
Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Kandidatuppsats i affärsrätt, 15 hp | Affärsjuridiska programmet | Affärsjuridiska programmet med 

Europainriktning 

Vårterminen 2016 | LIU-IEI-FIL-G--16/01520--SE   

 

 

 

 

Kollektiv dominans  
– Flera företag enligt artikel 102 FEUF och 

gränsdragningen gentemot artikel 101 FEUF 

 

Collective dominance 

– The meaning of ”more undertakings” according 

to article 102 TFEU and the demarcation between 

article 101 TFEU and 102 TFEU in this aspect 

 

 
Louise Uvgård 

Linnea Östberg 
 

 

Handledare: Maria Nelson  

Examinator: Johannes Lerm 

 

 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 



 

 i 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ............................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMBAKGRUND ...................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................ 1 

1.3 SYFTE ................................................................................................................................... 1 

1.4 METOD OCH MATERIAL .................................................................................................. 2 

1.5 DISPOSITION OCH BEGREPPSFÖRKLARING ............................................................... 2 

 

ALLMÄN DEL: DE EU-RÄTTSLIGA KONKURRENSREGLERNA 

2. KONKURRENSEN PÅ DEN INRE MARKNADEN ............................................................. 3 

2.1 DEN INRE MARKNADEN .................................................................................................. 3 

2.2 KONKURRENSREGLERNAS SYFTE ................................................................................ 3 

2.3 KONKURRENSRÄTTENS EFTERLEVNAD ..................................................................... 3 

2.4 GRUNDLÄGGANDE KRITERIER FÖR KONKURRENSREGLERNAS 

TILLÄMPNING .......................................................................................................................... 4 

2.4.1 Företag ........................................................................................................................... 4 

2.4.2 Samhandel ....................................................................................................................... 5 

3. KONKURRENSBEGRÄNSANDE FÖRFARANDE – ARTIKEL 101 FEUF ..................... 6 

3.1 AVTALSKRITERIET ........................................................................................................... 6 

3.1.1 Oligopol .......................................................................................................................... 8 

3.2 KONKURRENSBEGRÄNSNINGSKRITERIET ................................................................. 8 

3.3 UNDANTAG FRÅN ARTIKEL 101 FEUF ......................................................................... 9 

3.3.1 Artikel 101.3 FEUF ........................................................................................................ 9 

3.3.2 Blockundantaget för vertikala avtal ............................................................................. 10 

3.3.3 De minimis-principen ................................................................................................... 10 

4. MISSBRUK AV DOMINERANDE STÄLLNING – ARTIKEL 102 FEUF ...................... 12 

4.1 RELEVANT MARKNAD ................................................................................................... 12 

4.2 DOMINERANDE STÄLLNING ........................................................................................ 13 

4.2.1 Kollektiv dominans ....................................................................................................... 14 

4.3 MISSBRUK ......................................................................................................................... 14 

5. AVSLUTANDE ORD OM DEN ALLMÄNNA DELEN ...................................................... 16 

 



 

 ii 

 

SÄRSKILD DEL: KOLLEKTIV DOMINANS 

6. UTVECKLINGEN AV KOLLEKTIV DOMINANS ............................................................ 17 

6.1 RÄTTSPRAXIS ................................................................................................................... 17 

6.1.1 Italian Flat Glass .......................................................................................................... 18 

6.1.2 Compagnie Maritime Belge .......................................................................................... 19 

6.1.3 Irish Sugar .................................................................................................................... 21 

6.1.4 Laurent Piau ................................................................................................................. 22 

7. ANALYS OCH DISKUSSION ................................................................................................ 23 

7.1 ÖVERBLICK ÖVER RÄTTSLÄGET ................................................................................ 23 

7.2 OLIGOPOL .......................................................................................................................... 24 

7.3 ANDRA HORISONTELLA FÖRHÅLLANDEN ............................................................... 26 

7.4 FÖRETAG I VERTIKALA FÖRHÅLLANDEN ................................................................ 26 

7.4.1 Individuellt missbruk .................................................................................................... 28 

