster. En förutsättning för upprätthållandet 

av gränsöverskridande handel och en fri konkurrens mellan EU:s medlemsländer är 

gemensamma regler som styr företagens och individers agerande.  

Konkurrensrättens betydelse har ökat de senaste årtionden, och fokus ligger idag på 

de regler som bekämpar konkurrensbegränsningar av olika former. Inom EU är den 

gemensamma konkurrensrätten det grundläggande rättssystemet, med betydelsefulla 

influenser från konkurrenslagstiftningen i USA. De huvudsakliga bestämmelserna i 

EU återfinns i artiklarna 101 och 102 FEUF, vilka förbjuder konkurrensbegränsande 

samarbete och missbruk av dominerande ställning. 

En företagskoncentration uppstår genom en sammanslagning av två eller flera företag 

men kan även uppstå genom partiella förvärv. Av vikt är att en övergång av 

äganderätten sker i och med förvärvet. De företagskoncentrationer som uppfyller 

kraven för en gemenskapsdimension ska enligt koncentrationsförordningen anmälas 

till kommissionen för bedömning. Koncentrationsförordningen har även ett rekvisit 

som innebär att förvärvet ska leda till varaktig förändring av kontroll. Det 

förekommer förvärv som inte uppfyller kravet på varaktig förändring av kontroll men 

som likväl riskerar att skada konkurrensen. Transaktionen går under benämningen 

förvärv av minoritetsandelar och faller utanför koncentrationsförordningens 

tillämplighet.  

Det aktuella problemet i EU är att alla typer av förvärv av minoritetsandelar inte 

fångas upp av koncentrationsförordningen och faller utanför någon form av kontroll 

trots att effekterna av förvärvet kan vara skadligt för konkurrensen. Kommissionen 

har med bakgrund i detta tagit fram ett nytt förslag för att komma till rätta med den 

lucka som finns i nuvarande koncentrationsförordningen.  

 

 



  

Innehållsförteckning 

Förkortningar ............................................................................................................... 1 

1 Inledning .................................................................................................................... 2 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................ 2 

1.2 Syfte och problemformulering ........................................................................................ 4 

1.3 Metod .............................................................................................................................. 4 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................. 5 

1.5 Disposition ...................................................................................................................... 5 

2 Företagsförvärv ......................................................................................................... 6 

2.1 Begreppet företagsförvärv ............................................................................................... 6 

2.2 Motiv till företagsförvärv ................................................................................................ 6 

2.2.1 Motiv till förvärv av minoritetsandelar .................................................................... 8 

3 EU:s grundläggande bestämmelser ......................................................................... 9 

3.1 Inre marknaden ............................................................................................................... 9 

3.1.1 EU-rättens utveckling ............................................................................................ 10 

3.2 Konkurrens .................................................................................................................... 12 

3.3 Konkurrenspolitik inom EU .......................................................................................... 13 

3.3.1 Artikel 101 och 102 FEUF..................................................................................... 14 

4 Företagskoncentrationer ........................................................................................ 15 

4.1 Kontrollen före tillkomsten av en koncentrationsförordning ........................................ 15 

4.2 Koncentrationsförordningens tillkomst och utveckling ................................................ 17 

4.3 Innebörden av en företagskoncentration ....................................................................... 19 

4.4  EU:s bedömning av företagskoncentration .................................................................. 20 

4.4.1 Bedömning av horisontella- och icke-horisontella koncentrationer ...................... 21 

4.5  Kommissionens tillkännagivande om begreppet koncentration ................................... 22 

5 Konkurrenspolitik i USA ....................................................................................... 27 

5.1 Bedömning av koncentrationer ..................................................................................... 27 

5.2 Skillnader och likheter USA och EU ............................................................................ 31 

6 Kommissionens ändringsförslag ............................................................................ 33 

6.1 Koncentrationskontrollen då och nu ............................................................................. 33 

6.2 Mot en effektivare koncentrationskontroll .................................................................... 34 

6.3 Företagens syn på förslaget ........................................................................................... 37 

7 Analys ....................................................................................................................... 41 

7.1 Minoritetsförvärv – ett reellt hot mot den inre marknaden? ......................................... 41 

7.1.1 Vår syn på förslaget ............................................................................................... 41 

7.2 Ett förändrat bedömningssystem ................................................................................... 42 

7.3 Ex-ante eller ex-post kontroll ........................................................................................ 44 

7.4 Kontrollbegreppet ......................................................................................................... 45 

7.5 Slutsats .......................................................................................................................... 47 

Käll- och litteraturförteckning ................................................................................. 48 



 

 1  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

En av de grundläggande principerna inom EU är den fria konkurrensen. EU:s 

konkurrensregler, i artiklarna 101 och 102 FEUF, har till syfte att skapa en effektiv 

och rättvis konkurrens och belyser även vikten av att företag ska agera på lika villkor. 

EU kontrollerar konkurrens genom regler som sätter upp gränser för hur företag och 

medlemsländer får agera. Dessa regler styr såväl statliga som privata företag.
1
 

 

Inom EU är det förbjudet att sluta avtal och upprätthålla samarbeten som riskerar att 

minska konkurrensen och påverka handeln negativt mellan medlemsländerna.  I de 

situationer då självständiga företag går samman uppstår en så kallad 

företagskoncentration. Enligt nuvarande koncentrationsförordning
2
 har EU rätt att 

stoppa en sådan koncentration som tenderar att hämma konkurrensen på den inre 

marknaden. Koncentrationsförordningen ger kommissionen befogenhet att kontrollera 

koncentrationer med utgångspunkt i deras verkningar på den inre marknaden. Syftet 

med regleringen är säkerställandet av ett system utan snedvridning av konkurrensen 

inom den inre marknaden samt främjandet av en politik som förs i enlighet med 

principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.
3
   

 

Enligt koncentrationsförordningen ska, vid bedömning av en koncentrations effekter 

på konkurrensen och den inre marknaden, kommissionen granska de sammanslagna 

företagens marknadsandelar och finansiella styrka för att avgöra om koncentrationen 

riskerar att försämra konkurrensen. Tillämpningsområdet för förordningen bestäms 

utifrån de berörda företagens geografiska verksamhetsområden och avgränsas av 

kvantitativa tröskelvärden för att omfatta de transaktioner som har 

gemenskapsdimension. Av förordningens definition av en företagskoncentration 

framgår att huvudfallet är då två eller flera självständiga företag slås samman efter 

övergång av äganderätten, genom en så kallad fusion. Begreppet täcker även partiella 

förvärv, varigenom det förvärvande företaget eller dess ägare får kontroll.
4
  

                                                      
1 Lissabonfördraget: konsoliderad version av EU:s fördrag. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag, 2008. 
2
 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. 

3
 Ibid.  

4
 Ibid.  
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Under förutsättning att transaktionen ger det förvärvande företaget ett bestämmande 

inflytande, är kravet på förändring av kontroll uppfyllt. Det förekommer förvärv som 

inte uppfyller detta krav, men som likväl riskerar att skada konkurrensen. 

Transaktionen går under benämningen förvärv av minoritetsandelar och faller därmed 

utanför koncentrationsförordningens tillämpningsområde.
5
  

 

USA är ett land som haft betydande influenser på den EU-rättsliga 

konkurrenslagstiftningen, men när det gäller just koncentrationskontrollen 

förekommer olikheter som i slutändan ger stora skillnader på resultatet av 

bedömningen. Reglerna i USA uppställer inte samma krav på förvärv av kontroll utan 

ger ett större utrymme för bedömning av konsekvenser i det enskilda fallet. I de fall 

där det förvärvande företaget äger en mindre del av aktierna, kan en kombination av 

olika faktorer såsom möjligheten att utse styrelseledamöter, rätt att påverka olika 

företagsbeslut etc. göra att det förvärvande företaget får ett tillräckligt stort inflytande 

för att förvärvet i sin helhet ska betraktas som en koncentration. Den räckvidden på 

koncentrationsreglerna som USA har finns inte inom EU idag. Svårigheten att inom 

EU bedöma ett förvärv av minoritetsandelar har uppmärksammats i ett antal rättsfall
6
 

vid olika tillfällen. En del av förvärven har gett köparen betydelsefullt inflytande i 

målföretaget, vilket tenderat att påverka konkurrensen negativt.
7
   

 

I koncentrationsförordningens ingress beskrivs vikten av att tillåta 

strukturförändringar. Koncentrationer är av stor betydelse i den mån de tillgodoser 

upprätthållandet av en effektiv konkurrens. De möjliggör ökad tillväxt och ger bättre 

förutsättningar för den europeiska industrins konkurrenskraft. Bestämmelser måste 

dock finnas för att dessa strukturförändringar inte på längre sikt tillåts hämma 

konkurrensen.  

  

 

                                                      
5
 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. 

(Koncentrationsförordningen) 
6
 Se t.ex. ärende COMP/M.4439 – Ryanair/Aer Lingus 2007. 

7
 Commission staff working document – towards more effective EU merger control, part 3/3  

s. 16 p. 75-79. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Vi vill genom vår framställning nedan påvisa den lucka som finns i nuvarande 

koncentrationsförordningen som gör att förvärv av minoritetsandelar inte fångas upp 

när varaktig förändring av kontroll inte föreligger. Det vi vill utreda i vår uppsats är 

således huruvida det skulle behövas en utvidgning av koncentrationsförordningens 

tillämplighet för att även innefatta de fall av minoritetsförvärv som inte leder till 

förvärv av kontroll, men som likväl riskerar att hämma konkurrensen.  

1.3 Metod  

Utgångspunkten för källmaterialet är koncentrationsförordningen samt artiklarna 101 

och 102 FEUF. Vi inleder vår uppsats med att fastställa gällande rätt på området 

genom att använda oss av en rättsdogmatisk metod, vars syfte är att tolka och 

systematisera gällande rätt.
8
 Vi vill påvisa den eventuella brist som idag finns i 

koncentrationsförordningen genom en tolkning av lagar, direktiv och förordningar 

utifrån dess ändamål. Förarbeten i EU-rätten har inte tillerkänts samma auktoritet som 

vi är vana vid i den svenska rätten, de hölls till och med hemliga då samarbetet 

inleddes inom unionen. Tack vare den ökade offentligheten inom EU har 

tillgängligheten av förarbeten förbättrats. Förarbeten publiceras idag i form av vit- 

och grönböcker, vilka vi kommer använda oss av i vår framställning.
9
 Vi använder oss 

även av kommissionens tillkännagivanden och riktlinjer. Dessa är inte bindande 

rättsakter men verkar i princip som om de vore det eftersom kommissionen inte går 

emot sina egna tillkännagivanden.
10

 Utöver ovan nämnda material kommer vi 

använda oss av artiklar och aktuella rättsfall som rör problematiken vid förvärv av 

minoritetsandelar. För att syftet med uppsatsen ska uppnås kommer vi utifrån vår 

utredning av problemen idag argumentera för hur lagen borde utvidgas för att reglera 

dessa förvärv.  

 

För att tydliggöra den lucka som finns i EU:s regler görs en jämförelse med ett annat 

lands koncentrationsregler. USA har valts som jämförelseland för att de likt EU är en 

stor aktör på världsmarknaden och består av flera olika stater.  

                                                      
8
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 167-168. 

9
 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, s. 67. 
10

 Ibid. s. 76 not. 162. 
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Landets konkurrensregler har utvecklats under en lång tid, och har haft stor påverkan 

på EU:s regelsystem. Vi har inte för avsikt att göra någon egentlig komparativ 

studie
11

 mellan de två rättssystemen, utan vi använder USA som exempel på ett land 

som tillämpar en annorlunda bedömning av företagskoncentrationer.  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att behandla EU-rättsliga konkurrensregler samt de 

amerikanska koncentrationsreglerna. I uppsatsen berörs inte de svenska 

konkurrensreglerna då dessa helt och hållet styrs av det EU-rättsliga regelverket. 

Någon djupgående utredning av företagsförvärv inom EU kommer inte att göras, utan 

de huvudsakliga motiven till företagsförvärv beskrivs övergripande i syfte att ge 

läsaren en förståelse för dess betydelse för marknaden. Vi koncentrerar oss på att 

utreda de problem som kan uppkomma när ett företag köper minoritetsandelar i ett 

annat företag.   

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av totalt sju kapitel med där tillhörande underkapitel. Den är 

disponerad på ett sådant sätt att den inleds med en kort beskrivning av problemet som 

kommer att behandlas genomgående i uppsatsen. För att ge läsaren en förståelse för 

betydelsen av strukturförändringar inom EU ges i andra kapitlet en beskrivning av 

företagsförvärv och dess olika motiv. Därefter fortsätter en översiktlig historisk bild 

innehållande en beskrivning av de grundläggande bestämmelserna inom EU. I fjärde 

kapitlet, som är uppsatsen centrala avsnitt, ges en beskrivning av 

företagskoncentrationer. Vi tar upp såväl utvecklingen, innebörden som bedömningen 

av dem. För att visa de skillnader som finns mellan EU och andra regelsystem ges i 

femte kapitlet en kortare beskrivning av USA:s främsta konkurrensregler och 

bedömningen av företagssammanslagningar. Därefter presenteras de förslag som EU 

tagit fram för att komma till rätta med problemet gällande förvärv av 

minoritetsandelar. Avsnittet utgör en viktig del av uppsatsen eftersom det ligger till 

grund för vår argumentation och slutsats. I det avslutande kapitlet ges en redogörelse 

för vår slutsats och en sammanfattning av det resultat vi kommit fram till. 

