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Sammanfattning 
 
De konkurrensrättsliga reglerna finns till för att skydda konsumenter och företag mot förfaranden 

som snedvrider konkurrensen på en marknad. Det finns många olika typer av marknader, på 

vilka det föreligger stor risk att det uppstår begränsningar i konkurrensen, varav en är oligopol-

marknad. Oligopol föreligger när ett fåtal stora aktörer gemensamt har en dominerande ställning 

som försvagar konkurrensen för de andra aktörerna på marknaden.  

 

Gemensam dominans kan uppstå genom parallellt uppträdande, som är ett naturligt beteende, 

eller samordnat förfarande, som är ett förbjudet förfarande. Tyst samordning är något som inträ-

der däremellan, möjligtvis som ett medvetet framkallat förfarande i avsikt att få förfarandet att 

likna ett naturligt beteende.   

 

I vår uppsats har vi utifrån artikel 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) samt praxis och doktrin granskat begreppet tyst samordning och dess påverkan på den 

fria konkurrensen. Vi har granskat två EU-rättsliga fall, Airtours mot Kommissionen och P, Ber-

telsmann AG och Sony Corporation of America mot Impala, där begreppet tyst samordning har 

behandlats. Under uppsatsen gång har vi fått erfara att tyst samordning är ett diffust begrepp. De 

få gånger begreppet tyst samordning diskuterats i praxis har det aldrig varit del av huvuddiskuss-

ionen. I uppsatsen utreds och redogörs för de rekvisit som krävs för att tyst samordning ska före-

ligga.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
Konkurrens behövs för en välfungerande marknad och den bestäms genom hur aktörerna på en 

marknad agerar gentemot varandra. En idealisk konkurrens är när det finns många mindre aktö-

rer som tillhandahåller likartade varor på en stor marknad. Det finns olika typer av konkurrens; 

både tillåten och otillåten. 

 

En marknad där konkurrensen inte fungerar och som karakteriseras av att en aktör ensam tillhan-

dahåller en vara kallas monopol, medan oligopol uppstår när ett fåtal stora aktörer gemensamt 

har en dominerande ställning som försvagar konkurrensen. Duopol är en sorts oligopolmarknad 

med endast två konkurrerande aktörer. Vid de olika typerna av marknadsbildningar föreligger 

stor risk att det uppstår begränsningar i konkurrensen. Stora aktörer kan exempelvis utnyttja sin 

ställning för att försöka exkludera de små aktörerna på samma marknad. Det har införts regle-

ringar för de stater som strävar efter att uppmuntra konkurrens, som syftar till att försvåra att 

stora företag utnyttjar och missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. 

 

I artikel 102 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) regleras missbruk av do-

minerande ställning av ett eller flera företag på en marknad. En gemensam dominerande ställning 

kan vara en följd av ett samordnat förfarande, som faller under förbudet i artikel 101 FEUF, men 

den kan även vara ett resultat av ett parallellt uppträdande som inte är förbjudet. Skulle en ge-

mensam dominerande ställning hämma konkurrensen kvalificerar det sig som ett missbruk och 

faller således under förbudet i artikel 102 FEUF.  

 

Den senaste tiden har det i doktrinen diskuterats huruvida tacit collusion1 (direkt översatt: tyst 

samordning), som innebär att ett fåtal stora företag på en oligopolmarknad framkallar och med-

vetet drar fördel av ett parallellt uppträdande, kan utgöra ett missbruk av dominerande ställning.  

                                                
1 Whish, Richard, Competition law, 6. ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, s. 544. 
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1.2 Problemformulering 

 

- Vilka rekvisit måste vara uppfyllda för att tyst samordning ska anses medföra att de sam-

arbetande företagen skapar en dominerande ställning, och att deras agerande därmed stri-

der mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF? 

 

- Var går gränsen mellan tillåten tyst samordning och otillåten tyst samordning? 

 
1.3 Syfte 
Med den här uppsatsen avser vi att undersöka när tyst samordning används. Vi ska klarlägga 

gränsdragningen mellan tyst samordning, parallellt uppträdande samt samordnat förfarande. Ut-

över det ska vi utreda vilka rekvisit vid tyst samordning som måste vara uppfyllda för att sam-

ordningen ska anses strida mot de konkurrensrättsliga reglerna i artikel 102 FEUF. Vi ska även 

visa tillämpningen av praxis i dagsläget. 

 
1.4 Avgränsning 
Vi kommer avgränsa oss till att tolka de unionsrättsliga konkurrensreglerna, artikel 101 och 102 

FEUF. Artikel 101 FEUF kommer enbart att beröras generellt med fokus på samordnat förfa-

rande. De svenska konkurrensreglerna kommer inte behandlas eftersom de unionsrättsliga kon-

kurrensreglerna redan är implementerade i det nationella regelverket.  

 

Vi avser att avgränsa oss från att använda Koncentrationsförordningen trots att vi använder 

praxis som behandlar tyst samordning, eftersom vår problemformulering inte berör företagskon-

centrationer.  

 
1.5 Metod   
Vi ska använda oss av en rättsdogmatisk metod, vars syfte är att tolka och systematisera gällande 

rätt. I denna avser vi att använda en teleologisk tolkning när vi tolkar direktiv och förordningar. 

Utgångspunkten för källmaterialet ska vara artikel 101 och 102 FEUF, praxis från EU-domstolen 

och Tribunalen samt relevant doktrin. Vidare kommer vi att analysera vilken tolkning som 
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Kommissionen företräder och som kommer till uttryck i dess utlåtanden. Vi kommer att tolka 

Kommissionens rekommendationer, en rekommendation är en rättsakt som ska tillämpas av län-

der som ingår i Europeiska Unionen.  

För att uppnå syftet med uppsatsen ska vi, utifrån vår utredning, diskutera hur lagen borde se ut 

(de lege ferenda). 

 
1.6 Disposition 
Inledningsvis ska vi i kapitel 2 beskriva konkurrensrätten generellt, och klarlägga relevanta defi-

nitioner. En introduktion till tyst samordning kommer göras här. Vi kommer beröra samhan-

delskriteriet i kapitel 3. I kapitel 4 redogörs för artikel 101 FEUF, rörande konkurrensbegrän-

sande avtal. I kapitlet utvecklar vi begreppet samordnat förfarande samt beskriver både horison-

tella och vertikala avtal. I kapitel 5 redogörs för artikel 102 FEUF rörande missbruk av domine-

rande ställning, där vi även kommer beröra den relevanta marknaden och hur den fastställs. Se-

dan redogörs i kapitel 6 för vad gemensam dominerande ställning innebär. I kapitel 7 ska vi klar-

lägga tyst samordning genom att gå igenom rättspraxis, samt utlåtanden från Kommissionen. 

Avslutningsvis ges en redogörelse av slutsats och en sammanfattning av de resultat vi kommer 

fram till i kapitel 8.  
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2. Definitioner 
 

2.1 Konkurrens 
En grundläggande princip inom EU-rätten är den om fri konkurrens. Fördelarna med fri konkur-

rens är flera: lägre priser, bättre produkter, större urval och ökad effektivitet. För att fri konkur-

rens ska föreligga, krävs det att en rad förutsättningar är uppfyllda. Produkterna på en marknad 

måste vara likvärdiga, antalet säljare ska vara många, konsumenterna ska vara väl upplysta om 

priser och andra villkor och det ska inte finnas några begränsande avtal.2 

 

Problemet är att det i princip är omöjligt att hitta en marknad där optimal fri konkurrens råder 

eftersom förutsättningarna är svåra att realisera. Istället eftersträvas effektiv konkurrens. Den 

kännetecknas av att “antalet säljare inte är för begränsat, de utbjudna produkterna inte är för dif-

ferentierade, företagen inte handlar i samförstånd med varandra och inga väsentliga hinder finns 

för marknadsinträde”.3 

 

Därav, om optimal fri konkurrens och monopol är motpoler, finns det mellanliggande led av 

olika nivåer av konkurrens. Ett företags produkt skiljer sig ofta i viss grad (om än marginellt) 

från en konkurrents produkt och det skapar en spännvidd på marknaden, vilket i sin tur möjliggör 

en valfrihet för konsumenten. Det kan argumenteras för att oligopol är den vanligaste marknads-

strukturen, och att konkurrenspolitiken således ska centreras runt detta och inte runt den teore-

tiska modellen om optimal fri konkurrens.4  

 

2.2 Monopol 
Den direkta motsatsen till fri konkurrens är följaktligen monopol, där ett enda företag står för 

hela marknadens utbud. Det kan antingen vara en geografisk marknad eller en produktmarknad. 

Ett företag på en monopolmarknad innehar en styrkeposition och kan själv styra prisnivån på 

marknaden, antingen enkom genom att höja priserna på sin produkt eller genom att minska vo-

lymen på sin egen produktion eftersom det leder till stigande priser. Effektiviteten på marknaden 
                                                
2 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundva-
lar, 2., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2009, s. 50. 
3 Karlsson, Johan & Östman, Marie, Konkurrensrätt: en handbok, 5., [rev.] uppl., Karnov, Stockholm, 2014, s. 9. 
4 Whish, 2008, s. 9. 
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riskerar även att bli låg, då företaget med ensamställning inte begränsas av de konkurrenskrafter 

som finns i en effektiv konkurrens för att minska prisnivån till lägsta möjliga.5  

 

Faktiska monopol är sällsynta, men vanligen ses även företag med en väldigt stor andel av mark-

naden (80-90 %) som helt dominerande. De korrekta termerna för sådan ställning på en marknad 

är dock kvasimonopol eller superdominans.6 Det finns även legalt monopol som innebär att ett 

visst organ har givit ett företag ensamrätt på en viss slags marknad.7 Viktigt att understryka är att 

även om ett företag innehar dominerande ställning på en marknad, exempelvis monopol, så är det 

inte direkt jämförbart med ett missbruk. 