7.5 AVSAKNAD AV PRAXIS ................................................................................................. 29 

7.6 GRUNDER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR BEDÖMNING AV KOLLEKTIV 

DOMINANS .............................................................................................................................. 30 

7.6.1 Bedömningsgrunder ...................................................................................................... 30 

7.6.2 Självbedömning ............................................................................................................. 31 

7.6.3 Kommissionens bedömning .......................................................................................... 31 

7.6.4 Artikel 102 kontra koncentrationsförordningen ........................................................... 32 

8. SLUTSATSER .......................................................................................................................... 33 

9. KÄLLHÄNVISNING ............................................................................................................... 35 

9.1 LITTERATUR ..................................................................................................................... 35 

9.2 EU-RÄTTSLIGT MATERIAL ............................................................................................ 36 

9.2.1 Fördrag ......................................................................................................................... 36 

9.2.2 Förordningar ................................................................................................................ 36 

9.2.3 Tillkännagivanden ........................................................................................................ 36 

9.2.4 Rättsfall ......................................................................................................................... 36 

9.3 ÖVRIGT ............................................................................................................................... 38 

 
 
 
 
 



 

 1 

1. INLEDNING 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

I dagsläget råder osäkerhet hos företag om hur de bör agera på marknaden avseende den 

unionsrättsliga konkurrenslagstiftningen. Det finns olika typer av förbud mot 

konkurrensbegränsande förfaranden, varav ett regleras i artikel 101 FEUF om 

konkurrensbegränsande förfaranden mellan företag och ett regleras i artikel 102 FEUF 

om missbruk av dominerande ställning. Problematiken ligger i att kommissionen, 

tribunalen och EU-domstolen har tolkat artikel 102 FEUF på så sätt att flera oberoende 

företags förfaranden under vissa omständigheter kan falla in under förbudet i artikel 102 

FEUF. Denna tolkning att flera företag kan missbruka en dominerande ställning, innebar 

en utveckling av konceptet kollektiv dominans. Sedan konceptet bekräftades i domstol 

har ramen för bedömningen blivit alltmer vidsträckt. Eftersom det finns en viss avsaknad 

av praxis på området och den praxis som finns grundar sig på mycket specifika 

omständigheter i varje särskilt fall, finns inte några tydliga grundläggande principer. I 

och med att flera företag numera kan anses missbruka en kollektiv dominerande ställning 

uppstår även ett gränsdragningsproblem mellan artiklarna 101 och 102 FEUF, eftersom 

båda artiklarna berör flera företags agerande på den inre marknaden.  

 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Vad innebär det att flera företag innehar en dominerande ställning enligt artikel 102 

FEUF och hur ser gränsdragningen gentemot artikel 101 FEUF ut? 

 

 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur artikel 101 och 102 FEUF förhåller sig till 

varandra i den beskrivna situationen och därigenom möjliggöra förståelse för hur 

reglerna skall tolkas. Uppsatsen är främst ämnad att riktas till verksamma bolagsjurister 

men även till juriststudenter. 
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1.4 METOD OCH MATERIAL 

I uppsatsen eftersträvas att använda en rättsdogmatisk metod för att tolka och fastställa 

innebörden av de för uppsatsen relevanta EU-rättsliga rättskällorna. Rättshierarkin som 

används ser ut som följer: EU:s primärrätt, EU:s sekundärrätt, EU:s grundläggande 

rättsprinciper, praxis från EU-domstolen och doktrin.1 Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt är den centrala primärrättsliga rättskällan för uppsatsen. 

Europarättsliga principer ger förståelse för unionsrättens uppbyggnad och utgör därmed 

en viktig grund för vår utredning. Praxis och doktrin utforskas för att erhålla kunskap om 

tidigare prejudicerande tolkningar och kritik av rättsläget. För tolkning av det inhämtade 

materialet används för EU-rätten centrala tolkningsprinciper.  