 

                                                      
11

 Nationalencyklopedin, sökord: komparativ metod, http://www.ne.se/j%C3%A4mf%C3%B6rande-

metod. 



 

 6  

2 Företagsförvärv 

2.1 Begreppet företagsförvärv 

Företagsförvärv som fenomen ges mycket uppmärksamhet i näringslivet. En trolig 

förklaring är att dess konsekvenser och effekter påverkar en rad inblandade parter och 

intressenter. Bland dem finns givetvis företagens aktieägare och ledning, men även 

anställda, kunder, leverantörer med flera. Det är svårt att ge en allmän definition på 

begreppet företagsförvärv. Olika termer används för att förklara ett uppköp av ett 

annat företag beroende på inom vilket område det förekommer. Det allmänt 

vedertagna begreppet inom konkurrensrätt, för att tala om en situation där ett uppköp 

kan komma att påverka konkurrensen negativt på den aktuella marknaden, är 

företagskoncentration.
12

 

2.2 Motiv till företagsförvärv 

Ett företagsförvärv är å ena sidan förknippat med stora risker men kan å andra sidan 

möjliggöra betydelsefull utveckling och tillväxt för ett företag. Motiven och skälen till 

att förvärva ett annat företag varierar givetvis från fall till fall men det finns ett antal 

huvudsakliga motiv vilka presenteras nedan. I de allra flesta fall handlar det om att 

tillgodose specifika mål i företagets rörelse, så kallade rörelsemotiv. Det kan handla 

om att köparföretagets rörelse önskar nya marknadsandelar eller förändra rörelsen i en 

riktning som kan ge lägre kostnader. Huvudsakligen syftar de till att på något sätt öka 

lönsamheten i företaget eller dess finansiella ställning.
13

  

 

Rörelsemotiven brukar delas in i kategorierna tillväxt, synergier, resurser och 

omstruktureringar. Tillväxt betraktas ofta som en primär förutsättning för att nå 

framgång i sitt företagande, ett viktigt led på vägen är geografisk expansion. Genom 

nya resurser underlättas företagets möjligheter att växa, det kan röra sig om nya 

produktionsanläggningar, specialistkompetens etc. Synergieffekter kan nås genom 

integration mellan köparföretaget och målföretaget. Det sista av rörelsemotiven är 

omstrukturering vilket handlar om att företaget helt enkelt anpassar sig efter bland 

annat förändrad efterfrågan.
14

 

                                                      
12

 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, s. 32-33. 
13

 Ibid.   
14

 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, s. 86. 
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Värdemotiven beskrivs utifrån en syn på målföretaget som en tillgångmassa. Motiven 

är knutna till de värden som kan uppnås som aktieägare. Som köpare är målet att 

komma åt de värden som är kopplade till företaget i fråga, genom exempelvis en unik 

tillgång. Ett annat betydelsefullt exempel på ett värdemotiv är att genom förvärv av 

företag utnyttja en eventuell skattefördel som kan uppkomma genom köp av 

förlustföretag vars underskott kan kvittas mot en vinst i företaget.
15

 

 

Företagsförvärv som genomförs med utgångspunkt i företagsledningens egenskaper 

och preferenser, är grundade på de så kallade ledningsmotiven. Ledningen i företaget 

kan med önskan om gott anseende genomföra ett förvärv för att utvidga sina 

affärsmetoder. Det kan också handla om avsikten att sprida eventuella risker genom 

att verka inom flera olika branscher. Av vikt är att dessa tre motiv i möjligaste mån 

överlappar varandra för att skapa nytta både ur företagsekonomiskt syfte, för 

aktieägares värde och för ledningens nytta.
16

 

  

Företag inleder samarbete med andra företag till stor del i syfte att få ett högre 

aktieägarvärde än vad respektive företag har innan en sammanslagning. Detta med 

förhoppning om att nå ökade intäkter. Företagen väljer ofta att slå sig samman för att 

öka sina vinster och upprätthålla sin stabilitet och lönsamhet. De kan förbättra 

företagets profil och nå bredare ekonomiska resultat genom att öka effektiviteten med 

vilken företagets tillgångar används. Ytterligare orsaker till 

företagssammanslagningar och förvärv är att nå ökad verkningsgrad samt 

befattningshavares ambitioner för högre resultat och bättre kontroll.  Genom 

sammanslagning är förhoppningen att åstadkomma ökade intäkter till följd av nya 

produkter och utvecklad kapacitet, högre priser, nya marknader, tillgång till nya 

distributionskanaler och omorganisering av resurser inom företaget.  Utöver detta kan 

en sammanslagning med stor sannoliket även leda till verksamhet- och 

kostnadsförbättringar, förbättringar i leveranskedja, inköp, tillverkning och 

distribution och i synnerhet handlar det om marknadspositionering.
17

 

 

                                                      
15

 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, s. 87. 
16

 Ibid. 
17

 Kokkoris, Ioannis & Shelanski, Howard, EU-merger control: A Legal And Economic Analysis s. 2. 
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Exempel på de aspekter som gör att en företagssammaslagning kan ge 

effektivitetsvinster är economies of scope och economies of scale.  Economies of 

scope hänförs till de besparingar som kan göras genom att öka produktionen och på så 

sätt sänka produktens självkostnadspris. Den ökade produktionen kan lättare uppnås 

genom en sammanslagning av två olika företag jämfört med om produktionen skett 

hos ett enda företag.   Economies of scale avser också de kostnadsfördelar som uppnås 

genom att öka produktion och på så sätt minska den genomsnittliga 

tillverkningskostnaden per produkt.  Av vikt är dock att företagen väger in alla 

faktorer av företagsförvärv, economies of scale kan uppnås på andra sätt än genom 

sammanslagningar.
18

  

2.2.1 Motiv till förvärv av minoritetsandelar 

I ett dokument från EU-kommissionen, Commission staff working dokument – 

towards more effective EU merger control, publicerat i juni 2013, tydliggörs en rad 

faktorer av avgörande karaktär för ett företagsförvärv. Syftet med dokumentet är att 

belysa den påverkan på konkurrens som ett köp av minoritetsandelar i företag kan få, 

en fråga som inte till fullo täcks av koncentrationsförordningen. Dessa faktorer som 

motiverar ett företagsförvärv handlar endast om de situationer som rör 

minoritetsandelsförvärv.  Kommissionen menar att kapitalinvesteringar är ett sätt att 

få tillgång till specifika tillgångar, inkluderat ny teknik, ytterligare finansiella resurser 

och innovativ forskning. Aktieköp i andra företag har även visat ge fördelar vad gäller 

lagervärden, kassaflöde och investeringar för de samgående företagen. Ur ett 

konkurrensrättsligt perspektiv betonar kommissionen vikten av att väga de eventuella 

konkurrenshämmande effekterna av ett uppköp mot de fördelarna som integration 

mellan företag kan ge.
19

 

 

 

                                                      
18 Kokkoris, Ioannis & Shelanski, Howard, EU-merger control: A Legal And Economic Analysis s. 4. 
19

 Commission staff working document – towards more effective EU merger control, part 2/3 s. 6 p.21. 
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3 EU:s grundläggande bestämmelser  

3.1 Inre marknaden 

I EU-fördragets inledande bestämmelser fastslås unionens mål, varigenom det 

framgår att unionens ekonomiska politik skall bedrivas utifrån principen om en öppen 

marknadsekonomi med fri konkurrens som främjar en effektiv resursfördelning. I 

tredje artikeln i FEUF fastslås att unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa 

som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social 

marknadsekonomi och hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala 

framsteg eftersträvas. Det åligger medlemsstaterna att inom respektive land bedriva 

sin ekonomiska politik i överensstämmelse med principen. Med stöd av fördragets 

konkreta bestämmelser om till exempel avskaffande av handelshinder mellan 

medlemsländerna, förbud mot konkurrensbegränsande avtal etc. kommer EU:s politik 

till uttryck.
20

 

 

Kärnan inom den europeiska unionen är upprätthållandet av den inre marknaden, 

vilket är en vidareutveckling av den tidigare gemensamma marknaden som även 

innefattade tullunionen. Den inre marknaden kännetecknas av de fyra friheterna som 

innebär fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital mellan medlemsstaterna.
21

 

Ändamålet med de fyra friheterna är upprätthållandet av en marknad präglad av 

”effektiv konkurrens mellan varor och tjänster som rör sig fritt mellan 

medlemsländerna och produceras där det är ekonomiskt lämpligast”.
22

 

 

För en väl fungerande marknadsekonomi, där säljare och köpare fritt skall kunna 

agera, krävs ett antal grundläggande fri- och rättigheter av ekonomisk karaktär som 

måste efterföljas av såväl medborgare som företag i syfte att trygga det ekonomiska 

systemets funktion. De gällande reglerna är särskilt utformade efter dessa grundtankar 

och kallas ibland, gemensamt med EU:s princip om den inre marknaden, den 

ekonomiska konstitutionen.  

 

 

                                                      
20

 Bernitz, Ulf. Svensk och europeisk marknadsrätt. s. 23-24. 
21

 FEUF art. 26. 
22

 Bernitz, Ulf. Svensk och europeisk marknadsrätt. s. 24. 
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Bland dessa grundidéer återfinns etableringsfrihet, näringsfrihet, konkurrensfrihet och 

avtalsfrihet vilka utgör kärnan i den allmänna rörelse- och handlingsfriheten i 

samhället.
23

 Näringsfriheten handlar om friheten att själv besluta om verksamhetens 

inriktning, omfattning och upphörande. Häri ligger frihet att etablera, utöva, förändra 

och avsluta näringsverksamhet. Vissa begränsningar måste beaktas i skyddssyfte för 

det allmänna samhällsintresset och konsumentintresset.
24

  

3.1.1 EU-rättens utveckling  

EU:s arbete mot en gemensam inre marknad har utvecklats succesivt sedan 

undertecknandet av Romfördraget 1957. Då förband sig de tidigare sex 

medlemsländerna Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, 

Luxemburg och Nederländerna i Kol- och stålgemenskapen att bygga upp en 

ekonomisk gemenskap, kallad EEG. Kärnan i detta var en tullunion och gemensam 

marknad grundad på principen om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital 

för att säkerställa en ekonomisk och social utveckling inom Europa, vilket än idag 

utgör kärnan inom EU.
25

 De följande åren efter Romfördagets ikraftträdande innebar 

ytterligare utveckling för det gemensamma arbetet.
26

  

 

År 1967 då EEG, EKSG och Euratom slogs ihop blev de Europeiska Gemenskaperna 

en definitiv beteckning. Under 1970- och 1980-talen stod det betydligt mer stilla på 

EU:s utvecklingskurva än det föregående årtiondet, till stor del på grund av oljekris 

och inflation, följt av en långdragen lågkonjunktur. En bidragande orsak till både 

arbetsmässigt- och tidskrävande processer var att medlemsländerna verkade på olika 

marknader och hade helt skilda regelverk. För att fatta beslut krävdes nämligen 

enhällighet
27

 i rådet, det vill säga att samtliga måste vara överens för att förslaget ska 

gå igenom.
28

  

 

 

                                                      
23

 Bernitz, Ulf. Svensk och europeisk marknadsrätt s. 37. 
24

 Ibid s. 39-40. 
25

 Nationalencyklopedin, sökord: Romfördraget, http://www.ne.se/romf%C3%B6rdraget. 
26

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders. Europarättens grunder, s. 25-26. 
27 Nationalencyklopedin, sökord: enhällighet, http://www.ne.se/enh%C3%A4llighet. 
28

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders. Europarättens grunder, s. 26-27. 
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Fransmannen Jacques Delors
29

 tillträdde som ordförande för EU-kommissonen år 

1985 och var initiativtagare till framställandet av Vitbok om förverkligande av den 

inre marknaden.
30

 Häri fanns en klarlagd idé och nödvändiga åtgärder om hur den 

inre marknaden skulle bli till verklighet. Förändringar gjordes i de då aktuella 

fördragen, bland annat för att underlätta beslutsfattandet inom gemenskapen. År 1986 

antogs europeiska enhetsakten
31

 av EG genom vilken en relevant förändring rörande 

beslutsprocessen stadgades. Som nämnts krävdes tidigare enhällighet mellan samtliga 

medlemmar men genom enhetsakten räckte det med kvalificerad majoritet vilket 

underlättade avsevärt för ministerrådet. De många och omfattande förslag som 

presenterades under slutet av 80-talet kunde genomföras med betydligt enklare 

metoder än tidigare. De åtgärder som presentererades genom vitboken kom att 

förverkligas inom den planerade tidsfristen, årsskiftet 92/93.
32

  