 
2.3 Oligopol 
En vanligare situation är oligopol där det råder en fåtalskonkurrens av oftast tre till fem stora 

företag på en marknad. I fallet med endast två konkurrerande företag heter det istället duopol. 

Företag på en oligopolmarknad är ofta beroende av varandra eftersom de är bundna till varandras 

marknadsstrategier för att uppnå bästa resultat. Exempelvis kan det priskrig som uppstår i en 

effektiv konkurrens ofta resultera i minimala eller inga förändringar alls på en oligopolmarknad. 

Detta beror på att om ett företag väljer att utmärka sig, genom att exempelvis sänka priserna på 

en vara attraheras konkurrenternas konsumenter. Konkurrenterna måste då matcha erbjudandet, 

för att konsekvenserna för dem inte ska bli förödande.8 Inte heller kan ett företag på en oligo-

polmarknad självständigt höja priserna kraftigt eftersom det endast skulle leda till att konsumen-

terna överger företaget. Detta är dock inget som förhindrar att konkurrensen på en oligopolmark-

nad kan vara godartad.  

 

Marknadsstrukturen på en oligopolmarknad kan resultera i priser över den konkurrensutsatta 

nivån enbart genom det parallella uppförandet som naturligt uppstår i det ömsesidiga beroendet 

företagen har av varandra, utan att det nödvändigtvis finns ett samförstånd bakom.9 

                                                
5 Whish, 2008, s. 6. 
6 Bernitz, 2009, s. 59. 
7 Ibid. 
8 Whish, 2008, s. 546. 
9 Ibid, s. 547. 
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2.4 Parallellt uppträdande 
Parallellt uppträdande är tillåtet och innebär att företag på en marknad uppträder likartat, utan att 

det föreligger någon samordning dem emellan. Det likartade beteendet är ett resultat av själv-

ständiga beslut från företagen och således inget samordnat förfarande. Parallellt uppträdande är 

särskilt vanligt på oligopolmarknader.10 Detta eftersom företag på en oligopolmarknad är bero-

ende av varandra, de har en större medvetenhet om varandras förekomst samt är bundna till 

varandras marknadsstrategier.  

 

Doktrinen benämner en spelteori angående synen på företagen på en oligopolmarknad som “the 

Prisoner’s Dilemma”, vilken tillstår hur företagen tar hänsyn till konkurrenternas sannolika åt-

gärder och reaktioner när de beslutar hur de ska bete sig.11  

 

2.5 Tyst samordning 
Tyst samordning är en problematisk situation inom konkurrenspolitiken som kan uppstå på 

marknader med enbart ett fåtal stora aktörer, som på grund av marknadsstrukturen kan uppträda 

parallellt och på så sätt dra fördel av det gemensamma inflytandet på marknaden, utan att nöd-

vändigtvis ingå ett avtal eller samordnat förfarande i enlighet med artikel 101.12 

 

Tyst samordning behöver inte innefatta hemliga avtal, utan kan bestå i att marknadsstrukturen är 

konstruerad på ett sätt som höjer prisnivån över den konkurrensutsatta enbart genom ömsesidigt 

beroende och ömsesidig självkännedom. Genom att medvetet matcha varandras beteende kan 

företagen ta ut ett pris över den konkurrensutsatta, utan någon faktiskt kommunikation sinsemel-

lan.13  

                                                
10 Bernitz, 2009, s. 104. 
11 Whish, 2008, s. 546. 
12 Ibid, s. 544. 
13 Ibid, s. 547. 
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3. Samhandelskriteriet  
 

En förutsättning för tillämpning av antingen artikel 101 eller 102 FEUF är att förfarandet påver-

kar handeln mellan medlemsstaterna. Avtal eller förfaranden som inte påverkar handeln mellan 

medlemsstaterna faller utanför EU:s konkurrensregler. I praxis har domstolen konstaterat att 

samhandelskriteriet är uppfyllt om förfarandet kan få “märkbara återverkningar på konkurrens-

strukturen inom den inre marknaden”.14 Bedömningen ska göras med beaktande av förfarandets 

karaktär, vilken typ av produkter som är berörda samt vilken ställning och betydelse på mark-

naden parterna besitter.15 

 

När det gäller artikel 101 FEUF är det inte nödvändigt att varje villkor i avtalet ska påverka han-

deln mellan medlemsstaterna. Det är tillräckligt att avtalet i sin helhet kan göra detsamma. Även 

vid missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF bedöms det dominerande företagets 

strategi efter sin helhet, varje enskild handling måste således inte nödvändigtvis bedömas sepa-

rat.16 

 

Förfarandet måste påverka handeln mellan minst två medlemsstater för att samhandelskriteriet 

ska vara uppfyllt. Ett förfarande i en medlemsstat som påverkar handeln i denne medlemsstat i 

sådan utsträckning att det även påverkar andra medlemsstater kan också innebära att samhan-

delskriteriet är uppfyllt. Skulle handeln i endast en medlemsstat, eller en del av en medlemsstat 

påverkas är inte samhandelskriteriet uppfyllt.17  

 

                                                
14 Karlsson & Östman, 2014, s. 50. 
15 Ibid, s. 51. 
16 Ibid, s. 53. 
17 Ibid, s. 54. 
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4. Konkurrensbegränsande avtal  
 

4.1 Definition 
Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i artikel 101 FEUF är en av konkurrenslagstiftning-

ens viktigare bestämmelser. Bestämmelsen innehåller två kriterier som ska vara uppfyllda för att 

förbudet ska vara tillämpligt. Det första kriteriet är att ett avtal eller något som jämställs med 

avtal, mellan två företag ska finnas, och det andra kriteriet är att avtalet ska ha konkurrensbe-

gränsande syfte eller verkan.18 Syftet eller verkan, kan vara att hindra, begränsa eller snedvrida 

konkurrensen. Det räcker med en potentiell konkurrensbegränsning, exempelvis att försöka mot-

verka uppkomsten av en framtida konkurrenssituation.19 Om det inte framgår tydligt huruvida 

avtalet har ett konkurrensbegränsande syfte eller verkan prövar domstolen hur avtalet påverkar 

konkurrensen på marknaden jämfört med en hypotetisk situation då avtalet inte funnits.20  

 

I artikel 101 FEUF nämns fem typer av avtal: prissamarbete, samarbete om kontroll av produkt-

ion eller marknader, marknadsuppdelning och diskriminerande överenskommelser samt kopp-

lingsförbehåll. De tre första kategorierna rör horisontella avtal medan de två sista rör vertikala 

avtal.21 De konkurrensbegränsande avtal som rör horisontella avtal tillhör den så kallade hårda 

kärnan av förbud och de betraktas som särskilt allvarliga.  

 

4.2 Undantag 

4.2.1 Bagatellavtal 
Konkurrensbegränsande avtal av ringa betydelse som inte märkbart påverkar konkurrensen be-

nämns som bagatellavtal, och de betraktas ligga utanför förbudsområdet enligt artikel 101 

FEUF.22 Dock anses prissamverkan, marknadsuppdelning samt avtal om begränsning av pro-

duktion och marknader alltid som otillåtna.23 

                                                
18 Bernitz, 2009, s. 96. 
19 Ibid, s. 109. 
20 Ibid, s. 110. 
21 Ibid, s. 98. 
22 Ibid, s. 116. 
23 Ibid, s. 117. 



 

 9 

4.2.2 Omedelbart gällande undantag 
Det finns samarbeten som är godtagbara, trots att de egentligen skulle vara förbjudna enligt arti-

kel 101 FEUF. Undantaget gäller en situation där det kan konstateras att ett samarbete huvudsak-

ligen har positiva effekter. Samarbetet ska då “bidra till att främja effektivitet och verka kost-

nadsbesparande utan att verka onödigt ingripande i konkurrensmekanismen”.24 

 

För bedömning av samarbeten har Kommissionen utfärdat riktlinjer. Enligt dessa tillåts konkur-

rensbegränsande samarbete som uppfyller två positiva och två negativa kriterier. Samtliga krite-

rier ska uppfyllas, och de ska prövas var för sig. Det första kriteriet är ett rationaliseringskrite-

rium, det ska bidra till att förbättra produktionen eller distributionen. Det andra kriteriet är ett 

konsumentkriterium, avtalet ska försäkra en skälig andel av vinsten som erhålls till konsumenter. 

Andelen av vinsten ska kompensera för de negativa effekter som orsakas genom konkurrensbe-

gränsningen.25 Det tredje kriteriet är ett proportionalitetskriterium, som innebär att undantaget 

inte gäller om samma positiva effekter kan uppnås utan ett lika konkurrensbegränsande avtal. 

Samarbetet får således inte innebära mer konkurrensbegränsning än den som absolut är nödvän-

digt. Kriterium fyra anger att det ska finnas kvar tillräckligt mycket konkurrens från andra före-

tag på marknaden.26 

 

4.2.3 Gruppundantag 
Under gruppundantaget faller samarbeten som egentligen skulle anses vara förbjudna enligt arti-

kel 101 FEUF. Undantaget medges av särskilda lagstiftningsakter.27 Även här ska avtalsvillkoren 

vara positiva ur en konkurrenssynpunkt, de ska också anses vara relativt harmlösa. Gruppundan-

tagen rör främst specialiseringsavtal som till exempel licensavtal om tekniköverföring samt 

forsknings- och utvecklingsavtal.  