 

 

1.5 DISPOSITION OCH BEGREPPSFÖRKLARING 

Uppsatsen är uppbyggd i en allmän del och en särskild del. I den allmänna delen 

presenteras grunderna för EU:s konkurrensrätt samt grunderna som behövs för att 

besvara uppsatsens frågeställning. I den särskilda delen utvecklas konceptet kollektiv 

dominans genom en presentation av en rad rättsfall som sedan analyseras. Sist följer en 

avslutande del där uppsatsens slutsatser finns samlade.  

 

I uppsatsen används några begrepp och förkortningar som här skall förklaras. Med artikel 

menas i uppsatsen, om inget annat anges, en artikel ur fördraget om den Europeiska 

unionens funktionssätt. Funktionsfördraget förkortas i sin tur till FEUF. Med 

domstolarna avses EU-domstolen och tribunalen. Med domstolen avses EU-domstolen.  

 

Kursivering används i uppsatsen i två syften, dels för att lyfta fram vissa ord ur texten, 

dels för att benämna olika rättsfall. I uppsatsen benämns vidare olika organ och artiklar 

vid deras nuvarande namn, även om de vid tiden som hänvisas till hade ett annat namn. 

Detta rör artikel 101 FEUF som tidigare hetat artikel 81 och artikel 85, artikel 102 FEUF 

som tidigare hetat artikel 82 och artikel 86, EU-domstolen som tidigare hetat EG-

domstolen och tribunalen som tidigare hetat förstainstansrätten. Detta gäller för hela 

uppsatsen med undantag för citat.   

                                                   
1 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep & Vogel, s. 65 ff. 
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ALLMÄN DEL: DE EU-RÄTTSLIGA KONKURRENSREGLERNA  
 

2. KONKURRENSEN PÅ DEN INRE MARKNADEN 

2.1 DEN INRE MARKNADEN 

Att upprätthålla en inre marknad är ett av Europeiska unionens övergripande mål.2 

Grundtanken till den gemensamma marknad och fria handel som kännetecknar den inre 

marknaden fanns redan år 1957, när de dåvarande medlemsstaterna undertecknade 

Romfördragen.3 Sedan dess har tanken utvecklats och omarbetats. Den nuvarande 

definitionen återfinns i artikel 26 FEUF där det står att “[d]en inre marknaden ska 

omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och 

kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen.”  

 

 

2.2 KONKURRENSREGLERNAS SYFTE  
För att uppnå syftet att upprätthålla en inre marknad där en öppen gränsöverskridande 

handel kan pågå, har EU skapat europeiskgemensamma konkurrensregler. Fri konkurrens 

är viktigt i en öppen marknadsekonomi och bidrar till konsumentens fördel till ett bredare 

utbud av produkter och tjänster av hög kvalitet, samtidigt som priserna pressas.4 

Gemensamma konkurrensregler säkerställer att europeiska företag kan handla på 

liknande villkor och bidrar till en effektiv och fungerande marknad utan handelshinder. 

Konkurrensreglerna är nödvändiga för den inre marknadens funktion, vilket särskilt 

stadgas i artikel 3.1 b FEUF. Två centrala konkurrensrättsliga regleringar är artikel 101 

och artikel 102 FEUF vilka kommer att diskuteras vidare nedan.5 

 

 

2.3 KONKURRENSRÄTTENS EFTERLEVNAD  
Övervakning av konkurrensreglernas efterlevnad är en viktig funktion för kommissionen. 