 

Europeiska Gemenskapen blev Europeiska Unionen genom Maastrichtfördragets 

ikraftträdande 1 november år 1993. En nyhet av stor betydelse var upprättandet av 

den ekonomiska och monetära unionen som hade som målsättning att införa en 

gemensam europeisk valuta. Utöver detta utvidgades samarbetet till att nu även 

innefatta utrikes- och säkerhetspolitiska frågor samt det rättsliga och polisiära 

arbetet.
33

  

 

EU:s utveckling har fortsatt under åren och antalet medlemsländer har ökat. Vid 

undertecknandet av Maastrichtfördraget var medlemsantalet tolv, en siffra som har 

mer än fördubblats på de elva åren som gått. På naturlig väg har behoven av 

revidering och utveckling av fördragen uppkommit. Framförallt har det handlat om 

ytterligare utveckling av beslutformerna. EU-fördraget reviderades genom 

Amsterdamfördraget år 1997 och genom Nicefördraget år 2000, vilka var 

förändringar av begränsad omfattning som allmänt kom att uppfattas som 

otillräckliga.
34

 

 

                                                      
29

 http://www.eng.notre-europe.eu/011016-2033-Jacques-Delors.html. 
30

 Vitbok från kommissionen till Europeiska rådet: Om förverkligandet av den inre marknaden  

KOM (1985) 310 slutlig.  
31

 Treaties establishing the European Communities: 1987. 
32

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders. Europarättens grunder. s. 30. 
33

 Ibid. 
34

 Ibid. s. 31. 
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Den 13 december år 2007 undertecknades EU:s senaste fördrag, Lissabonfördraget, 

vilket trädde i kraft den 1 december år 2009. I och med Lissabonfördraget har EU två 

grundläggande fördrag: unionsfördraget och funktionsfördraget, samt 

rättighetsstadgan om de grundläggande rättigheterna. Rättighetsstadgan
35

 tillkommer 

som en tredje del och har tillerkänts samma status som fördragen. Fördraget bygger 

främst på de tidigare reglerna inom unionen. Det rör sig alltså främst om bearbetning, 

förenkling och på vissa punkter förtydligande av fördragsverket. Det centrala 

regelverket kring den inre marknaden, valutan och konkurrensreglerna har överförts 

oförändrat. Lissabonfördraget är alltså inte någon form av ersättning för de tidigare 

fördragen utan endast ändringar. De största förändringarna har skett i den 

institutionella strukturen och beslutsformerna. Tillkomsten av en juridiskt bindande 

rättighetsstadga
36

 är också en viktig förändring.
37

  

3.2 Konkurrens 

Ordet konkurrens kommer från latinets concurro som betyder löpa samman, 

sammandrabba eller kollidera. Ordet används främst inom nationalekonomi för att 

förklara den rivalitet som råder mellan köpare och säljare i en marknadsekonomi. 

Fullkomlig konkurrens kännetecknas av att aktörerna är många och små i förhållande 

till marknadens totala utbud och efterfrågan.
38

 Inom näringslivet är konkurrens en 

oskriven huvudregel, och det är en grundläggande frihet att på marknaden konkurrera 

med andra aktörer. Fri konkurrens i termens rätta bemärkelse förekommer praktiskt 

taget aldrig, utan det handlar istället om att konkurrensen inte ska hämmas av avtal 

eller andra begränsningar. Ofta används termen effektiv konkurrens, engelskans 

workable competition, vilket kan betraktas som ett ledord inom konkurrenspolitiken i 

EU idag. Konkurrensens yttersta gränser är det faktiskta monopolet och den perfekta 

konkurrensen.
39

  

 

Konkurrensrättens betydelse har ökat de senaste årtionden, och fokus ligger idag på 

regleringen som bekämpar konkurrensbegränsningar av olika former.  

                                                      
35 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
36

 Ibid.  
37

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders. Europarättens grunder, s. 31. 
38

 Nationalencyklopedin, sökord: konkurrens, http://www.ne.se/sok?q=konkurrens. 
39

 Bernitz, Ulf. Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 51-52. 
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Inom EU är den gemensamma konkurrensrätten det grundläggande rättssystemet, med 

betydelsefulla influenser från konkurrenslagstiftningen i USA.
40

 Den så kallade två-

stegsundersökningen som används i EU vid bedömning av en företagskoncentrations 

förenlighet med den inre marknaden härstammar från USA:s Hart Scott Rodino Act 

från år 1976, vilken presenteras närmare under avsnitt 3.4.
41

  

3.3 Konkurrenspolitik inom EU 

För att uppnå målet om en enhetlig marknad och främja den gränsöverskridande 

handeln måste företagen som agerar på marknaden ha gemensamma regler att förhålla 

sig till. En av anledningar är att såväl företagen som konsumenter måste ha klara 

riktlinjer men också för att alla ska agera på lika villkor och med samma möjligheter. 

Här kommer konkurrensreglerna in, med syfte att se till att konkurrensen upprätthålls 

och inte snedvrids. Dess huvudsakliga syfte är som synes kontrollen av företagens 

agerande på marknaden. En förutsättning för upprätthållandet av gränsöverskridande 

handel mellan medlemsländerna i unionen är undanröjandet av handelshinder. För 

konsumentens största möjliga urval av såväl varor som tjänster, ska företag 

uppmuntras att etablera sig på nya marknader och utvidga sin verksamhet till nya 

medlemsstater.
42

 I artiklarna 28-30 FEUF finns de regler som behandlar den fria 

rörligheten för varor, närmare bestämt reglerna om tullunionen. Alla tullar på import 

och export samt alla avgifter med liknande verkan förbjudna mellan medlemsstaterna. 

 

EU:s utveckling och de huvudsakliga reglerna på konkurrensområdet har beskrivits i 

tredje kapitlet för att ge en bakgrund och bättre förståelse till vår fortsatta 

framställning. De konkurrensregler som vi härefter kommer att fokusera på, 

gemensamt med koncentrationsförordningen, är de centrala konkurrensreglerna som 

berör aktörerna på marknaden, det vill säga företagen. De huvudsakliga 

bestämmelserna återfinns i artiklarna 101 och 102 FEUF, och gäller förbud mot 

konkurrensbegränsande avtal samt avtal som innebär missbruk av dominerande 

ställning.
43

  

                                                      
40

 Nationalencyklopedin, sökord: konkurrensrätt, http://www.ne.se/sok?q=konkurrensr%C3%A4tt. 
41 Kokkoris, Ioannis & Shelanski, Howard, EU-merger control, s. 174. 
42

 Westin, Jacob, Europeisk konkurrensrätt. s. 18-19. 
43

 Ibid.  
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3.3.1 Artikel 101 och 102 FEUF 

Artiklarna 101 och 102 i FEUF fastslår de grundläggande reglerna för 

konkurrensrätten inom EU. Dessa tillhör primärrätten och kompletteras av en rad 

förordningar vilka gemensamt med mycket annat utgör den så kallade 

sekundärrätten.
44

 Förbud mot konkurrensbegränsande avtal framgår av artikel 101 

FEUF som är konstruerad i tre led. I första punkten anges det vidsträckta förbudet mot 

konkurrensbegränsande överenskommelser, av andra punkten framgår ogiltigheten av 

de förbjudna överenskommelserna och slutligen i punkt tre anges möjliga undantag 

från förbudet. Förbudet som anges i första punkten riktas mot företags gemensamma 

agerande som tenderar ge negativa effekter på handeln mellan medlemsstaterna. För 

att förbudet ska vara tillämpligt måste det föreligga ett avtal mellan två eller flera 

företag, avtalskriteriet, och handlandet måste ha till syfte eller åtminstone medföra 

negativ påverkan på konkurrensen, konkurrensbegränsningskriteriet.
45

 

 

Artikel 102 FEUF förbjuder missbruk av dominerande ställning. Ett företag som har 

en dominant ställning är förbjudet att utnyttja sin starka position på marknaden om det 

kan leda till att handeln mellan medlemsstaterna påverkas. Viktigt att påpeka här är 

att en dominant ställning i sig inte är förbjuden, utan endast missbruk av ställningen. 

Artikel 102 FEUF handlar om ett företags ensidiga handlande medan artikel 101 

FEUF riktar sig mot konkurrensbegränsande avtal mellan två eller flera företag.
46

  

 
Artiklarna ovan ger EU vidsträcka möjligheter att stoppa affärer och avtal som de 

anser kan störa upprätthållandet av en inre marknad med fri rörlighet. 

Tillämpningsområdet anses många gånger som brett med tanke på artiklarnas 

allmänna formulering. Detta försvårar ibland bedömningen varför en 

koncentrationsförordning behövs för att reglera företagssammanslagningar som inte 

nödvändigtvis fångas upp av artiklarna 101 och 102 FEUF.
47

 

                                                      
44

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders. Europarättens grunder. s. 396. 
45

 Ibid. s. 408-409. 
46

 Ibid.  
47

 Ibid. s. 393-394. 
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4 Företagskoncentrationer 

4.1 Kontrollen före tillkomsten av en koncentrationsförordning 

När samarbetet inom EU tog fart användes dåvarande artiklarna 81 och 82 EG-

fördraget, idag artiklarna 101 och 102 FEUF, för att kontrollera och reglera 

företagskoncentrationer. Artikel 81 reglerade avtal företag emellan och artikel 82 

reglerade företags ensidiga agerande, på samma sätt som artiklarna används idag.  

Före år 1989 fanns ingen särskild reglering för företagskoncentrationer. Vid 

användningen av artiklarna 81 och 82 EG-fördraget visade det sig dock att dessa var 

för allmänt hållna och i väldigt liten utsträckning kunde tillämpas för att hindra ett 

företagsförvärv.
48

  

 

Genom två kända rättsfall, Continental Can-målet
49

 och Philip Morris-målet
50

, 

tydliggjordes problematiken med att det inte fanns någon reglering för 

företagskoncentrationer. Det senare rättsfallet tydliggör framförallt svårigheterna vid 

bedömning av förvärv av minoritetsandelar. Fallet Contintental Can handlar om ett 

amerikanskt företag som tillverkar metallförpackningar och som genom sitt 

dotterbolag, Europemballage, köpte cirka 80 procent av aktierna och de konvertibla 

obligationerna i företaget Thomassen & Drijfer Verblifa N.V. (kallat TDV vidare i 

framställningen). Continental klandrades för att det med hjälp av ett annat företag, 

Schmalbach-Lubeca-Werke AG (SLW), som Continental ägde en stor del i, ha 

missbrukat sin dominerande ställning på marknaden. Missbruket bestod i Continental 

Cans uppköp om 80 procent av aktierna i TDV, genom dotterbolaget Europemballage.  

 

Kommissionen fann att en dominerande ställning innehades av Continental Can på en 

del av den gemensamma marknaden och genom dotterbolaget Europemballages köp 

av TDV missbrukades denna ställning eftersom konkurrensen i princip helt och hållet 

eliminerades. Kommissionen lyckades dock inte på ett precist sätt avgränsa den 

relevanta marknaden i sin bedömning av företagens styrka på marknaden i fråga och 

på grund av detta ogiltigförklarades kommissionens beslut.
51

   

 

                                                      
48

 Westin, Jacob. Europeisk Konkurrensrätt. s. 196. 
49

 Domstolens dom av den 21 februari 1973 mål 6/72. 
50

 Domstolens dom av den 17 november 1987-förenade målen 142 och 156/84. 
51 Domstolens dom av den 21 februari 1973 mål 6/72 p. 34. 
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Domstolen menade att kommissionen på ett felaktigt sätt definierat den relevanta 

marknaden, eftersom ingen hänsyn tagits till om produkterna fungerade som 

substitutvaror eller icke utbytbara varor. Domstolen menade att marknaden måste 

definieras med hänsyn till såväl utbud som efterfrågan. Kommissionen hade inte 

tydliggjort varför produkterna ifråga skiljde sig åt på så sätt att de tillhörde tre olika 

marknader och inte en gemensam större marknad. Det fanns även brister i 

bedömningen huruvida konkurrenter hindrats ta sig in på marknaden. De berörda 

företagen i fallet hävdade att kommissionen överskridit sina befogenheter och 

felaktigt tolkat fördragsartikeln om dominerande ställning, dåvarande 82 EG-

fördraget, och istället försökt införa kontroll av företagskoncentrationer.  Domstolen 

avslutade med att framålla att företags strukturella åtgärder, till exempel att stärka en 

dominerande ställning genom en sammanslagning, inte utgör missbruk i den mening 

som avses i fördraget. Det omtvistade beslutet blev ogiltigt därför att nödvändig 

rättslig grund saknades.
52

  

 

Rättsfallet Philip Morris från 80-talet visar svårigheten som redan då fanns när det 

gäller bedömning av ett förvärv av minoritetsandelar med stöd av fördragsartiklarna.  