 

4.3 Avtal 
Samarbete mellan företag kan komma till på olika sätt, allt från muntliga och skriftliga överens-

kommelser till institutionaliserat samverkan. I artikeln 101 FEUF, görs ingen formell skillnad av 
                                                
24 Bernitz, 2009, s. 98. 
25 Ibid, s. 126. 
26 Ibid.  
27 Ibid, s. 98. 
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vilken form av samarbetet har, så länge det föreligger samordnat förfarande, avtal eller företags-

sammanslutning.28 

 

4.3.1 Horisontella avtal 
Horisontella avtal är samarbeten mellan företag som är faktiska eller potentiella konkurrenter, 

vidare avses också horisontella avtal mellan företag som verkar på samma produktmarknad men 

med olika geografiska marknader.29  De horisontella samarbetsavtalen skapar generellt sett större 

risk för konkurrensbegränsning, eftersom avtalen kan medföra betydande ekonomiska fördelar, 

parterna kan komma överens om fastställa priser, dela upp marknaden etc.30 

 

Vid bedömningen av horisontella samarbeten ska det som tidigare nämnts vara fråga om faktiska 

eller potentiella konkurrenter, dessutom ska samarbetet både analyseras rättsligt och ekonomiskt 

för att kunna undersöka om avtalet har till syfte att snedvrida eller hämma konkurrensen på 

marknaden i strid med artikel 101 FEUF.31 Prövningen ska också göras utifrån en situation så 

som att avtalet inte upprättats. Därför måste konkurrensen mellan parterna samt konkurrenterna 

på den relevanta marknaden, beaktas utifrån den potentiella och faktiska konkurrensen som hade 

verkat utan ett avtals ingående.32 

 

Hänsyn tas till de aktuella tjänsterna eller produkternas egenskaper samt till de faktiska villkoren 

som föreligger på den eller de relevanta marknader företagen verkar på. För att avtalet ska anses 

konkurrensbegränsande ska avtalet syfta till att samarbetet har en tydlig negativ effekt på minst 

en av de konkurrensbegränsande faktorerna på marknaden, exempelvis produktion eller pris. 

Avtalets effekt ska signifikant minska konkurrensen mellan parterna i avtalet eller i förhållande 

till tredje man.33  

 

                                                
28 Karlsson & Östman, 2014, s. 291.  
29 Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella sam-
arbetsavtal (2011/C 11/01) punkt 1.  
30 Ibid, punkt 3. 
31 Ibid, punkt 10. 
32 Ibid, punkt 29.   
33 Ibid, punkt 27. 
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Relevanta omständigheter vid bedömningen av horisontella samarbeten är avtalets art och inne-

håll, avtalsparternas marknadsstyrka och de egenskaper den relevanta marknaden har.  

Avtalets art bedöms efter kriterier, och efter vilket omfång parterna slår samman sina verksam-

heter, dess konkurrensförhållande samt syftet med samverkan. Samverkan kan vara konkurrens-

begränsande för parterna eller mot tredje man, samt begränsning av parternas möjligheter att 

självständigt fatta kommersiella beslut. Vid ett horisontellt avtal kan parterna utlämna strategisk 

information, vilket kan leda till hög grad av gemensamma kostnader för båda parterna. En rikt-

linje vid bedömningen av den relevanta marknadens egenskaper, ju starkare fler aktörer på 

marknaden är desto mindre är risken för att samverkan mellan aktörerna får en negativ följd.34  
 

4.3.2 Vertikala avtal   
Ett vertikalt avtal definieras av att två eller flera företag ingår samarbete över olika handelsled. 

Avtalen berör ofta flera led i produktions- och distributionskedjan.35 Det görs ingen rättslig skill-

nad i artikel 101 FEUF mellan vertikala och horisontella avtal, dock betraktas de olika ur kon-

kurrenssynpunkt. Vid vertikala avtal kan tillämpningen av artikel 102 FEUF, förbudet mot miss-

bruk av dominerande ställning aktualiseras, detta vid exempelvis exklusiva inköpsavtal.36 

 

Den 20 april 2010 antog Kommissionen Gruppundantagsförordningen.37 Den innehåller förut-

sättningar för undantag från förbudet i artikel 101 FEUF. Förordningen är tillämplig på de verti-

kala avtal som uppfyller de krav som föreligger. De krav som föreligger för att ett avtal eller 

samordnat förfarande ska anses falla under undantaget hänvisas till artikel 3 samt artikel 4 i 

Gruppundantagsförordningen. Första kravet är att avtalet inte ska innehålla några särskilda kon-

kurrensbegränsningar38, andra kravet rör parternas marknadsandel, som inte får överstiga 30 % 

för varken köpare eller leverantör.39  

 

                                                
34 Karlsson & Östman, 2014, s. 291. 
35 Ibid, s. 428.  
36 Ibid, s. 427.  
37 Gruppundantagsförordningen, Kommissionens Förordning (EU) nr 330/2010 
38 Ibid, artikel 4. 
39 Ibid, artikel 3. 
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Precis som vid bedömningen av horisontella avtal ska ett vertikalt avtal utredas rättsligt och eko-

nomiskt, för att kunna fastställa avtalssyftet.40 Hänsyn tas till marknadsvillkor, samt hur konkur-

rensen hade varit på den relevanta marknaden i avsaknaden av avtalet.41 

 

Vertikala avtal kan både medföra positiva och negativa konsekvenser. Vertikala avtal på mark-

naden är som regel mindre skadliga ur konkurrenssynpunkt i jämförelse med horisontella avtal. 

Vertikala avtal kan möjliggöra goda effektivitetsvinster.42 De negativa effekterna av ett vertikalt 

avtal kan ge upphov till hinder för en fungerande konkurrens, det kan exempelvis röra sig om 

avtal om prisbildning eller om uppdelning av marknaden.43  Vanligtvis uppstår negativa vertikala 

avtal när det i ett eller flera handelsled föreligger en otillräcklig konkurrens, det vill säga när det 

föreligger en marknadsmakt och det finns hinder för marknadsinträde.44 Man kan i praktiken, 

med hjälp av marknadsandelar, urskilja samarbeten som inte har konkurrensfördelar, exempelvis 

”hard-core vertical restrains”, där det i regel inte föreligger konkurrensbegränsningar om inget av 

företagen har en marknadsandel som överstiger 15 % av den relevanta marknaden. Sådana avtal 

faller således inte under 101 FEUF.45 

 
4.4 Samordnat förfarande  
Ett samordnat förfarande faller under förbudet i artikel 101 FEUF eftersom ett sådant jämställs 

med avtal. Det förstås som att “två eller flera företag tillämpar ett visst förfarande i samförstånd 

utan att det föreligger något avtal mellan dem”.46 Det erfordras dock att det förekommit indirekt 

eller direkt kontakt mellan företagen i syfte att hämma konkurrensen på marknaden. En förut-

sättning för att förfarandet ska ses som samordning är, förutom samförståndet mellan företagen, 

ett beteende på marknaden som korresponderar med samförståndet. Det krävs även ett orsaks-

samband mellan företagens beteende och samförstånd, innan det med tydlighet handlar om ett 

samordnat förfarande.47 Exempel på samordnat förfarande kan vara att utväxla strategisk inform-

                                                
40 Karlsson & Östman, 2014, s. 438.  
41 Ibid, s. 439.  
42 Kommissionens riktlinjer om Vertikala begränsningar (2000/C 291/01), punkt 6. 
43 Ibid, punkt 110-121. 
44 Ibid, punkt 6. 
45 Karlsson & Östman, 2014, s. 443.  
46 Ibid, s. 102. 
47 Ibid, s. 195. 
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ation med sina konkurrenter eller att ta del av upplysningar angående konkurrenters framtida 

beteenden på marknaden.48 Existensen av ett samordnat förfarande kan dock vara svårt att upp-

täcka eftersom det ofta saknas dokumentation av samförstånd.  

 

Ett välkänt mål angående samordnat förfarande är ICI mot Kommissionen49. Kommissionen böt-

fällde ett antal producenter av färgämnen, eftersom de ansågs skyldiga till prisöverenskommelser 

genom samordning. Beslutet grundades på likheten i tidpunkten för prishöjningar samt på likhet-

en i prisnivån. Dessutom hade det förekommit informella kontakter mellan de berörda företagen. 

Domstolen biföll Kommissionen och fastslog att syftet med att inkludera samordnade förfaran-

den inom artikel 101 FEUF var att förbjuda den form av samordning mellan företag som, utan att 

ha nått det stadium där ett avtal i egentlig mening har ingåtts, ändå ansågs tillräcklig för att 

hämma den fria konkurrensen. 