Kommissionen kan ingripa såväl på eget initiativ som p.g.a. klagomål från företag, när 

misstanke uppstår om att förbuden i artikel 101 respektive artikel 102 har överträtts.6 

Efter ingripande fattar kommissionen beslut och bär då bevisbördan för att en 
                                                   
2 Westin, s. 18. 
3 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. 
4 Sammanfattning av EU-lagstiftningen, EUR-Lex. 
5 Mål C-52/09, Konkurrensverket mot TeliaSonera Sverige AB, p. 21. 
6 Bernitz & Kjellgren, s. 74 och 414. 
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överträdelse de facto har skett.7 Parterna efterlever till största del kommissionens beslut 

och tillkännagivanden, men dessa är inte prejudicerande eller juridiskt bindande för 

tribunalen och EU-domstolen.8  

 

Företag och enskilda som berörs av ett negativt beslut från kommissionen kan överklaga 

beslutet till tribunalen, genom att föra ogiltighetstalan.9 Tribunalens avgörande 

överklagas i sin tur till EU-domstolen, som dock endast behandlar rättsfrågor.10 

Ogiltighetstalan som förs med framgång resulterar i att kommissionens beslut 

ogiltigförklaras. Kommissionen kan då pröva ärendet på nytt utifrån andra grunder.11 

 

 

2.4 GRUNDLÄGGANDE KRITERIER FÖR 

KONKURRENSREGLERNAS TILLÄMPNING 

Artikel 101 och artikel 102 har till syfte att skydda den fria konkurrensen inom EU.12 De 

respektive artiklarna förbjuder två olika typer av konkurrensbegränsande förfaranden, 

men gemensamt för de båda är att företag utgör subjektet samt att förfarandet måste 

påverka handeln mellan medlemsstaterna.  

 

2.4.1 Företag 

EU:s konkurrensregler gäller för företag. Med företag avses inom konkurrensrätten 

“varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och sättet 

för dess finansiering”.13 Med andra ord omfattas juridiska personer såväl som enskilda 

näringsidkare. Att företaget bedriver verksamhet med vinstsyfte är inte ett krav, vilket 

tyder på att företagsbegreppet är mycket vidsträckt.14  
 

Företag i en koncern bedöms enligt den ekonomiska enhetens princip som en enhet. Det 

innebär framförallt att förbudet mot konkurrensbegränsande förfaranden i artikel 101 inte 

kan tillämpas på förfaranden inom koncerner, utan endast mellan enskilda företag. 
                                                   
7 Bernitz & Kjellgren, s. 394. Se även konkurrensförordningen, Förordning nr 1/2003, artikel 2, första 
meningen. 
8 Bernitz & Kjellgren, s. 394. Se bl.a. mål C-226/11, Expedia, p. 27-29. 
9 Artikel 263 FEUF. 
10 Artikel 256.1 FEUF.  
11 Bernitz & Kjellgren, s. 417. 
12 Se ovan, avsnitt 2.2. 
13 Mål C-41/90, Höfner mot Macrotron GmbH, p. 21. 
14 Bernitz & Kjellgren, s. 394 f. 
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Företag som är anknutna på annat sätt, till exempel företag som enbart har ägar- eller 

ledningsmässiga kopplingar mellan sig, betraktas inte som en enhet och förbudet är 

därmed tillämpligt.15 

 

2.4.2 Samhandel 
Konkurrensreglernas tillämplighet är vidare beroende av att handeln mellan 

medlemsstaterna påverkas, vilket vanligen kallas samhandelskriteriet. 

Konkurrensbegränsningar som enbart har en nationell effekt omfattas inte av EU:s 

konkurrensrätt på så sätt att den behandlas på EU-nivå.16 För att samhandelskriteriet skall 

uppfyllas är det tillräckligt att ett avtal påverkar samhandeln “direkt eller indirekt, 

faktiskt eller potentiellt […] så att det kan komma att hindra förverkligandet av de mål 

som ställts upp om en gemensam marknad mellan staterna”.17 Ett grundläggande test för 

att avgöra huruvida ett avtal faller in under artikel 101 beskrevs i målet Société 

Technique Minière v Maschinenbau. Där fastställdes att det måste vara möjligt att på 

objektiva grunder förutse ett avtals möjliga direkta eller indirekta påverkan på 

samhandeln för att det skall falla in under förbudet i artikeln.18 

 