Fallet handlar om tobaksföretaget Philip Morris som köpte 50 procent av aktierna i 

Rothmans Tobacco, helägt av företaget Rembrandt. Avtalet om köpet upprättades 

således mellan Philip Morris och Rembrandt. Genom avtalet erhöll Philip Morris 

indirekt en andel som uppgick till 21,9 procent av vinsten i konkurrenten Rothmans. I 

avtalet fanns klausuler som syftade till att upprätthålla en inbördes jämvikt mellan 

parterna om deras aktieinnehav i Rothmans samt en överenskommelse om förköpsrätt 

om den ena parten skulle vilja avyttra sina aktier. I kommissionens bedömning av 

avtalet ställdes den väsentliga frågan huruvida och under vilka omständigheter 

förvärv av en minoritetsandel av ett konkurrerande företags aktiekapital kan utgöra en 

överträdelse av de dåvarande konkurrensartiklarna. Kommissionen ansåg att de 

klausuler som avtalen innehöll inte medger att minoritetsförvärvet av aktier utgör den 

första fasen i en plan syftande till att ta kontroll över Rothmans International. I och 

med det ansåg kommissionen i sin bedömning att klausulerna inte hade något 

inflytande på parternas konkurrensbeteende.
53

  

 

                                                      
52 Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EU Competition Law: Text, Cases and Materials, s. 19. 
53 Domstolens dom av den 17 november 1987-förenade målen 142 och 156/84 p. 53. 
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Trots att domstolen ansåg att avtalen inte stod i strid med dåvarande 

konkurrensartiklarna, klargjordes i domskälen att denna typ av förvärv kan hämma 

konkurrensen. EU-domstolen anförde att ett företags aktieförvärv i ett annat företag i 

sig inte utgör ett konkurrensbegränsande beteende. Förvärvet kan dock leda till att 

förvärvande företag får möjlighet att påverka målföretagets verksamhet vilket kan 

leda till att konkurrensen begränsas eller snedvrids.
54

    

 

Dessa båda rättsfall visar på svårigheterna som fanns med att bedöma 

företagssammanslagningar med stöd av artiklarna 81 och 82 EG-fördraget. Om 

koncentrationsförordningen hade funnits som bedömningsunderlag hade troligtvis 

utgången blivit en annan eftersom kommissionen och domstolen inte behövt anpassa 

bedömningen efter rekvisiten som uppställs i artiklarna. Bedömningssvårigheterna 

gav en tydlig indikation på behovet av en specifik reglering för 

företagssammanslagningar.
55

     

4.2 Koncentrationsförordningens tillkomst och utveckling 

Mot bakgrund av rättsfallen i avsnittet ovan stod det klart att en mer täckande 

lagstiftning krävdes för att kunna förhindra den skada som kan uppkomma i och med 

ett företagsförvärv. År 1973 meddelade kommissionen att en förordning som reglerar 

kontroll av företagskoncentration skulle införas. Det var dock inte förrän den 21 

december år 1989 som kommissionen slutligen antog den första 

koncentrationsförordningen.
56

 

 

Den 11 december 2001 publicerades kommissionens Grönbok om översynen av 

rådets förordning.
57

 En grönbok är ett dokument från Europeiska kommissionen som 

offentliggörs för att stimulera till diskussion i en särskild fråga. Berörda parter, såväl 

organisationer som enskilda, uppmanas delta i debatt och diskussion kring frågorna i 

Grönboken.  

                                                      
54

 Domstolens dom av den 17 november 1987-Förenade målen 142 och 156/84 p. 37. 
55

 Westin, Jacob, Europeisk konkurrensrätt, s. 197. 
56

 Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av 

företagskoncentrationer. 
57 Grönbok om översynen av rådets förordning (EEG) nr 4064/89, KOM(2001)745 slutlig. 

Bryssel den 11.12.2001. 
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Grönboken kan ligga till grund för förslag till lagstiftning, vilka senare presenteras i 

ett separat dokument som kallas vitbok.
58

 Det för vår uppsats mest intressanta ur 

Grönboken härstammar från den diskussion som förs kring förvärv av 

minoritetsandelar, en företeelse som orsakat väsentligt mer uppmärksamhet de senaste 

åren än vid den tidpunkt som Grönboken lades fram. Vad gäller begreppet 

koncentration förs en diskussion kring de transaktioner som inte medför något förvärv 

av sådan kontroll som avses i koncentrationsförordningen och faller således utanför 

dess räckvidd.
59

 Transaktioner som leder till förvärv av icke-kontrollerande 

minoritetsinnehav omfattas inte av förordningen, men kommissionens ståndpunkt vid 

framställanden av Grönboken var att artiklarna 101 och 102 FEUF, då 81 och 82 EG-

fördraget, fortfarande var de lämpligaste instrumenten för bedömning av en sådan typ 

av transaktion.
60

 

 

Kommissionen hade vid Grönbokens publicering uppmärksammat situationer där 

minoritetsandelar samt uppgivande av överlappande styrelsesammansättning utgör 

faktorer som underlättar gemensam dominans. Kommissionen hade även 

uppmärksammat det faktum att flertalet andra jurisdiktioner tillämpar reglerna för 

kontroll av företagskoncentrationer på förvärv av minoritetsandelar oberoende av om 

förvärv av kontroll är en följd av transaktionen.  I dåvarande stadium menade 

kommissionen dock att det inte finns något komplett underlag med framtagen statistik 

eller en sammanställning över hur vanligt det är med förvärv av minoritetsandelar och 

överlappande styrelsesammansättning. De menar därför att det inte finns anledning att 

tro att dessa transaktioner skulle tendera att verka konkurrenshämmande, utan menar 

att konkurrensreglerna i 101 och 102 FEUF fångar upp dessa situationer på ett 

tillfredsställande sätt. Utifrån detta antagande menade kommissionen att det skulle 

vara oproportionerligt att kräva förhandskontroll enligt koncentrationsförordningen på 

alla förvärv av minoritetsandelar.
61

 Avslutningsvis säger kommissionen i Grönboken 

att transaktioner enligt ovan kan ha strukturella verkningar men det lämpligaste 

instrumentet för att bedöma dessa är fortfarande artikel 101 FEUF.
62
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När förändringförslagen i Grönboken offentliggjordes var det med utgångspunkt ur 

den tidigare koncentrationsförordningen vilken tre år senare ersattes av förordning 

139/2004.
63

 Många av grönbokens centrala diskussionsfrågor låg till grund för de 

ändringar som gjordes vid antagandet av den ersättande koncentrationsförordningen. I 

Grönboken skrevs att syftet med den föreslagna översynen var att ”säkerställa att 

förordningen också i fortsättningen kommer att fungera som ett effektivt instrument 

för kontroll av företagskoncentrationer i en föränderlig ekonomisk och politisk 

miljö”.
64

  

4.3 Innebörden av en företagskoncentration 

Typfallet för när en företagskoncentration föreligger är när två eller flera företag förs 

samman efter övergång av äganderätten. Begreppet innefattar även de fall när ett 

partiellt förvärv sker, innebärande att endast en del av äganderätten överförs till det 

förvärvande företaget. För att det partiella förvärvet ska anses som en 

företagskoncentration måste dock det förvärvande företaget få ett bestämmande 

inflytande över ett annat företag.
65

 Enligt koncentrationsförordningen bör begreppet 

företagskoncentration definieras på ett sådant sätt att det omfattar transaktioner som 

medför en varaktig förändring av kontrollen över de berörda företagen och därmed av 

marknadsstrukturen.
66

 Enligt ovanstående definition kan ett företag genom fusions- 

eller företagsförvärv stärka sin ställning på marknaden till den grad att det kan hämma 

konkurrensen på den gemensamma marknaden.
67

  

 

Koncentrationsförordningens definition av begreppet koncentration finns i tredje 

artikeln i förordningen. Ett av kriterierna för att en företagskoncentration ska 

föreligga är att företag eller delar av företag slås samman, vilket beskrivs i första 

punkten i artikel tre. Vidare i artikel 3 beskrivs att en företagskoncentration även kan 

föreligga då förvärvet medför ett avgörande inflytande i det förvärvande företaget.  
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 Koncentrationsförordningen.  
64
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Av artikel 3.2 framgår att avgörande inflytande kan fås genom: 

a) äganderätt eller nyttjanderätt till ett företags samtliga tillgångar eller en del av 

dessa, 

b) rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av 

ett företags organ och dessas voteringar.  

4.4  EU:s bedömning av företagskoncentration  

Målsättningen med förordningen beskrivs i koncentrationsförordningens ingress. Det 

framgår av fjärde och femte punkterna att strukturförändringar får genomföras i den 

mån de tillgodoser kraven på en dynamisk konkurrens. För att säkerställa att 

omstruktureringsprocessen inte skadar konkurrensen på längre sikt så finns i 

koncentrationsförordningen bestämmelser som företag måste förhålla sig till.  

 

I utövande av kontrollen för företagskoncentration används den så kallade one-stop-

principle, innebärande att koncentrationskontrollen endast ska ha en spärr. Under 

förutsättning att koncentrationen har en gemenskapsdimension, det vill säga uppfyller 

de tröskelvärden som uppställs i andra och tredje artiklarna i 

koncentrationsförordningen, ska den anmälas till kommissionen för granskning. 

Koncentrationsförordningen är då exklusivt tillämplig, vilket innebär att ingen annan 

europeisk lagstiftning kan tillämpas vid den aktuella bedömningen.
68

 Artikel 21.3 i 

koncentrationsförordningen reglerar att medlemsstaterna inte får tillämpa nationell 

konkurrenslagstiftning på koncentrationer med en gemenskapsdimension. För denna 

artikel finns dock undantag. En medlemsstat kan utan hinder av tidigare nämnda 

artikel vidta nödvändiga åtgärder för att skydda legitima intressen under förutsättning 

att detta är förenligt med gemenskapsrättens allmänna principer.
69

  

 

Vid bedömning av en företagskoncentration tillämpas en så kallad ex ante kontroll, 

vilket betyder att koncentrationen kontrolleras i förväg.
70

 Detta görs genom att en 

koncentration som uppfyller kraven för en gemenskapsdimension, föranmäls till 

kommissionen enligt koncentrationsförordningens fjärde artikel.  
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69
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 Bernitz, Ulf. Svensk och europeisk marknadsrätt. s. 185. 
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Kommissionen bedömer sedan huruvida koncentrationen kan leda till skada på 

konkurrensen eller inte. Bedömningen sker enligt den två-stegsundersökning som har 

tagits efter från den amerikanska Hart-Scott-Rodino Act.
71

 Det första steget innebär 

att kommissionen undersöker om sammanslagningen faller inom ramen för 

koncentrationsförordningen och dess tröskelvärden. Om så är fallet påbörjas det andra 

steget där en djupare bedömning av koncentrationen genomförs. Tekniken möjliggör 

att komplicerade fall kan bedömas på ett lättare sätt genom en mer djupgående analys 

och på så sätt kan skada på konkurrensen undvikas i större utsträckning.
72

 En 

föranmälan krävs alltså endast om koncentrationen uppfyller en 

gemenskapsdimension enligt förordningen, vilket innebär att någon ex ante kontroll 

inte görs på förvärv av minoritetsandelar som inte uppfyller detta rekvisit. Förvärv av 

minoritetsandelar som inte fångas upp av koncentrationsförordningen bedöms istället 

enligt artiklarna 101 och 102 FEUF i vilka en ex-post bedömning görs. En ex-post 

bedömning innebär att bedömningen görs i efterhand där konsekvenserna tas i 

beaktande.
73

 

4.4.1 Bedömning av horisontella- och icke-horisontella koncentrationer 

I EU:s koncentrationsförordning definieras olika typer av koncentrationer; 

horisontella- samt icke -horisontella koncentrationer. Kommissionen har tagit fram 

riktlinjer för hur dessa ska bedömas och vilka effekter dessa koncentrationer kan leda 

till. En horisontell koncentration innefattar enligt riktlinjerna företag som är 

verksamma inom samma produktions- eller distributionsled samt är verksamma på 

samma relevanta marknad.
74

 Det kan exempelvis röra sig om stora industri- eller 

tjänsteföretag som köper upp en viktig konkurrent.
75

 I punkt 22 i kommissionens 

riktlinjer så anges de eventuella konkurrensbegränsande effekter som horisontella 

koncentrationer kan leda till. Bland annat anges att ”konkurrensens karaktär kan 

komma att ändras på ett sådant sätt att företag som tidigare inte samordnade sitt 

beteende nu med betydligt större sannolikhet kommer att samordna och höja sina 

priser eller på något annat sätt påtagligt hämma den effektiva konkurrensen”.
76
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En icke-horisontell koncentration är en koncentration mellan företag i olika 

produktions- eller distributionsled. Det kan exempelvis röra sig om företag i en 

detaljhandelskedja som förvärvar ett grossistföretag eller vice versa, det vill säga 

integrationen kan ske antingen uppströms eller nedströms.
77

 Det finns två olika 

huvudtyper av icke-horisontella koncentrationer, nämligen vertikala koncentrationer 

och koncentrationer av konglomerattyp.
78

 En sammanslagning av företag som är 

verksamma i olika led i leverantörskedjan bildar en vertikal koncentration, 

exempelvis då tillverkaren av en viss produkt går samman med en av sina 

distributörer. 