 

En viktig riktlinje utifrån målet blev följaktligen att även indirekt kontakt innefattas i begreppet 

samordnat förfarande. Det anses tillräckligt med enighet mellan parterna för att hämma konkur-

rensen till sin egen fördel. Ett så simpelt förfarande som att få information om en konkurrents 

framtida beteende vid ett möte bedöms exempelvis som samordnande.50  

 

Domstolen har i ett antal senare fall även konstaterat att det inte krävs genomförande av samord-

ningen, utan enbart en avsikt till samordnat förfarande erfordras. Även vid en avsaknad av kon-

kurrensbegränsande effekter på marknaden kan samordnandet fångas upp av artikel 101 FEUF, 

det är sedan upp till parterna att bevisa att en överträdelse inte har skett.51  

 

4.4.1 Skillnaden mellan samordnat förfarande och parallellt uppträdande 
Ett samordnat förfarande kan vara svårt att skilja från ett parallellt uppträdande för en utomstå-

ende eftersom företagen i de två olika situationerna kan uppträda på ett likartat sätt. Skillnaden är 

att samordnat förfarande förutsätter att det förekommit kontakt mellan företagen medan ett paral-

                                                
48 Karlsson & Östman, 2014, s. 196. 
49 Mål 48/69, ICI mot Kommissionen, REG 1972 s. 619. 
50 Whish, 2008, s. 106. 
51 Ibid. 
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lellt uppträdande är en följd av enhetliga reaktioner på signaler från marknaden.52 Anledningen 

till att det är svårt att särskilja det ena från det andra är att det inte är ovanligt att det vid ett sam-

ordnat förfarande finns få eller inga bevis på kontakt mellan företagen. Företag med avsikt att 

manipulera marknaden är dessutom många gånger benägna att undanhålla bevisen på att det fö-

rekommit kontakt.53 Vid bedömning huruvida det är samordnat förfarande eller parallellt uppträ-

dande krävs en ekonomisk analys av oligopolmarknaden och dess naturliga rörelsemönster.54 
 

 

                                                
52 Karlsson & Östman, 2014, s. 198. 
53 Whish, 2008, s. 551. 
54 Ibid. 
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5. Missbruk av dominerande ställning   
 

5.1 Definition 
EU-domstolens definition av dominerade ställning i United Brands Co m.fl. mot Kommission-

en55  är ledande vid bedömning av vad som ska anses som dominerande ställning: 

 

”Att ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att det får möjlighet att hindra en 

effektiv konkurrens på den relevanta marknaden genom att företagets ställning tillåter det 

att i betydande omfattning agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter, kunder 

och i sista hand konsumenter”. 56 

 

Artikel 102 FEUF behandlar endast förfaranden som vidtas av en eller flera aktörer som innehar 

en väsentlig dominerande ställning på den relevanta marknaden, och på ett olovligt vis missbru-

kar dess ställning. Artikel 102 FEUF har direkt effekt, det vill säga ett missbruk av aktörerna är 

förbjudet inom EU-området.57 Direkt effekt innebär att enskilda aktörer kan hänvisa till EU-

rätten inför nationella rättsväsen.58 

 

Att inneha en dominerande ställning på en marknad är inte nödvändigtvis ett förbjudet beteende. 

Lagstiftningen syftar till att förhindra att företagen som innehar en dominerande ställning på 

marknaden missbrukar den och på så sätt hämmar den fria konkurrensen på marknaden.59  Det 

förbjudna är när företagen på ett otillbörligt sätt drar nytta av sin dominerande ställning.60 För att 

missbruket ska anses strida mot förbudet i artikel 102 FEUF, ska följande kriterier vara upp-

fyllda: handlingen utfärdas av ett eller flera företag, dessa eller det företaget innehar domine-

rande ställning på marknaden och handlingen ska anses utgöra ett missbruk. Den dominerande 

ställningen ska utövas inom den inre marknaden eller en betydande del av den, och handeln mel-

                                                
55 Mål C-27/76, United Brands Co mfl. mot Kommissionen, REG 1978 s. 207, punkt 65. 
56 Ibid. 
57 Bernitz, 2009, s. 153.  
58 Karlsson & Östman, 2014, s. 37. 
59 Ibid, s. 1.  
60 Nilsson, Mattias & Lundberg, Jenny, Europarätten: en introduktion till EG-rätten och Europakonventionen, 3., 
[uppdaterade] uppl., Jure, Stockholm, 2009 s. 95.  
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lan medlemsstaterna ska påverkas.61 Förbudet mot missbruk av dominerande ställning eliminerar 

inte de dominerande företagens förutsättningar att konkurrera på den relevanta marknaden, dock 

har dessa företag ett särskilt ansvar att ta hänsyn till att deras agerande inte hämmar konkurren-

sen.62 Ur konkurrenssynpunkt är det önskvärt att även dominerande företag konkurrerar på 

marknaden. Agerandet måste dock hålla sig inom pris- och prestationskonkurrens, det vill säga 

agerandet ska inte riskera att utestänga konkurrenterna och därmed hålla sig inom det legala be-

greppet ”competition on the merits”. Begreppet ”competition on the merits” innebär att konkur-

renter som är mindre effektiva på marknaden följaktligen då också blir mindre intressanta för 

konsumenterna.63 Då konkurrensen på en marknad med en dominerande aktör redan är hämmad, 

har dock den dominerande aktören ett särskilt ansvar att inte vidta konkurrensbegränsande hand-

lingar. Vid bedömningen av normaliteten av aktörens handling vägs den dominanta aktörens 

handling mot de kommersiella hot förfarandet kan utgöra. Således görs en proportionalitetspröv-

ning, där marknadens känslighet för agerande av den dominanta aktören prövas.64  

 

5.2 Relevant marknad 

5.2.1 Den relevanta produktmarknaden 
Avgörande för ett företags dominerande ställning är den andel på den relevanta marknaden före-

taget innehar. För att bestämma den relevanta produktmarknaden är en bedömning av produktens 

utbytbarhet i centrum. Likvärdiga produkter med hänsyn till pris, användningsområde och egen-

skaper anses tillhöra samma marknad om de kan tillgodose samma behov hos användaren.  

 

I United Brands Co m.fl. mot Kommissionen65 undersöktes huruvida bananer var en egen pro-

duktmarknad, eller en del av produktmarknaden för färsk frukt. Med hänsyn till konsumtions-

mönstret ansåg Domstolen att bananer utgjorde en egen marknad eftersom bananer besitter såd-

ana egenskaper som särskiljer dem från andra frukter att de endast i begränsad omfattning är 

utbytbara och att de endast är utsatta för konkurrens på ett sätt som knappt är märkbart. Utbyt-

barheten bedömdes således vara ofullständig.   

                                                
61 Karlsson & Östman, 2014, s. 636.  
62 Ibid, s. 674. 
63 Ibid, s. 684. 
64 Ibid, s. 683. 
65 Mål C-27/76, United Brands Co mfl. mot Kommissionen, REG 1978 s. 207. 
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Vid bedömning av den relevanta produktmarknaden är det centralt att tillämpa en snäv mark-

nadsbestämning. Anledningen till detta är att ett litet företag på en vid marknad kan bli domine-

rande vid en snävare marknadssyn.66 Det har utvecklats ett antal olika ekonomiska tester för att 

undersöka den relevanta produktmarknaden, ett exempel på ett sådant ekonomiskt test är SSNIP-

testet (small but significant non-transitory increase in price).67 Även ett priskorrelationstest, en 

jämförelse av hur ett pris av en viss produkt har utvecklats i tiden, kan ge information huruvida 

en produkt är utbytbar eller inte.68  

 

5.2.2 Den relevanta geografiska marknaden 
Avgörande för ett företags dominerande ställning är även den relevanta geografiska marknaden. 

Den relevanta geografiska marknaden omfattar området där företagen saluför de relevanta pro-

dukterna. Det görs då en jämförelse mellan exempelvis transportkostnader samt distributions-

möjligheter för de olika företagen och huruvida konsumenterna kan anlita företag utanför det 

aktuella geografiska området.69  Det bör observeras att marknaden enligt artikel 102 FEUF om-

fattar “den inre marknaden eller en väsentlig del av denna”, bedömningen är dock inte strikt geo-

grafisk utan omfattar även de nämnda produktmarknaderna.70 Administrativa avgränsningar 

såsom geografiska gränser är inte väsentligt utan det är enbart ekonomiska faktorer som är avgö-

rande. I målet Merci convenzionali porto di Genova mot Siderurgica Gabrielli71 slog domstolen 

exempelvis fast att en hamn kan anses utgöra en relevant geografisk marknad.  

 

5.2.3 SSNIP-test 
Som ovan nämnt används SSNIP-testet för att undersöka den relevanta marknaden. Testet inne-

bär att om en marginell (5-10 %) men varaktig prishöjning av en vara medför att efterfrågan på 

en annan, men likvärdig vara stiger, eller om konsumenterna istället vänder sig till ett företag 

utanför det aktuella geografiska området är det ett tecken på att varorna är utbytbara.72 Varorna 
                                                
66 Bernitz, 2009, s. 156.   
67 Ibid, s. 55. 
68 Karlsson & Östman, 2014, s. 135. 
69 Bernitz, 2009, s. 55. 
70 Karlsson & Östman, 2014, s. 643. 
71 Mål C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova mot Siderurgica Gabrielli, REG 1991 s. I-5889. 
72 Karlsson & Östman, 2014, s. 129. 
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tillhör således den relevanta marknaden. Undersökningen upprepas sedan tills marknaden för en 

viss grupp varor varken blir större produktmässigt eller geografiskt. SSNIP-testet utgör dock 

endast en hypotetisk situation där korspriselasticiteten hos efterfrågan undersöks.73 Ofta krävs en 

analys av mer utförligt slag, än att endast innefatta produkternas egenskaper och användnings-

område eftersom produkter inte nödvändigtvis behöver vara utbytbara även om dessa skiljs åt.74 

 