Samhandelsbegreppet har avgränsats i praxis, två utmärkande mål beskrivs nedan. I 

målet Vereeniging van Cementhanderlaren mot kommissionen ansåg domstolen att 

samhandeln påverkades, trots att konkurrensbegränsningen endast företogs avseende 

handel i Nederländerna, eftersom förfarandet hade som ändamål att “försvåra 

importkonkurrens från Belgien”.19 I Consten och Grunding mot kommissionen 

argumenterade parterna att deras förfarande hade ökat handeln mellan medlemsstaterna 

och att det därmed inte kunde sägas ha påverkat handeln mellan medlemsstaterna på det 

sätt som föreskrivs i artikel 101. Domstolen avfärdade detta argument och anförde att det 

faktum att handeln ökat, inte utesluter att avtalet kan påverka samhandeln enligt 

artikeln.20  

 

  

                                                   
15 Bernitz & Kjellgren, s. 401 f. 
16 Bernitz & Kjellgren, s. 395. 
17 Mål 5/69, Völk mot Éts J. Vervaecke, p. 5. 
18 Horspool & Humphreys, s. 411, p. 14.75. 
19 Mål 8/72, Vereeniging van Cementhanderlaren mot kommissionen.  
Se även Bernitz & Kjellgren, s. 395. 
20 Förenade målen 56/64 och 58/64, Consten och Grunding mot Kommissionen. 
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3. KONKURRENSBEGRÄNSANDE FÖRFARANDE – ARTIKEL 101 

FEUF 

Artikel 101 ogiltigförklarar avtal eller andra förfaranden mellan företag som kan påverka 

handeln mellan medlemsstaterna och som har till syfte eller följd att begränsa, hindra 

eller snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden.  
 

Artikeln är strukturerad på så sätt att artikel 101.1 förbjuder alla överenskommelser som 

är konkurrensbegränsande och artikel 101.2 förklarar förbjudna överenskommelser 

ogiltiga. Slutligen medger artikel 101.3 vissa undantag från förbudet. För att artikel 101 

skall vara tillämplig måste konkurrensreglernas grundläggande kriterier; företagskriteriet 

respektive samhandelskriteriet som nämnts ovan,21 uppfyllas. Två huvudkriterier som 

dessutom måste vara uppfyllda för att förbudet i artikel 101.1 skall bli aktuellt är 

avtalskriteriet och konkurrensbegränsningskriteriet, vilka beskrivs nedan.22  

 

 

3.1 AVTALSKRITERIET 

För att ett förfarande skall falla in under förbudet i artikel 101 krävs att avtalskriteriet i 

artikel 101.1 är uppfyllt. Avtalskriteriet uttrycks i artikeln innefatta “alla avtal mellan 

företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden”. Artikel 101 

ger alltså ett visst tolkningsutrymme för vad som avses med avtal. Tongivande är att det 

skall handla om en överenskommelse mellan två eller flera parter. Följaktligen kan en 

ensidigt företagen handling inte uppfylla avtalskriteriet.23 I målet Chemiefarma NV mot 

kommissionen framgår att s.k. gentlemen’s agreements, d.v.s. ej juridiskt bindande 

överenskommelser, skall ses som avtal enligt lydelsen i artikel 101.24 Andra typer av 

överenskommelser som innefattas i avtalskriteriet är bl.a. gemensamma 

rekommendationer och beslut av branschorganisationer.25 

 

Den mest vidsträckta typen av överenskommelse som omnämns i artikeln är samordnat 

förfarande. Ett samordnat förfarande föreligger när företag samarbetar i samförstånd 

                                                   
21 Se ovan, avsnitt 2.4.1 resp. 2.4.2. 
22 Bernitz & Kjellgren, s. 396. 
23 Mål C-2/01 P och 3/01 P, Bayer AG mot kommissionen, p. 167. 
24 Mål 41/69, ACF Chemiefarma NV mot kommissionen. 
25 Bernitz & Kjellgren, s. 396. Se även mål 8/72, Vereeniging van Cementhanderlaren mot kommissionen. 
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snarare än konkurrerar med varandra.26 För att ett samordnat förfarande skall föreligga 

krävs inte att något avtal har ingåtts mellan parterna och det finns således ingen 

skyldighet för respektive företag att handla efter det i samarbetet upprättade beteendet.27 