 

Vidare är koncentrationer av konglomerattyp koncentrationer mellan företag vars 

förbindelser med varandra varken är horisontella eller vertikala. Dock är det inte lika 

sannolikt att en icke-horisontell koncentration påtagligt hämmar en effektiv 

konkurrens på det sätt som en horisontell koncentration kan göra. Orsaken till detta är 

främst att de icke-horisontella koncentrationerna inte medför en direkt konkurrens 

mellan de samgående företagen på samma relevanta marknad.
79

  

4.5  Kommissionens tillkännagivande om begreppet koncentration 

För att tolka begreppet koncentration har kommissionen framställt ett 

tillkännagivande
80

, vilket ersätter det tidigare tillkännagivandet om begreppet 

koncentration. Ett tillkännagivande fungerar som riktlinjer för bedömning av en viss 

fråga. Dessa är inte bindande rättsakter, men verkar i princip som om de vore det, 

eftersom kommissionen inte går emot sina egna tillkännagivanden.
81

 

Tillkännagivandet om begreppet koncentration har till huvudsakligt syfte att förklara 

hur förvärv av kontroll uppnås samt vad som innefattas i begreppet avgörande 

inflytande, vilket är ett av kriterierna för att en företagskoncentration ska föreligga 

enligt förordningens tredje artikel. 
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I tillkännagivandets inledning beskrivs att kommissionen tillämpar kvalitativa 

kriterier, snarare än kvantitativa, för att avgöra en om en transaktion utgör en 

koncentration och vid bedömningen betonas särskilt begreppet kontroll.
82

 Det finns i 

rättslig mening två typer av kontroll, dels ensam kontroll men också gemensam 

kontroll. I båda fallen definieras, enligt artikel 3.3 koncentrationsförordningen, 

kontroll som möjligheten att utöva ett bestämmande inflytande på ett företag genom 

rättigheter, avtal eller på annat sätt. Vidare beskrivs vilka faktorer som ska räknas in 

för att avgöra om en transaktion innebär ett förvärv av kontroll. Exempel på faktorer 

är förvärv av aktieägaravtal och äganderätt. Vid bedömning av om kontroll föreligger 

eller inte, betonas möjligheten till ett bestämmande inflytande snarare än det faktiskta 

utövandet av det.
83

 Innebörden av uttrycket bestämmande inflytande är, enligt 

kommissionens tillkännagivande, vanligen makten att blockera åtgärder med 

avgörande betydelse för ett företags affärsstrategi. 

 

Avseende minoritetsinnehav så kan kontroll även uppnås i och med förvärvet. Det 

krävs dock att minoritetsinnehavaren har ett bestämmande inflytande, som ovan 

beskrivits. Detta benämns enligt kommissionens tillkännagivande som vetorätt, det 

vill säga möjligheten för minoritetsinnehavaren att motsätta sig beslut som är viktiga 

för det gemensamma företagets affärsstrategi. De typer av vetorätt som i allmänhet är 

mest betydelsefulla är de som avser utnämning av företagsledning och fastställande av 

budget. Även om det inte förekommer någon specifik vetorätt så kan två eller flera 

företag som förvärvar minoritetsandelar i ett annat företag få gemensam kontroll över 

företaget. Det är alltså begreppet kontroll som är det väsentliga i bedömningen av det 

enskilda fallet.
84

  

 

Det finns undantag i koncentrationsförordningens artikel 3.5 i vilken anges tre 

särskilda fall då förvärv av kontroll inte ska anses som en företagskoncentration och 

därmed faller utanför koncentrationsförordningen.  
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De särskilda fall som anges är: 

1) Företaget som förvärvar måste vara ett kreditinstitut, annat finansinstitut eller 

ett försäkringsbolag, vars normala verksamhet omfattar transaktioner inom 

ovan nämnda område. 

2) Transaktionen innebär ingen ändring i kontrollstrukturen och utgör 

följaktligen inte någon koncentration om kontroll förvärvas av en tjänsteman 

som är utsedd enligt medlemsstats lagar om likvidation, konkurs, obestånd, 

betalningsinställelse, ackord eller liknande förfarande. 

3) En transaktion genom vilken sådana finansiella holdingbolag som avses i 

rådets fjärde direktiv 78/660/EEG förvärvar kontroll över ett företag och inte 

utgör någon koncentration.
85

  

 

Det som ovan beskrivits från kommissionens tillkännagivande avser främst att 

upplysa om innebörden av artikel 3 i förordningen, det vill säga definitionen av en 

företagskoncentration samt innebörden av avgörande/bestämmande inflytande. Ett 

genomgående viktigt begrepp som används vid bedömningen är förvärv av kontroll 

och som ovan nämnts så föreligger detta huvudsakligen då det förvärvande företaget 

kan påverka eller motsätta sig beslut som är viktiga för det gemensamma företagets 

affärsstrategi.  

 

Svårigheten för kommissionen att bedöma om förvärv av kontroll föreligger eller inte 

kan åskådliggöras genom rättsfallet ConAgra/IDEA.
86

 Rättsfallet handlar om det 

franska företaget ConAgra International samt företaget IDEA Industrie, vilka båda var 

verksamma inom köttindustrin. Genom ett avtal företagen emellan förvärvade 

ConAgra 20 procent av aktierna i IDEA Industrie och fick genom detta 

minoritetsinnehav tillgång till 26 procent av röstetalet. Avtalet mellan de båda 

företagen reglerade att det krävdes 75 procent av röstetalet för att fatta vissa beslut, 

såsom den årliga budgeten, investeringar och andra strategiska beslut.
87

 Detta innebar 

att ConAgra med sina 26 procent av röstetalet fick ett avgörande inflytande i IDEA 

Industrie, genom att ConAgra kunde stoppa dessa viktiga beslut.
88
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ConAgra förvärvade inte kontroll i den mening som avses i 

koncentrationsförordningen då den förvärvade andelen endast uppgick till 20 procent. 

Genom ConAgras tillgång med 26 procent av röstetalet fick de trots sitt 

minoritetsinnehav en viktig roll i företaget, som även kunde verka avgörande 

eftersom de hade möjlighet att stoppa viktiga beslut.
89

  

 

Enligt kommissionens bedömning innebar detta alltså att Industrie inte kunde verka 

på ett meningsfullt och konkurrenskraftigt sätt, utan ConAgras samarbete. 

Kommissionen ansåg även i fallet att ConAgra gavs större skydd än vad som bör 

anses normalt för ett minoritetsinnehav. Trots att kommissionen fann att ConAgra 

hade ett avgörande inflytande i IDEA, så hade förvärvet inte en betydande effekt på 

den gemensamma marknaden. I och med detta så kunde inte förvärvet dömas som en 

företagskoncentration med stöd av förordningen.
90

  Rättsfallet är ett typexempel på en 

situation där kommissionen vid sin förhandsbedömning av en koncentration inte ser 

några risker med förvärvet på grund av den låga procentandel det rör sig om. 

Förvärvet ledde till en viss konkurrenshämning men vid första anblick såg förvärvet 

förenligt ut med förordningen.  

 

Sammanfattningsvis har utvecklingen för kontroll av företagskoncentrationer gått från 

att endast vara reglerad av artiklarna 101 och 102 FEUF till att idag ha en egen 

förordning. Framförallt rättsfallen Continetal Can och Philip Morris påvisade 

problematiken med att det tidigare inte fanns någon specifik reglering för 

företagskoncentrationer.
91

  

 

Efter att den första koncentrationsförordningen antogs år 1989 så har förändringar 

skett och slutligen ersattes den äldre förordningen av den nuvarande 

koncentrationsförordningen 139/2004. Typfallet för när en företagskoncentration 

föreligger är när två eller flera företag går samman efter en övergång av äganderätten. 

Av vikt är att det föreligger en varaktig förändring av kontroll mellan de berörda 

företagen.
92
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I kommissionens tillkännagivande om begreppet koncentration definieras 

kontrollbegreppet som möjligheten att utöva ett bestämmande inflytande, vilket 

vanligen är makten att blockera åtgärder med avgörande betydelse för ett företags 

affärsstrategi.
93

 Det har dock visat sig att kommissionen i vissa fall, såsom i 

exempelvis ovan nämnda rättsfallet ConAgra/IDEA, haft svårigheter att avgöra om 

förvärv av kontroll föreligger eller inte. För att tydliggöra denna problematik i EU, 

kommer vi i följande kapitel göra en beskrivning av USA konkurrensreglering, som 

likt EU är en stor aktör på världsmarknaden.  
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5 Konkurrenspolitik i USA 

5.1 Bedömning av koncentrationer 

Att diskutera utvecklingen av EU:s konkurrenspolitik utan att i något hänseende ta 

hänsyn till den amerikanska konkurrenspolitiken är knappast möjligt. Genom 

forskare, jurister och ekonomer har den europeiska konkurrenspolitiken fått 

betydande influenser från den amerikanska regleringen vad gäller konkurrens. USA 

var en av de första länderna att anta en konkurrenslagstiftning i och med 

ikraftträdandet av Sherman Antitrust Act 1890.
94

 Sherman Act har varit en förebild 

för många andra länders konkurrenslagstiftning. Lagens förbud mot 

konkurrensbegränsande avtal och samarbeten samt reglering för hur företag med en 

dominerande ställning tillåts agera återfinns bland EU:s centrala 

konkurrensbestämmelser.
95

  

 

I Sherman Act’s första del stadgas följande: “every contract, combination in the form 

of trust or otherwise, or conspiracy in restraint of trade or commerce among the 

several States, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal. Every person 

who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby 

declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony…”
96

 

 

Av section 2 följer: “every person who shall monopolize, or combine or conspire with 

any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among 

several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony…”
97

 

 

Innehållet i dessa två stadgar kan liknas vid artiklarna 101 och 102 FEUF. Syftet med 

section ett är att förbjuda konkurrensbegränsande avtal företag emellan, medan 

section två avser förbudet mot ett företags ensidiga handlande att missbruka en 

dominerande ställning.  
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År 1914 trädde The Clayton Act och Federal Trade Commission Act i kraft och 

skärpte reglerna i den tidigare Sherman Act. The Clayton Act är den främsta 

amerikanska rättsakten att reglera företagskoncentrationer.  Reglerna som tillämpas 

för att kontrollera företagsförvärv finns i section 7
98

 i The Clayton Act.
99

   

 

Lydelsen i section 7 ser i utdrag ut på följande sätt:”...that no corporation engaged in 

commerce shall aquire, directly or indirectly, the whole or any part of the stock or 

other share capital - (or) the assets of another corporation engaged also in commerce, 

where in any line of commerce in any section of the country the effect of such 

acquisition may be substantially to lessen competition, or tend to create a 

monopoly”.
100

 Den generella förutsättingen för att bestämmelsen tillämpas, är att 

förvärvet riskerar skapa ett monopol eller iallafall väsentligen minska konkurrensen.  

 

Förbudet i section. 7 tillämpas på både ren
101

 koncentration samt på förvärv av 

minoritetsandelar, oavsett om transaktionen avser förvärv av kontroll eller inte. Enligt 

amerikansk rätt finns ingen gräns för hur stor förvärvsandelen måste vara för att 

section 7 ska vara tillämplig. De fall som hittills har dömts enligt section 7 har dock 

haft en procentandel på minst 15 procent, men det har även förekommit fall som 

dömts till åtgärder där procentandelen har legat under 15 procent.
102

 I USA finns även 

en anmälningsplikt vid alla förvärv av röstetal eller tillgångar som uppfyller särskilda 

tröskelvärden. Anmälningsplikt gäller så länge inget undantag ges enligt Hart-Scott-

Rodino Act.
103

 Denna plikt innebär även att förvärv av minoritetsandelar kan behöva 

anmälas, även då förvärvet består av en liten procentandel. Dock stadgas det i section 

7A Clayton Act att om förvärvet avser en procentandel om 10 procent eller lägre, så 

föreligger ingen anmälningsplikt.  
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Övervakning och kontroll av företagsförvärv i USA utövas av de två 

konkurrensmyndigheterna United States Departement of Justice (DoJ) och Federal 

Trade Commission (FTC). Myndigheternas uppdrag är att främja den ekonomiska 

konkurrensen genom upprätthållande och vägledning inom antitrustlagstiftningen. De 

federala antitrustlagarna gäller för praktiskt taget alla branscher och alla nivåer av 

verksamhet. Reglerna förbjuder en rad olika metoder som hämmar konkurrens, såsom 

prisöverenskommelser, fusioner och handlingar som syftar till att ge monopolmakt.
104

  

  

FTC är en fristående administrativ myndighet, vilken på samma sätt som DoJ har 

behörighet att ingripa i situationer där konkurrens riskerar ta skada, utifrån reglerna i 

Clayton Act.
105

 Vad gäller Sherman Act har DoJ exklusiv behörighet. Ett 

företagsförvärv som uppfyller reglerade tröskelvärden är, som tidigare nämnts, 

anmälningspliktigt och ska godkännas av antingen DoJ eller FTC.  