5.3 Fastställande av dominerande ställning 
Vid bedömning huruvida marknadsdominans föreligger måste först den relevanta marknaden 

fastställas. Nästa steg blir att bedöma om företaget innehar en betydande marknadsandel för att 

det ska anses utgöra en dominerande ställning på marknaden. Hänsyn ska tas till vilken grad fö-

retaget kan handla oberoende av sina konkurrenter. Innehar företaget en betydande marknadsan-

del föreligger en presumtion för att företaget innehar en dominerande ställning. Det sista steget 

är att bedöma om det föreligger ett missbruk av dominerande ställning.75   

 
Vid fastställande om dominerande ställning föreligger på en marknad ska som nämnts företagets 

marknadsandel tas med i bedömningen. Ett företags marknadsandel återspeglar ofta företagets 

totala försäljning och ger en antydan om dess styrkeposition på den relevanta marknaden. Mark-

nadsandelens betydelse vid dominansprövning styrktes av EU-domstolen i avgörandet Hoffmann 

- La Roche76. Vikten av bedömningen av marknadsandelen skiljer sig från marknad till marknad 

beroende på marknadens struktur, utbud och efterfrågan på den relevanta marknaden.77 Andelen 

av den relevanta marknaden ska ses utifrån företagets samlade styrka, men konkurrenternas 

styrka ska också tas i beaktande vid bedömningen.78  Det är alltså inte enbart företagets absoluta 

marknadsandel som är av betydelse vid bedömningen.79  

 

                                                
73 Karlsson & Östman, 2014, s. 130. 
74 Ibid, s. 132. 
75 Nilsson, Mattias & Lundberg, Jenny, Europarätten: en introduktion till EG-rätten och Europakonventionen, 3., 
[uppdaterade] uppl., Jure, Stockholm, 2009, s. 95. 
76 Mål C-85/76 Hoffmann-La Roche mot Kommissionen, REG 1979, s. 461, punkt 41. 
77 Karlsson & Östman, 2014, s. 648. 
78 Bernitz, 2009, s. 158. 
79 Karlsson & Östman, 2014 s. 651.  
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Vid Kommissionens förarbeten till Koncentrationsförordningen80 togs det fram ett antal riktlinjer 

för när dominans anses föreligga. När ett eller flera företag besitter en stark ekonomisk position 

som möjliggör för företagen i den dominerande ställningen att hindra den effektiva konkurrensen 

på den relevanta marknaden anses dominerande ställning föreligga. Företagen kan då missbruka 

sin ställning för att på så sätt maximera sina egna vinster. Bedömningen är dock viktig då inne-

havande av en dominerande ställning inte nödvändigtvis är olagligt utan trots ett företags väsent-

liga marknadsinflytande kan en fungerande effektiv konkurrens föreligga.81 

 

Även flera delar tas upp i bedömningen så som teknologisk och kunskapsmässig överlägsenhet, 

finansiell styrka, eventuella inträdeshinder, vertikala integrationer, närvaro på andra marknader, 

marknadens utvecklingsfas och den motverkande köparmakten. Med inträdeshinder menas ob-

jektiva förhållanden som har en avskräckande effekt på de förutsättningar och etableringsviljan 

för ett företag att växa eller nyetablera sig.82 Om ett företag innehar en stark finansiell styrka på 

marknaden kan det, tillsammans med andra faktorer, påvisa dominans. En stark finansiell mark-

nadsställning kan ge ett företag större handlingsutrymme, och detta medför ett handlande obero-

ende av konkurrenterna.83 Teknologisk eller kunskapsmässig överlägsenhet som leder till ett 

immaterialrättsligt skydd kan vara en indikation på dominans, eftersom det innebär ett försprång 

gentemot andra företag på marknaden.84  

 

Vid fastställandet av dominerande ställning anses det inte troligt att företaget innehar en domine-

rande ställning med en marknadsandel på högst 25 %.85 Ett företag som innehar en marknadsan-

del på 40 % tyder på att dominans föreligger. Dominansfrågor tas emellertid också upp vid före-

tag med mindre marknadsandel än 40 %86, en låg marknadsandel utesluter således inte att domi-

nans föreligger och kan därmed vara tillräckligt för att företaget anses ha en dominerande ställ-

ning.87 Med en marknadsandel på över 50 % 88 föreligger det en presumtion för dominerande 

                                                
80 Rådets förordning (EEG) nr. 4064/89. 
81 Karlsson & Östman, 2014, s. 124. 
82 Ibid, s. 653. 
83 Ibid, s. 654. 
84 Ibid, s. 655. 
85 Rådets förordning (EEG) nr. 4064/89, skäl 15 i ingressen. 
86 Mål C-27/76, United Brands Co mfl. mot Kommissionen, REG 1978 s. 207. 
87 Karlsson & Östman, 2014, s. 652. 
88 AAMS och andra mot Kommissionen [2001] ECR II-0000, punkt 51. 
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ställning på marknaden. Företagets marknadsandel ska ha varit stabil under en längre period för 

att dominans ska anses föreligga.89 

 

5.4 Missbruk 
Begreppet missbruk innefattar förfaranden som direkt kan åstadkomma konkurrenterna och kon-

sumenterna skada, och förfaranden som indirekt kan påverka den effektiva konkurrensen.  I 

praktiken kan man urskilja två huvudbegrepp vid missbruk av dominerande ställning.90 Begrep-

pen omfattar såväl exkluderande missbruk som exploaterande missbruk.91 Ett exkluderande 

missbruk avser uppförande som hindrar att den fria konkurrensen utvecklas. Uppförandet upp-

rätthålls genom tillämpande av metoder som räknas till begreppet ”competition on the merits”.92 

Ett exploaterande missbruk är exempelvis när ett dominerande företag påtvingar konsumenten 

oskäliga priser.93 Till exempel överprissättning kan skapa en direkt skada för konsumenter, utan 

att det direkt skulle hämma konkurrensen.94 När det gäller förfaranden om exkluderande av kon-

kurrenter på den relevanta marknaden, krävs det heller inte någon konkret konkurrensbegrän-

sande effekt för att det ska vara fråga om missbruk, potentiell konkurrensbegränsade effekt är 

tillräckligt.95  

 
5.4.1  Olika former av missbruk  
I artikel 102 FEUF nämns exempel på missbruk: förfaranden som direkt eller indirekt påtvingar 

oskäliga inköps- eller försäljningspriser och andra oskäliga affärsvillkor, förfaranden som be-

gränsar produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, förfaran-

den där man tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartners, vari-

genom dessa får en konkurrensnackdel samt förfaranden om att ställa som villkor för att ingå 

avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt 

handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet, så kallat kopplingsförbehåll.96   

                                                
89 Akzo mot Kommissionen [1991] ECR I-3359, punkt 56 och 59. 
90 Bernitz, 2009, s. 162.  
91 Karlsson & Östman, 2014, s. 663. 
92 EU-domstolens uttalande om avgörandet i mål C-457/10 Astra Zeneca mot Kommissionen, 6 dec 2012. 
93 Karlsson & Östman, 2014, s. 664. 
94 Ibid, s. 665. 
95 Ibid. 
96 Artikel 102 FEUF, punkt a-d. 



 

 21 

 

Överprissättning och underprissättning är exempel på förfaranden av missbruk som tas upp i 

punkt a artikel 102 FEUF. Med överprissättning menas att det dominerande företaget utnyttjar 

sin dominerande position och tar ut så kallade monopolpriser. EU-domstolen anser att överpris-

sättning föreligger om priset inte står i rimlig relation till värdet på den prestation som ställs till 

förfogande.97 Med underprissättning avses när den dominerande aktören håller märkbart låga 

priser, som inte ger kostnadstäckning för produkten eller tjänsten, för att slå ut konkurrenterna 

som inte har samma förutsättningar att täcka inkomstbortfallet.98   

 

Exklusiva bestämmelser och avskärmning tas upp som punkt b i artikel 102 FEUF. Dominerande 

aktörer kan söka efter att förstärka sin marknadsställning genom att begära olika former av ex-

klusiva bestämmelser vid exempelvis distributionsavtal. Man talar också om avskärmningar eller 

utestängningsfaktorer.99  

 

Diskriminering tas upp i punkt c artikel 102 FEUF. Det avser när en aktör tillämpar olika villkor 

för likvärdiga transaktioner, där vissa aktörer på marknaden får en konkurrensnackdel.100 Kopp-

lingsförbehåll tas upp i punkt d artikel 102 FEUF. Med kopplingsförbehåll åsyftas när ett företag 

vid avtal ställer ytterligare åtaganden, som inte har direkt koppling till avtalets handelsbruk. Ex-

empelvis att säljaren vid ingåendet av ett avtal, påtvingar köparen att anskaffa ytterligare tjänster 

och varor från säljaren.101 

 

För att missbruksbestämmelserna ska anses vara tillämpliga ska förfarandet utan sakliga skäl 

medföra en diskriminering av en eller flera handelspartner, förfarandet ska också vara till en 

konkurrensnackdel och därmed snedvrida konkurrensen mellan aktörerna på marknaden.102 

                                                
97 Bernitz, 2009, s. 163. 
98 Ibid, s. 164.  
99 Ibid, s. 166.  
100 Karlsson & Östman, 2014, s. 711. 
101 Bernitz, 2009, s. 167. 
102 Karlsson & Östman, 2014, s. 712. 
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6. Gemensam dominans  
 

I artikel 102 FEUF omfattas ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning. Flera 

företag kan således inneha en gemensam dominerande ställning om de uppträder eller agerar 

tillsammans på en marknad ur en ekonomisk aspekt, trots att de rent juridiskt är oberoende av 

varandra.  