I målet ICI mot kommissionen antogs följande definition av samordnat förfarande: 

“samordning mellan företag som utan att det har lett fram till att det ingåtts ett egentligt 

avtal medvetet ersätter den fria konkurrensens risker med ett praktiskt inbördes 

samarbete. Ett samordnat förfarande är till själva sin natur sådant att det inte innefattar 

alla de kriterier som kännetecknar ett avtal, utan det kan bl.a. vara resultatet av en 

samordning som visar sig genom deltagarnas uppträdande”.28 Definitionen antyder att 

samordnat förfarande kan anta många olika former. 

 

I målet John Deere Ltd mot kommissionen angav domstolen att bedömningen av 

huruvida ett samordnat förfarande är otillåtet, skall bedömas utifrån konkurrensrättens 

grundläggande principer. Samordnat förfarande förutsätter inte att det finns en plan för 

samarbetet.29 I målet T Mobile Netherlands fann domstolen att det beroende på 

marknadsstrukturens utseende, kan vara tillräckligt att ett företag deltagit i ett enda 

informationsutbyte för att ett samordnat förfarande skall kunna anses föreligga.30 Att 

bevisa förekomsten av ett sådant samordnat förfarande är mycket svårt, eftersom 

bevisning oftast inte finns att tillgå.  

 

Parallellt uppträdande på marknaden kan vara ett tecken på att ett samordnat förfarande 

föreligger, men samordnat förfarande behöver inte vara den enda förklaringen. I målet 

Woodpulp konstaterades att ett samordnat förfarande endast kan anses föreligga om 

ingen annan förklaring är möjlig till det parallella uppträdandet. I just Woodpulp 

upphävdes kommissionens beslut om att ett samordnat förfarande förelåg eftersom det 

parallella uppträdandet även skulle kunna förklaras av marknadens oligopolistiska 

tendenser.31 

 
 
                                                   
26 Horspool & Humphreys, s. 401, p. 14.36. 
27 Bernitz & Kjellgren, s. 396 f. 
28 Mål 48/69, ICI mot kommissionen, p. 64-65. 
29 Mål C-7/95 P, John Ltd mot kommissionen, p. 86. 
30 Mål C-8/08, T Mobile Netherlands m.fl. mot Raad van bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit, p. 59. 
31 Woodpulp II, Mål 89/85, Åhlström Oy m.fl. mot kommissionen, p 126 Se även mål T-442/08, CISAC mot 
kommissionen, p. 132–133. 
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3.1.1 Oligopol 
Ett oligopol föreligger när endast ett litet antal företag (mellan två och sex) verkar på 

marknaden.32 Aktörerna på en oligopolistisk marknad har ett starkt beroendeförhållande 

till varandra och följer varandras uppträdande på marknaden. Om en av oligopolisterna 

sänker sina priser är det naturligt att även de andra gör det inom en snar framtid. Den 

som först agerade förlorar då snabbt sin fördel. Eftersom alla aktörer sänkt sitt pris, gör 

de alla mindre vinst utan att någon av dem får några konkurrensfördelar. Det är således 

mer fördelaktigt för företag på en oligopolmarknad att ingen av dem vidtar starka 

konkurrensåtgärder.33 Detta medför att det är naturligt att företagen följer och anpassar 

sig till varandras beteende och att detta sker utan att det föreligger någon form av 

samarbete. Parallellt beteende på en oligopolmarknad skiljer sig således från samordnat 

förfarande och är fullt tillåtet enligt artikel 101.34  

 

 