 

Vid den amerikanska konkurrensbedömningen av förvärv av minoritetsandelar 

tillämpar de amerikanska kontrollorganen samma typ av bedömning som när det 

gäller rena koncentrationer, det vill säga om det finns en sannolikhet att förvärvet i 

fråga kan leda till skada på konkurrensen. Faktum är att den skada på konkurrensen 

som kan uppkomma vid förvärv av minoritetsandelar kan kvalitativt sett ha samma 

verkan som vid en ren koncentration, detta genom att det förvärvande företaget har 

möjligheter att påverka målföretaget på olika sätt. Det förvärvande företaget kan 

exempelvis stoppa strategiska beslut som skulle varit viktiga för målföretagets 

utveckling och på så sätt minska dess konkurrenskraft på den gemensamma 

marknaden gentemot andra företag.  Det förvärvande företaget kan även få god insikt 

i det andra företaget, exempelvis få tillgång till information som är sekretessbelagd 

utåt sett. Detta kan i slutändan leda till en samverkanseffekt och på så sätt leda till 

skada på konkurrensen.
106
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Sedan 1996 fram till juni 2011 har DoJ uttryckt missnöje över 18 fall som rör förvärv 

av minoritetsandelar. I vissa av fallen har de inblandade företagen eliminerat 

potentiella konkurrenter i och med förvärvet och detta har lett till skada på 

konkurrensen.
107

  

 

För att exemplifiera ovanstående problematik beskrivs två rättsfall.
108

 Fallet 

Primestar/ASkyB’s satellite service från 1998 handlar om företaget Primestar som ägs 

av de fem största kabelbolagen i USA. Primestar ville förvärva kontroll över en 

”broad cast satellit” vilken distribuerar videoprogrammering landet över. 

Rättigheterna till denna satellit ägdes av ASkyB, som i sin tur ägdes av News Corp 

and MCI. I utbyte mot Primestars förvärv av rättigheterna skulle News Corp/MCI få 

en andel av 20 procent i Primestar. Förvärvet innebar en väsentlig minskning av 

konkurrensen mellan olika operatörer för kabelsystem på den amerikanska 

marknaden.
109

  

 

DoJ ansåg att detta förvärv skulle minska konkurrensen avsevärt vilket skulle strida 

mot section 7 Clayton Act.
110

 Vidare menar DoJ att detta förvärv av minoritetsandelar 

skulle omvandla ASkyB från att vara en stark konkurrent på marknaden, till en 

investerare i Primestar. Transaktionen skulle på så sätt få en hämmande effekt på 

konkurrensen samt strida mot section 7 Clayton Act.  

 

Dairy Farmers of America är ett annat amerikanskt fall av intresse som rör 

företagsförvärv. Fallet i fråga handlar om företaget Dairy Farmers of America, vidare 

kallat DFA, som hade en andel om 50 procent i företaget som ägde Flav-O-Rich 

Dairy i London, Kentucky. Fram till februari 2002 var företaget Southern Belle Dairy, 

vidare kallat Southern Belle, en av Flav-O-Rich Dairy’s främsta konkurrenter. 

Företagens verksamhet gick ut på att leverera mjölk till olika skoldistrikt i Kentucky 

och Tennessee.
111
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I februari 2002 förvärvade DFA genom andra dotterbolag kontroll i Southern Belle, 

vilket resulterade i att den tidigare konkurrensen mellan Southern Belle och Flav-O-

Rich i stort sett blev obefintlig. Innan förvärvet resulterade konkurrensen mellan Flav-

O-Rich Dairy och Southern Belle i lägre priser samt en bättre service för de olika 

skoldistrikten.
112

 I och med förvärvet ökade priserna för skolorna avsevärt. Genom att 

DFA hade kontroll i de båda tidigare konkurrerande bolagen Flav-O-Rich och 

Southern- Belle så försvann konkurrensen på den relevanta marknaden, vilket stred 

mot section 7 Clayton Act.
113

 Ovanstående fall visar alltså på att även om förvärvet 

inte avser en stor procentandel så kan det ge konkurrenshämmande effekter, vilka då 

kan dömas enligt den amerikanska regleringen men faller utanför EU:s 

koncentrationsförordning.  

5.2 Skillnader och likheter USA och EU 

Som tidigare beskrivits i detta kapitel har USA, likt EU, en reglering av 

konkurrensbegränsande avtal samt förbud mot ett företags missbruk av dominerande 

ställning, vilka stadgas i section 1 och 2 Sherman Act. De båda konkurrensrättsliga 

systemen har alltså ett gemensamt syfte att eftersträva en effektiv konkurrens genom 

dessa stadganden. Det föreligger dock skillnader mellan de båda regleringarna, varav 

en är att det i Sherman Act’s section 1 och 2 även anges påföljd vid en överträdelse, 

vilket det inte görs i artikel 101 och 102 FEUF.  

 

Avseende förvärv av minoritetsandelar föreligger däremot ett större antal skillnader. I 

den amerikanska regleringen krävs inget förvärv av kontroll, utan ett företag kan 

dömas för en konkurrenshämmande koncentration trots att förvärvet avser en liten 

procentandel. Här beaktas istället faktorer, såsom tidigare nämnts, exempelvis i vilken 

utsträckning det förvärvande företaget kan påverka målföretaget i form av strategiska 

beslut etc.
114

  

 

Den obligatoriska anmälningsplikten skiljer sig även på det sättet att enligt den 

amerikanska regleringen kan en anmälningsplikt uppkomma även vid ett förvärv av 

minoritetsandelar.  
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Vid en bedömning för huruvida en anmälningsplikt föreligger skall exempelvis 

storleken på företagen, beloppet som förvärvet motsvarar, antalet rösträttigheter etc., 

tas med i beräkningen.
115

 Det krävs alltså inte att det förvärvande företaget ska uppnå 

förvärv av kontroll för att en anmälningsplikt skall föreligga, utan det kan räcka med 

att förvärvet avser en andels så liten som 15 procent i målföretaget.
116

  

 
Som synes föreligger skillnader mellan amerikansk och europeisk bedömning. I det 

uppmärksammade rättsfallet GE/Honeywell
117

 var både USA och EU inblandade och 

bedömde situationen på olika sätt. Kommissionen fokuserade vid sin bedömning på 

de effekter som kunde tänkas träffa den inre marknaden. Parterna i fallet Honeywell 

Inc. och General Electric planerade en transaktion där Honeywell skulle förvärva 

andelar i General Electric. Förvärvet godkändes av de amerikanska 

konkurrensmyndigheterna men stoppades därefter av kommissionen. Kommissionen 

befarade att förvärvet skulle leda till en förstärkt position av GE´s redan dominerande 

ställning på marknaden för jetmotorer till stora trafikflygplan och regionalflygplan 

och skapa en dominerande ställning inom flygelektronik.
118

  

 

Kommissionen menade att det genom sammanslagningen skulle ges möjlighet för 

företaget att utnyttja sitt marknadsinflytande och göra strategiska prissänkningar etc. 

Kommissionens spekulativa bedömning skapade mycket kritik, framförallt i USA, 

från såväl konkurrensmyndigheter som ledande ekonomer i näringslivet. Kritiken var 

framförallt riktad mot EU:s uppfattning att förbjuda en sammanslagning som skulle 

leda till både sänkta priser som ökad produktion. Myndigheterna i USA understryker 

att de inte förbjuder en koncentration som effektiviserar ett företags verksamhet, på 

grund av rädsla för att konkurrenter inte kan matcha dessa. Konkurrensreglerna bör 

skydda konkurrensen i stort och inte konkurrenter. Enligt dem bör övervakande 

myndigheter vara mycket försiktiga med att anta en policy som offrar kortsiktiga 

effektivitetsvinster i syfte att upprätthålla en fungerande konkurrens.
119
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6 Kommissionens ändringsförslag  

6.1 Koncentrationskontrollen då och nu 

Som vi presenterat i de inledande avsnitten fanns till en början ingen 

koncentrationsförordning i EU. Regler om koncentrationskontroll utelämnades helt, i 

syfte att främja fri konkurrens. Artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget var då de enda 

artiklarna som reglerade konkurrensfrågor, men de var därmed inte avsedda att 

reglera företagskoncentrationer. I fallen Philip Morris och Continental Can
120

 gjordes 

försök att tillämpa artiklarna 81 och 82 EG-fördraget vid bedömning av 

konkurrenseffekter i ett koncentrationsfall. Vid tillämpningen av artiklarna i dessa 

båda fall upptäcktes dock brister för att kunna använda dessa fullt ut. Mot bakgrund 

av dessa fall stod det klart att en mer täckande lagstiftning krävdes för att kunna 

förhindra den skada som kan uppkomma i en sådan transaktion.
121

  

 

En första koncentrationsförordning antogs 1989. I och med förordningens tillkomst 

blev det avsevärt mycket lättare att bedöma företagssammanslutningar, men brister 

upptäcktes även i den och därmed gjordes såväl tillägg som ändringar de kommande 

åren. År 2001 publicerades kommissionens Grönbok om översynen av rådets 

förordning (EEG) nr 4064/89. Det var först då som en diskussion kring 

minoritetsandelar blev aktuell. De huvudsakliga frågorna var hur förvärv av 

minoritetsandelar, utan förvärv av kontroll, skulle bedömas då de inte täcktes av 

koncentrationsförordningen. Kommissionen menade i det läget att artiklarna 101 och 

102 FEUF var tillämpliga på dessa transaktioner.
122

  

 

År 2004 ersattes den tidigare förordningen, nr 4064/89, av förordning nr 189/2004. 

Många av Grönbokens centrala diskussionsfrågor låg till grund för ändringarna i den 

nya förordningen. Det framhölls i Grönboken att det fanns problem vid förvärv av 

minoritetsandelar, men vad gäller dem skedde ingen förändring i förordningen.
123

  

 

 

                                                      
120

 Se avsnitt 4.1. 
121

 Ibid.  
122

 Grönboken om översynen av rådets förordning, s. 28 p. 106-109. 
123

 Ibid. 



 

 34  

Utvecklingen har gått från uppfattningen att reglering av koncentrationer var för 

riskabelt eftersom det var önskvärt att upprätthålla helt fri konkurrens utan 

begränsningar till en situation där det inte finns möjlighet att ingripa i alla 

transaktioner även om de tenderar att hämma konkurrensen.   

6.2 Mot en effektivare koncentrationskontroll  

Vi har i tidigare avsnitt lagt stor vikt vid att betydande skada på konkurrensen riskerar 

att uppkomma, inte bara vid förvärv som medför kontroll utan även vid förvärv av 

minoritetsandelar som inte uppfyller kontrollrekvisitet. I dagsläget kan en skada till 

följd av ett minoritetsförvärv inte på ett systematiskt sätt stoppas med den reglering 

som finns. Minoritetsförvärv relaterar vanligen till situationer där förvärvaren innehar 

mindre än 50 procent av rösträttigheterna. Det finns dock situationer där 

minoritetsförvärvet ger ett avgörande inflytande i det förvärvande företaget även då 

förvärvet innefattar mindre än 50 procent och inte är förvärv av kontroll i juridisk 

mening. Dessa situationer täcks inte av den nuvarande regleringen för 

företagskoncentration inom EU.  

 

I kommissionens aktuella framställning, Commission staff working document: 

towards more effective merger control
124

, som presenterats i avsnitt 2.2.1, har 

kommissionen reflekterat kring problematiken avseende förvärv av minoritetsandelar 

ur ett konkurrensperspektiv. Två huvudsakliga problem tas upp i framställningen, 

varav ett av dem innefattar huruvida en utvecklad reglering för kontroll av 

minoritetsförvärv krävs för att förhindra att konkurrensen skadas. I framställningen 

beskriver kommissionen ett antal olika negativa effekter som förvärv av 

minoritetsandelar kan leda till, exempelvis minskad konkurrens mellan aktörer på 

marknaden och underlättad samordning mellan konkurrenter. Förvärv av 

minoritetsandelar tenderar i många fall att leda till ett påtagligt hinder för 

konkurrensen även om det sannolikt inte får samma konsekvenser som vid förvärv av 

kontroll. Vid bedömningen av företagsförvärv har kommissionen sedan år 1990 

identifierat 53 specifika fall där det rört sig om just förvärv av minoritetsandelar.  
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I 20 av dessa fall har förvärvet orsakat skada på konkurrensen på den gemensamma 

marknaden. Rättsfallet Ryanair/Aer Lingus
125

 från 2007 är ett mycket 

uppmärksammat fall som kommissionen har beaktat i sin framställning av 

Commission staff working document. Ryanair som redan sedan tidigare hade en 

minoritetspost i konkurrenten Aer Lingus ville genom att förvärva ytterligare en andel 

i företaget utöka sin minoritetspost till 29,4 procent. På grund av den skada på 

konkurrensen som förvärvet ledde till, stoppade kommissionen förvärvet i juni 2007. 