 

I målet Compaigne Maritime Belge Transports m.fl. mot Kommissionen103 behandlades gemen-

sam dominans. Företagen i fråga verkade i rederi- och sjöfartssektorn och målet rörde regelbun-

den linjetrafik. I målet konstaterades att en gemensam dominans inte nödvändigtvis behöver 

grundas på ett avtal eller andra juridiska förbindelser mellan företagen, som skulle falla under 

artikel 101 FEUF. Även om ett avtal, eller dylikt, skulle medföra ett uppträdande som en kollek-

tiv enhet, skulle en sådan ställning kunna vara ett resultat av andra förhållanden. I Compaigne 

ansågs det vara tillräckligt med en bedömning av marknadsstrukturen för att kunna konstatera att 

en gemensam dominerande ställning förelåg.  

 

För att konstatera att den gemensamt dominerande ställningen missbrukas görs sedan en bedöm-

ning utifrån de kriterier som normalt ställs upp för missbruk av dominerande ställning i artikel 

102 FEUF. Skillnaden i bedömning blir således att ett krav på att gemensamt marknadsuppträ-

dande föreligger.104  

 

 

 

                                                
103 Förenade målen C-395 och 396/96 Compaigne Maritime Belge Transports mfl mot Kommissionen REG 2000, s. 
I-1365. 
104 Jermsten, Rikard & Jonsson, Therese, Kollektiv dominans: en studie av regleringen av oligopolisters parallella 
marknadsuppträdande enligt artikel 86 i EG-fördraget och artikel 2 i koncentrationsförordningen, Juristförl., 
Stockholm, 1997, s. 33. 
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7. Tyst samordning 
 

Genom ett parallellt uppträdande på en marknad med enbart ett fåtal stora aktörer kan en gemen-

sam dominans föreligga. Aktörerna kan på så sätt dra fördel av den gemensamma dominansen 

utan att nödvändigtvis behöva ingå ett avtal eller ett samordnat förfarande i enlighet med artikel 

101 FEUF. Det parallella uppträdandet kan vara en naturlig reaktion på förändringar på mark-

naden, men det skulle också kunna vara ett resultat av en tyst samordning. I följande praxis har 

fenomenet tyst samordning diskuterats och definierats.  

 

7.1 Airtours  
Airtours-målet105 rör ett företagsförvärv, av den brittiska charterjätten Airtours som ville för-

värva konkurrenten First Choice. Kommissionen ogiltigförklarade förvärvet, med anledning av 

att koncentrationen skulle komma att hämma den fria konkurrensen. Kommissionen yttrade att 

företagskoncentrationen skulle förbjudas eftersom den stred mot Koncentrationsförordningen. 

Kommissionen fann att det planerade förvärvet skulle skapa en gemensam dominerande ställning 

för Airtours/First Choice på den brittiska marknaden för paketresor. Marknaden var redan innan 

vertikalt koncentrerad mellan de fyra106 samspelade aktörerna, som tillsammans innehade om-

kring 80 % av den relevanta marknaden.107  

 

Kommissionen hävdade i beslutet att de tre företagen eventuellt skulle planera för att begränsa 

utbudet på marknaden, genom att samverka sitt beteende, detta utan att det skulle falla under 

artikel 101 FEUF, alltså utan att ingå ett avtal. Genom begränsningen av utbudet på marknaden 

skulle den effektiva konkurrensen hämmas, därmed skulle prisnivån öka och således gynna före-

tagens vinster.108 

 

Kommissionens avgörande att förbjuda fusionen mellan konkurrenterna Airtours och First Cho-

ice, kritiserades och upphävdes eftersom Kommissionen enligt Tribunalen inte kunnat visa att de 

                                                
105 Mål T-342/99 Airtours mot Kommissionen, REG 2002 s. II-2585. 
106 Airtours, First Choice, Thomson och Thomas and Cook.  
107 Karlsson & Östman, 2014, s. 890. 
108 Karlsson Kent & Velasco Maria, Aktuellt under 2002 - Rättsfall, Lagstiftning, Dokumentation, Europarättslig 
Tidskrift, 2002, s. 587.   
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kriterier som krävs för gemensam dominans var uppfyllda.109 Tribunalen sammanfattade de krav 

som ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om gemensam dominans, och eventuell tyst 

samordning, i punkt 62 Airtours-målet:  

 

- “För det första måste varje företag som ingår i det dominerande oligopolet kunna få 

kännedom om de övriga ingående företagens agerande för att kunna kontrollera 

huruvida de antar samma strategi. Som Kommissionen uttryckligen har medgivit, 

räcker det inte att varje företag som ingår i det dominerande oligopolet är medveten 

om att alla kan dra nytta av ett agerande på marknaden som är ömsesidigt bero-

ende. Varje ingående företag måste även kunna få veta om övriga aktörer antar 

samma strategi och om de håller fast vid den. Det måste således finnas tillräcklig 

insyn på marknaden för att varje företag som ingår i det dominerande oligopolet 

ska kunna få tillräckligt exakt och omedelbar kännedom om utvecklingen av vart 

och ett av de övriga ingående företagens beteende på marknaden.”  

 

- ”För det andra måste den tysta samordningen varaktigt kunna bestå, det vill säga 

att det måste finnas ett incitament för att inte frångå den gemensamma handlings-

linjen på marknaden som Kommissionen har påpekat, är det endast om samtliga 

företag som ingår i det dominerande oligopolet vidhåller ett parallellt beteende 

som de kan dra nytta av det. Detta villkor förutsätter sålunda att det finns repres-

salier för beteenden som avvikit från den gemensamma strategin. Parterna är i 

detta avseende eniga om att det för att en kollektiv dominerande ställning ska 

kunna bestå krävs tillräckligt med avskräckande faktorer för att säkerställa att det 

finns ett varaktigt incitament för att inte avvika från den gemensamma handlings-

linjen, vilket innebär att varje företag som ingår i det dominerande oligopolet 

måste veta att en stark konkurrenspräglad åtgärd från dess sida i syfte att öka sin 

marknadsandel skulle framkalla samma åtgärd hos de andra aktörerna, så att före-

taget inte skulle få någon fördel av sitt initiativ.”  

 

                                                
109 Karlsson & Östman, 2014, s. 890.  
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- ”För de tredje måste Kommissionen för att styrka att en kollektiv dominerande 

ställning är för handen även visa att de faktiska och potentiella konkurrenternas 

samt konsumenternas förutsedda reaktion inte skulle motverka den gemensamma 

strategins förväntade verkningar.”110 

 

Således kan uttalandena sammanfattas i tre huvudpunkter, som tillsammans innehåller fyra rek-

visit: nämligen kännedom, varaktighet, repressalier samt att konsumenternas förväntade reaktion 

inte ska motverka effekten av den gemensamma samordningen. Företagen i oligopolet, med bak-

grund i deras förhållanden på den relevanta marknaden, ska ha kännedom och insyn i de övriga 

företagens agerande och då samordna sitt beteende. Aktörerna i oligopolet ska ha ett varaktigt 

incitament, parterna är i detta avseende eniga om att det för att en gemensam dominerande ställ-

ning ska kunna bestå krävs tillräckligt med avskräckande faktorer för att säkerställa att parterna 

inte ska avvika från den gemensamma samordningen. Det förväntade resultatet av den gemen-

samma samordningen ska inte heller riskera att motverkas av den förväntade reaktionen från de 

faktiska eller potentiella konkurrenterna och konsumenterna.  

 

Tribunalens kritik mot Kommissionens beslut riktade sig först mot deras definition av den rele-

vanta marknaden, vid denna koncentration skulle hela det ekonomiska sammanhanget beaktas.111 

Kommissionens definition av gemensam dominans skulle avse företagens samordning, och dess 

inverkan, samt risker för att en tyst samordning skulle uppkomma eller förstärkas på mark-

naden.112 Tribunalen påpekade också att inte bara en statistisk bedömning av den kollektivt do-

minerande ställningen ska göras, utan även en dynamisk bedömning.113  

 

Kommissionen hänvisade till hur företagen på oligopolmarknaden individuellt skulle tvingas 

anpassa sig efter koncentrationens nya marknadsvillkor, och dess individuella beteende skulle på 

så sätt minska den fria konkurrensen och därmed ge upphov till missbruk.114  

                                                
110 Airtours/First Choice-målet, punkt 62. 
111 Ibid, punkt 19 och 20. 
112 Ibid, punkt 61. 
113 Ibid, punkt 192. 
114 Ibid, punkt 54 och 67. 
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Tribunalen tillrättavisade inledningsvis Kommissionen i sitt beslut på grundval av för att en före-

tagskoncentration ska anses föreligga, krävs en direkt effekt som skapar eller förstärker den ge-

mensamt dominerande ställningen på den relevanta marknaden och att den därmed avsevärt 

hämmar konkurrensen på marknaden. Domstolen ansåg att Kommissionen inte visat att förvärvet 

skulle ha skapat en gemensam dominerande ställning.115  

 

I domen refererar domstolen till artikel 2.3 i Koncentrationsförordningen samt tidigare uttalan-

den i Gencor-målet116. Tribunalen fann att Kommissionens beslut om att förbjuda koncentration-

en bestod av materiella felaktigheter när Kommissionens tillämpande Koncentrationsförordning-

en117. Rätten ansåg för att undersökning av om förvärvet skulle leda till att en gemensam domi-

nans skapats eller förstärkts på marknaden, skulle koncentrationen anses som konkurrenshäm-

made om dess direkta effekt av sammanslagningen förändrade parternas ställning på marknaden 

och på så sätt hindrat konkurrensen.118  

 