3.2 KONKURRENSBEGRÄNSNINGSKRITERIET 

Konkurrensbegränsningskriteriet uttrycks i artikel 101 som att förfarandet skall ha “till 

syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen”. Eftersom kriteriet 

uppfylls redan till följd av förfarandets syfte finns det inget krav på att förfarandet skall 

ha fått konkurrensbegränsande effekter, för att överenskommelsen skall vara förbjuden.35 

Likaledes krävs ingen överlagd avsikt att begränsa konkurrensen för att ett avtal skall 

förbjudas, så länge som resultatet blev konkurrensbegränsande. Kriteriets omfång är 

följaktligen mycket brett. I artikel 101 anges en exemplifierande uppräkning av förbjudna 

konkurrensbegränsningar, däribland olika typer av prissamarbete, uppdelning av 

marknader, diskriminerande överenskommelser, m.fl.,36 vilken, tillsammans med “en 

svart lista” i kommissionens tillkännagivande om bagatellavtal,37 utgör förbudets hårda 

kärna eller hard core cartels. Konkurrensbegränsningarna i förbudets hårda kärna faller 

alltid in under förbudet i artikel 101.1.38  

  

                                                   
32 Horspool & Humphreys, s. 403, p. 14.50. 
33 Mål T-102/96, Gencor mot kommissionen, p. 276. 
34 Horspool & Humphreys, s. 403, p. 14.50. 
35 Bernitz & Kjellgren, s. 398 f. 
36 Bernitz & Kjellgren, s. 398 f. Se även Horspool & Humphreys, s. 408, p. 14.63. 
37 Kommissionens tillkännagivande om bagatellavtal, EGT 2001 C 368. 
38 Bernitz & Kjellgren, s. 400. 
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3.3 UNDANTAG FRÅN ARTIKEL 101 FEUF 

Förbudet i artikel 101.1 är inte absolut, det finns vissa möjligheter till undantag. 

Undantagen har skapats för att tillgodose att sådana avtal inte förbjuds, som visserligen 

begränsar konkurrensen, men vars totala effekt inte är negativ (eller rentav är positiv). 

Undantag finns även för avtal vars påverkan på marknaden är så pass liten att den kan 

anses oväsentlig. Nedan beskrivs undantaget i artikel 101.3, blockundantaget för 

vertikala avtal39 samt undantaget för bagatellavtal40 enligt de minimis-principen.  

 

3.3.1 Artikel 101.3 FEUF 

Det uppkommer ibland situationer där ett konkurrensbegränsande förfarande innebär 

övervägande positiva effekter för konkurrensen på den inre marknaden. Sådana positiva 

effekter består ofta i en främjad effektivitet där konsumenter gynnas, utan att den fria 

konkurrensen som sådan missgynnas. Artikel 101.3 anger vilka typer av 

konkurrensbegränsande förfaranden som, trots att de omfattas av förbudet i artikel 101.1, 

skall tillåtas.41  

 

Företagen ansvarar själva för att bedöma huruvida deras förfaranden faller in under 

förbudet i artikel 101.1, eller om de uppfyller de förutsättningar som stadgas i artikel 

101.3 och därmed undantas från förbudet. Artikel 101.3 omfattar två positivt bestämda 

och två negativt bestämda kriterier. För det första skall förfarandet bidra “till att förbättra 

produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt 

framåtskridande” (1). Konsumenterna skall dessutom “tillförsäkras en skälig andel av 

den vinst som därigenom uppnås” (2). Däremot får förfarandet inte ålägga “de berörda 

företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål” (3), och inte 

heller ge företagen “möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av 

varorna i fråga” (4). Om alla fyra kriterier uppfylls är det konkurrensbegränsande 

förfarandet godtagbart enligt artikel 101.3. Vid bedömningen finns kommissionens 

tillkännagivande med riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.342 att tillgå som 

hjälpmedel.43 Att företagen själva skall bedöma sina förfarandens legalitet medför att 