Dock behöll Ryanair sin andel i Aer Lingus efter kommissionens beslut. ”In view of 

the fact that the merger Regulation only provides for the ex-ante review of operations 

leading to the acquisition of control, the Commission could not enforce against 

Ryanair’s minority stake under EU merger control-a reasoning confirmed in 2010 by 

the General Court”.
126

 Kommissionen kan inte agera i en situation som denna, enligt 

koncentrationsförordningen, i och med att Ryanair inte förvärvade kontroll i Aer 

Lingus.  

 

Ett annat rättsfall som exemplifierar problematiken är kommissionens beslut i ärende 

Siemens/VA Tech
127

 från 2005. Siemens hade sedan tidigare en andel om 28 procent i 

företaget SMS Demag, dotterbolag till VA Tech. Genom detta förvärv fick Siemens 

tillgång till viktig information i SMS Demag och även rösträttigheter i företaget. Med 

tanke på Siemens delaktighet i SMS ledde koncentrationen till tveksamheter gällande 

dess förenlighet med inre marknaden. Kommissionen bedömde att innehavet skulle 

minska konkurrenstrycket som tidigare funnits mellan SMS och VA Tech. Siemens 

finansiella delaktighet riskerade minska företagets incitament att konkurrera med 

SMS. För att undvika de eventuella risker som kunde tänkas skada konkurrensen 

tillsades Siemens utse en oberoende förvaltare som skulle representera dem och få 

ensam tillgång till känslig information i SMS Demag. Kommissonen ansåg att dessa 

åtgärder var tillräckliga för att konkurrensen inte skulle komma till skada. Siemens 

försäkrade även att genom dessa åtgärder skulle de som minoritetsägare inte längre 

kunna få strategisk viktig information och på så sätt inte kunna utnyttja sin situation 

för att minska konkurrensen mellan de båda företagen som de förvärvade andelar i.
128
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Svårigheterna vid bedömningen av ovan nämnda fall är att avgöra var gränsen går för 

att förvärvet ska leda till skada på konkurrensen, och även avgöra var gränserna går 

för att kommissionen ska kunna ingripa med stöd av koncentrationsförordningen. 

Som vi tidigare nämnt i avsnitten 3.1 och 3.3.1 kan kommissionen idag endast under 

väldigt snäva omständigheter ingripa vid förvärv av minoritetsandelar, med stöd av 

reglerna i artikel 101 och 102 FEUF.  

 

För att sammanfatta kommissionens förslag så skulle en uppgradering av 

förordningen krävas för att lättare kunna undersöka och döma i de fall som rör förvärv 

av minoritetsandelar. Enligt framställningen finns tre huvudsakliga förslag till en 

korrigering i förordningen. I första hand föreslås det att en utökning av den nuvarande 

ex-ante kontrollen ska tillämpas även vid förvärv av minoritetsandelar, vilket innebär 

att även minoritetsförvärv skulle anmälas till kommissionen. Kommissionen skall 

genom detta så kallade notification system
129

, ge sitt godkännande innan transaktionen 

genomförs. Den andra förändringen som föreslås avser kommissionens befogenhet att 

undersöka förvärvet, trots att ingen anmälan skett. Undersökningen ska ske genom det 

så kallade self-assessment system
130

 där kommissionen har valmöjligheten att göra en 

bedömning av huruvida minoritetsförvärvet kräver en vidare utredning. Det sista 

alternativet går under benämningen transparency system.
131

 Denna förändring innebär 

att företagen endast förpliktas att skicka ett kort meddelande innehållande viktig 

information om förvärvet. Detta meddelande skall sedan publiceras på 

kommissionens hemsida eller i The Official Journal
132

 för att tredje part skall kunna ta 

del av informationen.
133

 

 

 

 

 
 

                                                      
129 Commission staff working document – towards more effective EU merger control, part 1/3 s. 7. 
130

 Ibid.  
131

 Ibid.  
132

 http://publications.europa.eu/official/index_en.htm. 
133 Commission staff working document – towards more effective EU merger control, part 1/3 s. 7. 

 



 

 37  

6.3 Företagens syn på förslaget 

Med utgångspunkt i kommissionens framlagda förslag om en förändrad 

koncentrationskontroll har ett antal företag, organisationer och juristbyråer ombetts 

kommentera förslaget som ett led i utvecklingen för en förbättring av 

koncentrationsförordningen.  Rättsfallet
134

 avseende Ryanair och Aer Lingus har haft 

en väsentlig betydelse för kommissionen i framställning av det nya förslaget. Vi har 

valt att presentera Ryanair och Aer Lingus kommentarer till kommissionens förslag 

av den orsak att fallet varit omdiskuterat och uppmärksammats av såväl 

kommissionen som helt utomstående parter.   

 

Ryanair framhåller att detta är ett unikt problem som väldigt sällan förekommer och 

därmed inte är en anledning till en reform av koncentrationsförordningen. De menar 

också att kommissionen inte ska fokusera allt för mycket på de ensidiga teorier som 

uppkom i just detta fall. En förändring av nuvarande koncentrationsförordning kräver 

en mer omfattande och proportionerlig översyn. Ryanair menar också att 

kommissionen idag inte står helt utan möjlighet att ingripa vid icke-kontrollerande 

minoritetsförvärv, eftersom artiklarna 101 och 102 FEUF i många situationer är 

tillämpliga. Av återkommande karaktär är Ryanairs argument att artiklarna 101 och 

102 FEUF är tillämpliga i de flesta fall, men andra företag lägger vikt vid de 

situationer när varken artiklarna i FEUF eller koncentrationsförordningen kan 

användas. Ryanair menar att tack vare ex-post kontrollen kan artikel 101 FEUF 

användas på faktisk skada och därmed vara mer lämplig än förordningen som bara 

kan användas vid en potentiell, hypotetisk skada.
135

  

 

Ryanair hävdar att en utvidgning av förordningen är oproportionerlig då det idag inte 

finns något problem. En utvidgad förordning skulle öppna upp för en parallell 

koncentrationsöversyn, med onödiga processer såväl tidsmässigt som 

kostnadsmässigt. Dessutom skulle det hämma de minoritetsförvärv som ligger utanför 

riskzonen och ha en avskräckande effekt för företag och dess nya investeringar.  
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Ryanair menar vidare att det vore orimligt av EU att utnyttja sin befogenhet och agera 

tvärtemot medlemsländerna som haft möjlighet att lagstifta på området men likväl 

låtit bli. Sammanfattningsvis säger Ryanair att en utvidgning av 

koncentrationsförordningen vore onödigt kostsamt, tidskrävande, hämmande för 

investeringar för företag på marknaden och framförallt oproportionerligt i förhållande 

till ett knappt existerande problem.
136

  

 

I motsats till Ryanair menar Aer Lingus, med utgångspunkt i det fallet
137

 som de 

själva var inblandade i, att en reformerad koncentrationsförordning skulle vara till stor 

nytta. Aer Lingus hävdar att Ryanair undkommit granskning på EU-nivå under 

mycket lång tid och att det därför är ganska uppenbart att den befogenhet 

kommissionen idag har genom nuvarande koncentrationsförordning är otillräcklig. 

Aer Lingus önskar en utvidgning av artikel 8.4 i koncentrationsförordningen, vilken 

behandlar kommissionens befogenhet att fatta beslut. Det skulle möjliggöra för 

kommissionen att kräva avveckling av förvärvet, oaktat om kontroll uppnåtts eller 

inte. Kommissionens oförmåga att ingripa i en situation likt denna, tillåter indirekt 

skada på konkurrensen.
138

 

 

Aer Lingus förespråkar ett self-assessment system, vilket beskrivits i avsnitt 6.2, för 

att minska kommissionens börda. Vad gäller transparency system menar Aer Lingus 

att det endast skulle bli till en börda och en ytterligare process i det redan befintliga 

anmälningssystemet. Ytterligare tillägg som Aer Lingus önskar är reglering vad gäller 

återanmälan av ett förvärv som blivit stoppat en gång tidigare. Företag ska inte ha 

möjlighet att gång på gång göra nytt försök till förvärv om de inte kan visa på att 

marknaden förändrats och det därmed är andra förutsättningar. Upprepade 

anmälningar lägger en onödig börda på kommissionens arbete.
139
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För att få argument från ett företag verksamt i en helt annan bransch än Ryanair och 

Aer Lingus presenteras härefter kommentarerna från franska Telecom-företaget 

Orange. De köper ofta andelar i andra företag i syftet att kunna erbjuda ny service och 

teknik till kunder. Orange hyser tvivel om behovet av en utökad 

koncentrationskontroll. De ser inte behovet som tillräckligt motiverat då problemet 

bara visat sig i några sällsynta fall. De menar att en reform av 

koncentrationsförordningen blir kostsam och tidskrävande utan att egentligen leda till 

några som helst fördelar. Konkurrensreglerna ska syfta till att främja konkurrens och 

skapa gynnsamma konkurrensvillkor för företag som vill ta sig in på nya marknader. 

En ändring av reglerna tenderar snarare verka hämmande. Nystartade företag har 

många gånger ett behov av att investerare köper in sig på minoritetsandelar i kapitalet 

för att finansiera en fortsatt utveckling.  Förslaget blir ett processuellt hinder ur den 

aspekten.
140

   

 

För att stödja ståndpunkten att en förändring krävs och att det föreligger ett problem 

avseende förvärv av minoritetsandelar har Office of Fair Trading and UK 

Competition Commission yttrat sig om kommissionens förslag till en förändring. UK 

competition authorities instämmer i kommissionens åsikter att ett förvärv av 

minoritetsandelar kan ge det förvärvande företaget ett betydande inflytande hos det 

andra företaget. Detta kan ske genom att det förvärvande företaget exempelvis kan 

genom sin rösträtt stoppa viktiga beslut för företagets utveckling.  I sitt yttrande 

menar The UK competition authorities på att ett self- assessment system är att föredra 

för att på så sätt fånga upp de förvärv av minoritetsandelar som faller utanför 

koncentrationsförordningens tillämpning. De anser även att ett transparency system 

skulle vara användbart ur den synvinkeln att kommissionen skulle få den information 

de behöver om förvärvet för att kunna göra en bedömning. Dock skulle denna lösning, 

som ovan nämnt, leda till en tung administrativ börda för både kommissionen samt de 

företagen som är inblandade i förvärvet.
141
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20 september 2013. 
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För att sammanfatta argumenten ovan kan vi konstatera att flertalet företag har en 

negativ syn på en förändring av koncentrationsförordningen. Många av dem hävdar 

att vad kommissionen ser som ett problem är helt omotiverat och andra menar till och 

med att det är ett icke-exsisterande problem kommissionen lägger fram. Flera av de 

tillfrågade företagen menar att de fall som kommissionen tydliggör problematiken 

igenom är väldigt få, och i förhållande till hur krävande och omfattande en reform av 

förordningen skulle vara ser de en reform som helt oproportionerligt. För mycket tid 

och kraft skulle hamna på just förvärv av minoritetsandelar, när det egentligen inte är 

dessa transaktioner som är de uppenbara fallen att skada konkurrensen. 
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7 Analys  

7.1 Minoritetsförvärv – ett reellt hot mot den inre marknaden? 

Konkurrensreglerna har varit centrala inom EU sedan dess tillkomst. Betydande 

förändringar har gjorts längs vägen för att anpassas till den ständiga utveckling som 

sker på marknaden. Resultatet av vår undersökning visar att oförmågan att hindra ett 

minoritetsförvärv på den inre marknaden är ett problem som upptäckts och 

uppmärksammats de senaste åren. Trots att medvetandet om luckan i lagstiftningen 

har funnits en tid, har den först under senare år börjat betraktas som ett EU-rättsligt 

problem. Därmed inte sagt att det är en vedertagen uppfattning men EU menar att en 

eventuell reform är ett nödvändigt steg i upprätthållandet av en effektiv konkurrens.  

Nedan följer en diskussion av EU:s förslag
142

 till en ändring, baserat på egna 

argument utifrån vår undersökning samt de gensvar som kommissionen fått tillbaka 

på sitt förslag.
143

 En uppställning av såväl fördelar som nackdelar presenteras för att 

på ett så rättvist sätt som möjligt bedöma om förslaget är lösningen på det existerande 

problemet.  

7.1.1 Vår syn på förslaget 

Genom de kommentarer från tillfrågade företag som vi har tittat närmare på står det 

klart för oss att de flesta tillfrågade företagen är negativa till förslaget, vilket givetvis 

är viktigt för kommissionen att ta i beaktande.  Flertalet av företagen menar att 

artiklarna 101 och 102 FEUF fungerar tillfredsställande som bedömningsinstrument 

när koncentrationsförordningen inte räcker till.
144

 Det är enligt vår mening en aning 

oklart hur artiklarna 101 och 102 FEUF kan användas för att fånga upp de fall som 

koncentrationsförordningen inte kan kontrollera. För att artikel 101 FEUF ska vara 

tillämplig måste konkurrensbegränsningskriteriet vara uppfyllt och för att artikel 102 

ska kunna tillämpas finns ett krav på en dominerande ställning.
145

 Enligt förordningen 

görs en bedömning i förväg, ex-ante, men enligt artiklarna 101 och 102 FEUF görs en 

bedömning i efterhand, det vill säga efter det att transaktionen genomförts. Ett sådant 

ingripande är mer tidskrävande jämfört med ett agerande innan transaktionens 

genomförande.  
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Av vikt är också att artiklarna 101 och 102 FEUF har ett flertal rekvisit som inte finns 

i koncentrationsförordningen, vilket gör tillämpningen av artiklarna relativt 

begränsad.  