Tribunalen hänvisade till Gencor-målet. Det förelåg ingen anledning att vid talan om ekonomisk 

bindning utesluta ett inbördes beroendeförhållande mellan företagen i ett begränsat oligopol, vid 

fråga om marknadskoncentration och syn av produktens homogenitet och överblickbarhet kan 

parternas beteende förutsägas och därför kan parterna vara starkt benägna att samordna sitt bete-

ende på marknaden för att maximera den gemensamma vinsten, genom att exempelvis begränsa 

produktionen i syfte till att höja priserna.119 

 

Tribunalen upphävde därför Kommissionens beslut om att förbjuda Airtours förvärv av First 

Choice, med grund i Kommissionens inadekvata bedömning huruvida en gemensam domine-

rande ställning förelåg. Domen klargjorde att i de fall där Kommissionen anser att gemensam 

dominans föreligger med bakgrund av marknadsstrukturen, ska villkoren för det ekonomiska 

begreppet tyst samordning vara uppfyllda.120 

                                                
115 Airtours/First Choice-målet, punkt 51. 
116 Mål T-102/96, Gencor mot Kommissionen, REG 1999 s. II-753 
117 Koncentrationsförordningen 4064/89. 
118 Airtours/First Choice-målet, punkt 56-59.  
119 Airtours/First Choice-målet, punkt 60 med hänvisning till Gencor-målet, punkt 276. 
120 Nygren, Marie & Nilsson, Mats, Förstainstansrättens dom i Airtours-målet betyder kollektiv dominans tyst sam-
ordning?, Europarättslig Tidskrift, 2002, s. 565.  
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7.2 Impala  
Impala-målet121 (även kallat Sony/MBG) är ett mål rörande företagskoncentration inom musik-

industrin, avseende produktion. Fallet rörde en koncentration av två stora aktörer, Sony Corpo-

ration of America och Bertelsmann AG som redan innan koncentrationen förfogade över stora 

delar av marknaden. Kommissionens första utredning visade att en sammanslagning mellan de 

två aktörerna eventuellt skulle kunna ge upphov till en gemensam dominerande ställning, men 

efter utfrågning av ett antal andra marknadsaktörer, och senare en mer utförlig granskning, för-

klarades sammanslagningen förenlig med den inre marknaden.122  

 

I december 2004 yrkade Independent Music Publishers and Labels Association (Impala) på en 

ogiltigförklaring av Kommissionens beslut att godkänna sammanslagningen på grund av att Im-

pala ansåg att Kommissionen gjort ett flertal felaktiga bedömningar.123 De felaktiga bedömning-

arna, enligt Impala, grundade sig främst i Kommissionens slutsats att det inte förelåg någon ge-

mensam dominans och menade istället att det redan existerade en sådan, och att denna förstärktes 

efter företagskoncentrationen. Tribunalen biföll Impalas talan och Kommissionens beslut ogiltig-

förklarades.124 I oktober 2006 överklagades Tribunalens dom om ogiltigförklarandet av samman-

slagningen till EU-domstolen.  

 

I överklagan anfördes att Tribunalen begått ett flertal rättsliga fel, de lade exempelvis osäkra 

dokument inhämtade från en konkurrent som grund för sitt beslut utan att verifiera korrektheten 

och tillförlitligheten i underlaget. Eftersom Tribunalen dessutom inte prövade alla Impalas grun-

der som de åberopat som stöd för sin talan återförvisades domen dit och den tidigare domen125 

undanröjdes.  

 

I målet gjorde EU-domstolen ett antal intressanta uttalanden angående gemensam dominerande 

ställning samt tyst samordning.  

 

                                                
121 Mål C-413/06 P, Bertelsmann AG och Sony Corporation of America mot Impala, REG 2008 s. I-4951. 
122 Ibid, punkt 11. 
123 Ibid, punkt 12. 
124 Ibid, punkt 20. 
125 Mål T-464/04 Independent Music Publishers and Labels Association mot Kommissionen, REG 2006 s. II-2289. 



 

 28 

Vid en bedömning av huruvida en företagskoncentration är förenlig med den gemensamma 

marknaden ska Kommissionen först bedöma om koncentrationen kan ge upphov till en sådan 

situation att den effektiva konkurrensen på den relevanta marknaden märkbart påverkas av sam-

manslagningen.  

 

I samband med bedömningen huruvida det redan innan företagskoncentrationen förelegat en ge-

mensam dominerande ställning uttalade Tribunalen sig om indirekt bevisning, det vill säga att 

förekomsten av ett antal faktorer i vissa fall kan bevisa att det föreligger en gemensam domine-

rande ställning, i brist på andra troliga förklaringar. Tribunalen menade att en anpassning av pri-

ser sinsemellan under en längre tid, särskilt priser över den konkurrensutsatta nivån tillsammans 

med andra faktorer, typiska för en gemensam dominerande ställning, kunde indikera att det fö-

relåg en tyst samordning mellan de två företagen, innan företagskoncentrationen. Tribunalen 

gick sedan vidare med att bedöma utifrån kriterierna som uppställts i Airtours-målet. 

 

I beslutet efter överklagan till EU-domstolen användes kriterierna igen, dock med delvis andra 

formuleringar. Domstolen konstaterade först att risken för tyst samordning är större om konkur-

renterna med lätthet kan nå ett samförstånd om hur samordningen ska fungera. Vidare anförde 

Domstolen att den tysta samordningen måste vara varaktig, vilket kräver en tillräckligt transpa-

rent marknad som möjliggör att företagen kan kontrollera varandra. Dessutom måste det enligt 

Domstolen finnas en trovärdig avskräckningsmekanism som kan verkställas om ett företags be-

teende avviker från intressegemenskapen. Slutligen fastslog Domstolen att reaktionerna från 

andra företag samt från konsumenter inte får äventyra samordningens förväntade resultat.126 

 

Till skillnad från Airtours-målet som innehöll liknande kriterier, ansågs i Impala-målet att villko-

ren skulle granskas som helhet, med beaktande av den hypotetiska situationen tyst samordning. 

Genom en granskning av alla nämnda ovan villkor kan en tyst samordning om till exempel en 

gemensam strategi upptäckas.127 

 

                                                
126 Karlsson & Östman, 2014, s. 892. 
127 Ibid. 
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8. Analys 

 
8.1 Gränsdragning 
För att kunna urskilja tyst samordning måste först en gränsdragning göras mellan tyst samord-

ning, samordnat förfarande och parallellt uppträdande. 

 

För att ett samordnat förfarande ska föreligga fordras att det förekommit indirekt eller direkt kon-

takt mellan företag i syfte att hämma konkurrensen på marknaden, och som tidigare redogjorts 

för jämställs det med avtal. Ett exempel på ett samordnat förfarande är att ett flertal företag avta-

lar indirekt eller direkt om att höja priset på sina produkter över den konkurrensutsatta nivån. 

Existensen av ett samordnat förfarande kan vara svår att upptäcka eftersom det ofta saknas 

dokumentation av förfarandet. 

 

Ett parallellt uppträdande är när företag på en marknad uppträder likartat, utan att det föreligger 

någon samordning företagen emellan. Parallellt uppträdande är naturliga reaktioner på händelser 

på marknaden som påverkar företagen att uppföra sig likartat. Ett exempel på ett parallellt upp-

trädande är att ett flertal företag höjer priset på sina produkter samtidigt på grund av en eller flera 

yttre faktorer, till exempel att råvarupriserna har stigit.  

 

Dessa två situationer kan för en utomstående se väldigt lika ut, trots att det ena är otillåtet och det 

andra tillåtet.  

 

Tyst samordning är ett slags mellanting. Det beskrivs bäst som ett medvetet framkallande av ett 

parallellt uppträdande. Ett exempel skulle kunna vara att ett företag gör ett medvetet val att höja 

priset på sina produkter över det konkurrensutsatta, utan att det är en naturlig reaktion av exem-

pelvis en höjning av råvarupriset, och att andra företag då väljer att följa företagets prishöjning. 

Om beteendet fortgår med en eller flera prishöjningar skulle den bakomliggande orsaken kunna 

vara en tyst samordning.  
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8.2 Kriterier 
Begreppet tyst samordning är inte fastställt inom EU:s konkurrensregler, dock har det diskuterats 

i praxis och ett prejudikat från Airtours-målet har utformats om vad som ska anses vara tyst sam-

ordning. Prejudikatet innehåller fyra rekvisit som ska vara uppfyllda för att en tyst samordning 

mellan företagen på en oligopolmarknad ska anses föreligga: kännedom, varaktighet, förekoms-

ten av avskräckande repressalier för avvikande beteende från andra företag samt att konsumen-

ternas förväntade reaktion inte ska motverka effekten av den gemensamma samordningen. Före-

tagens gemensamma kännedom på marknaden relateras till informationsflödet på marknaden, 

företagen ska alltså utan att ha kontakt med varandra kunna få insyn i varandras marknadsstrate-

gier.  Med att företagen inte behöver ha kontakt med varandra menas att marknaden är tillräckligt 

transparent för att de ska kunna förutsäga varandras beteende och följaktligen tyst samordna sina 

strategier. Begreppet varaktighet på marknaden innefattar att parterna ska hålla fast vid samma 

marknadsstrategi gentemot varandra. Inom deras parallella handlande måste det även föreligga 

någon typ av repressalier från företagen inom samordningen om man avviker från beteendet, för 

att säkerställa att företagen inom samordningen inte avviker från den gemensamma strategin. En 

påföljd för att skicka en varning om att avvikande från den tysta samordningen är till allas nack-

del skulle exempelvis kunna vara ett priskrig, en konsekvens som skulle skada alla inblandade. 