 

Enligt vår mening har kommissionen har ett övergripande ansvar att utforma sina 

regler på ett sådant sätt att de grundläggande principerna i EU upprätthålls samt se till 

att det inte finns luckor i lagstiftningen. Ett noggrant övervägande måste förstås göras 

för att avgöra hur pass stort problemet är och i vilken omfattning det kan breda ut sig, 

men i slutändan är det ändå kommissionen som ensamt och opartiskt bedömer dessa 

situationer. För företagen i fråga blir bedömningen mer subjektiv, då de utgår från den 

position de själva har på marknaden.  De företag som hävdar att problemet är helt 

obefintligt har förmodligen den uppfattningen för att de i bedrivandet av sin 

verksamhet inte har stött på svårigheter vid minoritetförvärv.  

 

I vår bedömning, kring huruvida det föreligger ett problem eller inte, lägger vi stor 

vikt vid att kommissionen faktiskt lagt fram ett konkret förslag till en förändring. Vi 

menar att kommissionen inte skulle vidta en sådan åtgärd helt obefogat. EU har ett 

ansvar att i sitt arbete ta hänsyn till alla medlemsländers bästa. I varje beslutsfattande 

måste de ta i beaktande hur konsekvenserna påverkar EU i sin helhet. Vi anser, med 

beaktande av såväl kommissionens synpunkter som företagens återkoppling, att den 

lucka som finns i koncentrationsförordningen bör åtgärdas. Oaktat det mindre antalet 

situationer där problem vid bedömning enligt koncentrationsförordningen har 

uppmärksammats, anser vi att det finns brister i reglerna när företag tillåts agera på ett 

sätt som skadar konkurrensen och andra aktörer.  

7.2 Ett förändrat bedömningssystem 

Som tidigare beskrivits i avsnitt 6.2 ger kommissionen exempel på framför allt tre 

förändringar i förordningen för att få en bättre reglering på minoritetsförvärv. Det 

första förändringsförslaget, notification system, som innebär ett utvidgande av ex-ante 

kontrollen till att även innefatta minoritetsförvärv, kan innebära en stor börda för både 

kommissionen och företag. I och med plikten att anmäla varje minoritetsförvärv 

skulle kommissionen få in stora mängder anmälningar som den måste bedöma och ta 

ställning till. Utifrån ekonomiska aspekter riskerar förändringen bli en oerhört 

kostsam och resurskrävande process för kommissionen.  
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Sett utifrån företagens perspektiv torde utvidgandet av ex-ante kontrollen på 

minoritetsförvärv, troligen inskränka på företagsfriheten i och med anmälningsplikten 

av varje förvärv. Företagen blir i sin verksamhet väldigt begränsade och 

kontrollerade. Konkurrensskadan som kan uppkomma vid förvärv är mer baserat på 

hur företagen agerar än på deras strukturförändringar.  

 

Den andra, self-assessment system, innebär att kommissionen får befogenhet att 

bedöma även i de fall som inte omfattas av anmälningsplikten enligt 

koncentrationsförordningen. Detta kan, enligt vår mening, resultera i ovisshet hos 

företagen på två punkter. Företagen har ingen vetskap om när kommissionen kommer 

att bedöma förvärvet och det ges ingen klarhet i om förvärvet är förenligt med den 

inre marknaden. Det negativa för kommissionens del kan vara den brist på 

information från de företag som genomfört förvärvet, vilket försvårar en rättvis 

bedömning. Den tredje lösningen, transparency system, i vilken företagen skall skicka 

ett kort meddelande till kommissionen, kan enligt vår mening även den innebära 

nackdelar. Även om informationen i meddelandet endast behöver innehålla kort fakta 

om förvärvet, så kräver detta ändå en arbetsinsats i form av förfrågningar och 

diskussioner mellan företagen för att få fram den information som behövs. Detta kan 

från företagens sida anses som en administrativ börda.  

 

Motsatsvis finns självklart viktiga fördelar med de föreslagna förändringarna. 

Fördelen med en utvidgad ex-ante kontroll, notification system, är kommissionens 

tillgång till fullständig information om alla typer av förvärv och på så sätt kan de göra 

en rättvis bedömning för att se om transaktionen är förenlig med den inre marknaden. 

Det finns med andra ord inga förvärv som kan undkomma kontroll. Vad gäller self-

assessment system försvinner bördan med anmälningsplikten inför varje förvärv, 

vilket underlättar själva transaktionen. Det blir snarare en uppmuntran att förvärva, 

men kommissionen har möjlighet att när som helst gå in och undersöka transaktionen 

och dess effekter. En stor arbetsbörda med undersökning av alla förvärvsanmälningar 

försvinner från kommissionen, som då istället kan lägga fokus på undersökning av de 

förvärv som tenderar att verka skadligt. En fördel med transparency system är att det 

innebär mindre administrativt arbete än notification system och det delger även tredje 

part information om förvärvet genom publiceringen i The Official Journal. 

 



 

 44  

Enligt vår mening är ett self-assessment system att föredra främst på grund av att 

anmälningsplikten för företagen försvinner och kommissionen istället ges en vidare 

möjlighet att gå in och kontrollera en sammanslagning.  En nackdel med detta kan 

dock, som ovan nämnt, vara att kommissionen har för lite information om förvärvet 

för att kunna göra en bedömning. Motsatsvis skulle både kommissionen och företagen 

slippa den administrativa förpliktelsen att göra en anmälan, vilket skulle spara både 

tid och resurser. Tidsperioden för kommissionens befogenhet att göra en bedömning 

bör dock vara bestämd till ett antal månader efter det att transaktionen genomförts. 

Detta för att undvika ovisshet hos de inblandade företagen när kommissionen kan 

komma att göra en bedömning.  

 

Det skulle föreligga en större frihet hos företagen att förvärva andelar i ett annat 

företag, i och med att de inte behöver känna sig bundna av förpliktelsen att anmäla 

förvärvet. En av EU:s grundläggande regler är att det ska föreligga frihet för personer 

att etablera sin verksamhet inom EU:s gränser och genom en allt för sträng reglering 

av förvärv av minoritetsandelar, kan detta anses som avskräckande från företagens 

sida att genomföra förvärv om de är förpliktade att anmäla även mindre förvärv.  

7.3 Ex-ante eller ex-post kontroll 

Som tidigare nämnts är skillnaden mellan ex-ante kontroll och ex-post kontroll att den 

förstnämnda innebär förhandskontroll, medan den andra handlar om en bedömning i 

efterhand. Koncentrationsförordningen tillämpas med ex-ante kontroll medan 

artiklarna 101 och 102 FEUF används vid ex-post bedömning. Vid en ex-ante kontroll 

görs en hypotetisk bedömning. Kommissionen gör sin bedömning utifrån det som 

syns vid första anblick och kan inte bedöma transaktionens konsekvenser. Vid en ex-

post kontroll tittar kommissionen på konsekvenserna av en affär för att först då avgöra 

om effekterna är förenliga med artiklarna i fördraget. 

 

I en situation där kommissionen kan se ett visst mönster i företags agerande efter ett 

förvärv
146

, är det relativt lätt att använda ex-ante kontroll. Kommissionen tar hänsyn 

till tidigare effekter av ett liknande förvärv och beaktar dessa vid sin bedömning.  
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Minoritetsägare kan till exempel få en avgörande roll på bolagsstämma trots sitt 

minoritetsinnehav. Det framträder i de situationer där ägaren får majoritet vid 

aktieägarnas möten på grund av andra ägares frånvaro. Med utgångspunkt i just detta 

har kommissionen att ta hänsyn till vilken roll den minoritetsförvärvande ägaren får. 

Kommissionen måste göra en framtida analys och beakta förutsebara förändringar vad 

gäller aktieägarnas närvaro. Minoritetsinnehavet i sig utgör inget problem, men den 

omständigheten att det finns ett tydligt mönster från tidigare års bolagsstämmor kan 

leda till en enkel majoritet för minoritetsägaren. När det inte finns något visst 

mönster, men utgången av förvärvet likväl blir så att det hämmar konkurrensen, är det 

oerhört svårt för kommissionen att se detta i förväg.  

 

Ett utökande till en form av efterbedömning skulle vara oerhört kostsamt och 

resurskrävande. Emellertid skulle användandet av en ex post kontroll, det vill säga att 

se till konsekvenserna då transaktionen är genomförd, skulle fånga upp de förvärv av 

minoritetsandelar som inte faller inom ramen för koncentrationsförordningen. Vi 

anser dock att en av de främsta orsakerna till att ex-ante kontroll används när det 

gäller bedömning av koncentrationer, är svårigheten att kräva att en transaktion 

återgår både ur ekonomiska och organisatoriska aspekter.  

 

Vi menar att en ex-post kontroll skulle fånga upp de fallen som idag hamnar i 

lagstiftningens lucka, men problemet förflyttas istället till att kommissionen måste 

ingripa och begära att transaktionen återgår.  Enligt vår mening finns andra åtgärder 

som kommissionen kan vidta för att täppa till den befintliga luckan.  

7.4 Kontrollbegreppet  

I USA:s koncentrationsregler
147

 finns ingen bestämd procentandel som ett företag 

måste förvärva för att bli dömd enligt section 7 Clayton Act. Enligt praxis har dock de 

flesta fall där det förvärvande företaget blivit dömt, haft en andel om minst 15 

procent. I vissa fall har det handlat om en andel mindre än 15 procent. Enligt section 7 

Sherman Act under ”exempt transactions” så undantas emellertid de förvärv som 

understiger 10 procent från anmälningsplikten.
148
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Allmänt kan sägas att USA:s regelverk ger utrymme för en mer öppen bedömning i 

och med att de tar hänsyn till många olika faktorer utöver företagens storlek och 

omsättning. USA ser mer till konsekvenserna och väger in fler faktorer in sin 

bedömning för att avgöra huruvida förvärvet av minoritetsandelarna kan verka 

hämmande för konkurrensen. Förutsebarheten försvinner visserligen ju mer öppen 

bedömningen är, men samtidigt möjliggör det för en bedömning som kan anpassas så 

rättvist som möjligt till varje enskild situation.  

  

I EU ges inte samma möjlighet till en så öppen bedömning som USA har på grund av 

kravet på varaktig förändring av kontroll.
149

 Gränsen för anmälningsplikten inom EU 

är högre, vilket gör det lättare för företag som förvärvar minoritetsandelar att 

undkomma kontroll. Kravet på ett avgörande inflytande uppställs i 

koncentrationsförordningen, något sådant krav finns inte i den amerikanska 

regleringen. Vi tror att EU:s regler kommer att efterlikna de amerikanska 

konkurrensreglerna i ännu större utsträckning, med tanke på de tidigare influenser vi 

har från USA.  
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7.5 Slutsats 

Det huvudsakliga syftet med EU:s konkurrensregler är upprätthållandet av en effektiv 

konkurrens på marknaden. Koncentrationsförordningen är en viktig hörnsten i 

upprätthållandet av en konkurres utan snedvridning. Förordningen har utvecklats i 

takt med marknadens utveckling. Efter den undersökning vi har gjort är vår 

uppfattning att den lucka som finns i den nuvarande koncentrationsförordningen 

orsakar problem vid kommissionens bedömning och behöver därmed åtgärdas.  

 

I den del av framställningen som en jämförelse gjorts med USA har vi funnit 

argument för att tillåta en mer öppen bedömning. USA:s övervakande myndigheter 

ser till omständigheter och konsekvenser i det enskilda fallet vilket ger större 

utrymme för variationer i bedömningen. Denna typ av bedömning är inte förenlig med 

EU:s regler vilket är en bidragande faktor till det aktuella problemet. Enligt EU:s 

koncentrationsregler behandlas alla förvärv utifrån samma tröskelvärden, vilket vi 

uppfattar orimligt då alla situationer är olika. Givetvis måste tröskelvärden uppställas 

för att upprätthålla förutsebarhet, men det bör också lämnas utrymme för att vid 

bedömningen ta särskilda omständigheter i beaktande.   

 

Vi menar att det finns ett stort behov en utvidgad koncentrationsförordning och tror 

att det lämpligaste av kommissionens förslag är det systemet där kommissionen ges 

befogenhet att när som helst gå in och granska ett förvärv och dess effekter. Vi tror 

emellertid inte att EU helt och hållet kommer till rätta endast med hjälp av denna 

metod. Vi förespråkar även en översyn av begreppet varaktig förändring av kontroll 

för att göra en eventuell sänkning av detta krav. Kommissionen kan då göra en 

bedömning av de förvärv som idag faller utanför koncentrationsförordningens 

tillämplighet.  
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