Avviker en part från det gemensamma agerandet förlorar alla parter på det. Med den förväntade 

reaktionen av konsumenterna och övriga konkurrenter ska bedömningen göras utifrån en reakt-

ion som om den tysta samordningen inte funnits, detta för att se om företagens påstådda tysta 

samordning är konkurrenspåverkande på marknaden eller om reaktionen på marknaden är natur-

lig.  

 

8.3 Placering 
Ett samordnat förfarande faller under artikel 101 FEUF eftersom det jämställs med avtal. Att 

även tyst samordning skulle falla under artikel 101 FEUF förefaller otroligt eftersom det inte 

utgör ett konkurrensbegränsande avtal i den mening som artikeln åsyftar. En tyst samordning 

grundas, till skillnad från ett samordnat förfarande, inte på något avtal eftersom parterna inte har 

eller har haft någon kontakt med varandra.  
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Vidare krävs för att tyst samordning ska föreligga, som konstaterats i praxis, en gemensam do-

minans. Tyst samordning faller således under artikel 102 FEUF om missbruk av dominerande 

ställning. För att artikel 102 FEUF ska vara tillämplig krävs att ett eller flera företags agerande 

utgör missbruk av dominerande ställning. Som redogjorts för, är enbart innehavandet av en do-

minerande ställning inte förbjudet, det är först när den dominerande ställningen missbrukas som 

det faller under förbudet. Flera företag kan som bekant inneha en gemensam dominerande ställ-

ning, således gäller även att den gemensamma dominerande ställningen inte i sig är förbjuden, 

det är först när den missbrukas som artikel 102 FEUF blir tillämplig.  
 

Eftersom EU-domstolen införlivade Airtours-kriterierna i Impala-målet har det ekonomiska be-

greppet tyst samordning inkluderats i gemensam dominans. Således borde tyst samordning vara 

ett beteende som kan bedömas som missbruk eftersom förfarandet är ett sätt att exploatera och 

missbruka den gemensamma dominansen företag har tillsammans. Det kan emellertid diskuteras 

med hänsyn till svårigheten med att fånga upp tyst samordning under artikel 102 FEUF eftersom 

prejudikatet som skapats härrör från praxis rörande företagskoncentrationer (Airtours och Im-

pala). Faktum är att det inte finns någon praxis som behandlar tyst samordning under artikel 102 

FEUF om missbruk av dominerande ställning. Anledningen till detta är att i de fall då tyst sam-

ordning förts på tal har rört sig om eventuell samverkan, antingen innan eller efter en företags-

koncentration.  

 

8.4 Tillåten tyst samordning 
Att dra en gräns mellan vad som anses som tillåten tyst samordning och vad som anses som otill-

låten tyst samordning har vi konstaterat vara svårt. Existerar en tyst samordning är det ett med-

vetet framkallat förfarande, för att skapa bilden av ett parallellt uppträdande. Men i och med att 

förfarandet är medvetet framkallat skulle den tysta samordningen kunna stärka ställningen för 

företagen i den gemensamma dominansen, som använt sig av den, till den grad att det är att anse 

som missbruk.  

 

Rent teoretiskt skulle en tyst samordning kunna föreligga, om konkurrensen inte skulle snedvri-

das av den tysta samordning när den används av företagen i en gemensam dominerande ställning, 

men i och med att företagen redan befinner sig i en dominerande ställning verkar det otroligt att 
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den tysta samordning inte skulle hämma konkurrensen. I praktiken förefaller det således omöjligt 

med en tyst samordning som inte är konkurrenshämmande.  

 

Dessutom kan det diskuteras huruvida enbart en avsikt till en tyst samordning erfordras för att 

förfarandet ska kvalificeras som otillåtet. Likt vid bedömningen av ifall ett samordnat förfarande 

föreligger skulle ett genomförande av den tysta samordningen således inte krävas.  

 
8.5 Slutsats 
Tyst samordning är ett diffust begrepp som inte finns lagstadgat någonstans, det finns heller ing-

en som har egentlig kännedom om begreppet. Det har diskuterats i praxis men aldrig i samman-

hanget som det borde behandlas i. De gånger begreppet tyst samordning kommit på tal har hu-

vuddiskussionen varit huruvida företagskoncentrationer varit förenliga med den fria konkurren-

sen på den inre marknaden, det har dessutom aldrig dragits någon slutsats huruvida beteendet 

som begreppet åsyftar faktiskt existerar. Tyst samordning verkar, utifrån de gånger det tagits upp 

till diskussion, vara svårt att upptäcka. Det kan existera utan att det syns för en utomstående.  

 

Det kan diskuteras huruvida tyst samordning är ett tillvägagångssätt för att uppnå en gemensam 

dominans, och således är ett förfarande som skulle kunna likställas med ett samordnat förfa-

rande, eller om det är ett förfarande som används i en redan existerande gemensam dominans för 

att bibehålla eller stärka den redan dominerande ställningen. Likväl blir ändå den tysta samord-

ningen ett sätt att hämma konkurrensen på, för att stärka sin ställning på marknaden. När konkur-

rensen snedvrids kvalificerar det sig som ett missbruk.   

 

Eftersom begreppet tyst samordning i praxis blivit starkt sammankopplat med gemensam domi-

nans förefaller det mest troligt att tyst samordning är ett tillvägagångssätt för företagen i den ge-

mensamma dominansen att förstärka eller bibehålla den redan starka ställningen. Exempelvis om 

ett fåtal stora företag på en oligopolmarknad redan har en gemensam dominerande ställning ge-

nom till exempel ett parallellt uppträdande sedan använder sig av en tyst samordning företagen 

emellan för att vinna ännu fler marknadsandelar. Huruvida detta kvalificerar sig som missbruk 

borde bedömas efter en jämförelse av hur marknaden ser ut med den tysta samordningen, och hur 

den hade sett ut utan den tysta samordningen. Således borde slutsatsen vara att om konkurrensen 
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snedvrids på grund av den tysta samordningen föreligger ett missbruk av gemensam domine-

rande ställning.  

 

Att likställa en tyst samordning med ett samordnat förfarande, och då placera tyst samordning 

under förbudet i artikel 101 FEUF anser vi orimligt eftersom man då skulle likställa indirekt kon-

takt med ingen kontakt alls. Således måste tyst samordning falla under förbudet i artikel 102 

FEUF om missbruk av dominerande ställning eftersom det är ett sätt att snedvrida konkurrensen 

på (utan att själva företeelsen kvalificeras som avtal).  

 

Förutsättningarna för att en tyst samordning ska föreligga är enligt kriterierna väldigt exakta. Att 

ett, eller några av kraven är uppfyllda är heller inte tillräckligt eftersom alla kriterierna ska be-

dömas som en helhet. På grund av de väldigt exakta kriterierna samt kravet på en helhetsbedöm-

ning av dessa, anser vi förutsättningarna för tyst samordning vara svåruppnåeliga. Det liknande 

beteendet mellan företagen som krävs är dessutom lätt att missta för parallellt uppträdande. Att 

företagen bevakar varandras beslut och åtgärder är egentligen inget som kan anses vara förbju-

det, det är naturligt att företagen på en marknad bevakar varandras agerande, en transparens på 

en marknad är inget man kan lagstifta emot. Däremot kan det diskuteras var gränsen för vad som 

är tillåtet och inte ska dras när företagen med en gemensam dominerande ställning, medvetet och 

oberoende av varandra, skapar en transparens för att underlätta för en gemensam strategi.  

 

Eftersom ett samordnat förfarande, skapat via indirekt kontakt, kan vara relativt svårt att bevisa 

då företagen tenderar att göra sig av med bevisen, förefaller tyst samordning vara svårare att be-

visa eftersom det inte förekommit någon kontakt. Problematiken ligger således i att särskilja be-

teendet tyst samordning från andra beteenden, som samordnat förfarande och parallellt uppträ-

dande, eftersom resultatet av de tre olika beteendena förefaller väldigt lika. 

 

Det är svårt att säga om tyst samordning bara kan uppkomma vid företagskoncentrationer, ef-

tersom den praxis som finns härleds därifrån, men chansen är att det även funnits i andra situat-

ioner, men aldrig upptäckts där, särskilt eftersom det i ett av målen diskuteras huruvida en tyst 

samordning existerat redan innan företagskoncentrationen kom på tal (till exempel målet Im-

pala). Dock är det oundvikligt att den enda praxis som finns faktiskt uppkommit i mål om före-
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tagskoncentrationer, och inte vid missbruk av dominerande ställning, som begreppet rimligen 

borde falla under. 

 

Efter att ha klargjort vilka rekvisit som krävs är det tydligare vad begreppet tyst samordning in-

nebär, likväl är det fortfarande svårt att utröna. Möjligheten att utreda försvåras av de precisa 

kriterierna. En eventuell utveckling är att Kommissionen i framtida bedömningar kan utgå från 

prejudikatet i Airtours-målet för att utreda påstådda överträdelser av artikel 102 FEUF genom 

tyst samordning, till exempel kan en gemensam dominans vara en indikation på att tyst samord-

ning föreligger.  
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