                                                   
39 Blockundantaget för vertikala avtal, Förordning nr 330/2010. 
40 Kommissionens tillkännagivande om bagatellavtal, EGT 2001 C 368. 
41 Bernitz & Kjellgren, s. 404. 
42 Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3, EUT 2004 C 101/08. 
43 Bernitz & Kjellgren, s. 404. 
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även bevisbördan åligger dem.44 Möjligheterna att tillerkännas undantag från förbudet i 

artikel 101.1 är mycket små. Sådana konkurrensbegränsande förfaranden som faller in 

under förbudets hårda kärna undantas aldrig.45 

 

3.3.2 Blockundantaget för vertikala avtal – förordning 330/2010 

Till skillnad från horisontella avtal, som är avtal mellan aktörer i samma led och som 

nästan uteslutande begränsar konkurrensen till nackdel för konsumenten, är vertikala 

avtal en typ av konkurrensbegränsande avtal som vanligen resulterar i positiva effekter 

för konkurrensen. Vertikala avtal är vanligt förekommande och föreligger t.ex. mellan 

leverantörer och återförsäljare.46 I normalfallet utgör de alltså inte något hot mot den fria 

konkurrensen inom EU utan är snarare konkurrensfrämjande.47 De konkurrensfrämjande 

effekterna kan exempelvis bestå i att avtalen gör det möjligt för produkter och tjänster att 

ta sig in på nya marknader, vilket ökar konkurrensen på de marknaderna och utökar 

konsumentens valmöjligheter.48 Av denna anledning undantas vertikala avtal från 

förbudet i artikel 101.1 genom kommissionens förordning 330/2010, där det föreskrivs 

att artikel 101.3 även skall tillämpas på sådana avtal. Presumtionen att det vertikala 

avtalet inte skadar konkurrensen gäller för parter som var och en har en marknadsandel 

på den relevanta marknaden som inte överstiger 30 %, vilket stadgas i förordningens 

åttonde punkt.49 Avtal som ingås av företag med större marknadsandel än 30 % kan alltså 

falla in under förbudet i artikel 101.1.  
 

3.3.3 De minimis-principen – EGT 2001 C 368 
Av vad som framgår ovan50 har artikel 101.1 ett mycket brett omfång: alla förfaranden 

mellan företag som kan påverka samhandeln och “som har till syfte eller resultat att 

hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen” omfattas av förbudet. Utöver de 

möjligheter till undantag i artikel 101.3 och olika gruppundantag,51 har förbudets omfång 

begränsats ytterligare i rättspraxis, genom de minimis-principen. I målet Völk mot Éts 

Vervaecke uppgav domstolen att “[e]tt avtal kan […] undgå att träffas av förbudet i 

                                                   
44 Konkurrensförordningen, Förordning nr 1/2003, artikel 2, andra meningen. 
45 Bernitz & Kjellgren, s. 305. 
46 Bernitz & Kjellgren, s. 400. 
47 Bernitz & Kjellgren, s. 407. 
48 Horspool & Humphreys, s. 404, p. 14.54. 
49 Blockundantaget för vertikala avtal, Förordning nr 330/2010. 
50 Se ovan, avsnitt 3–3.2. 
51 Se ovan, avsnitt 3.3–3.3.2. 
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artikel 85.1 om avtalet, med hänsyn till de berörda parternas svaga ställning på den 

relevanta produktmarknaden, endast obetydligt påverkar marknaden”.52 De minimis-

principen innebär således att avtal eller förfarande som begränsar konkurrensen på 

marknaden i en mycket liten, knappast märkbar omfattning, inte faller in under förbudet i 

artikel 101.1.53 Observera dock att det sagda enbart gäller effekten av det 

konkurrensbegränsande avtalet eller förfarandet. I det fall avtalet eller förfarandet har till 

syfte att begränsa konkurrensen anses förfarandet vara märkbart “till sin natur”.54 Även 

för detta undantag gäller att konkurrensbegränsande förfaranden som faller in under 

förbudets hårda kärna är helt förbjudna.55  

 

Bedömning av vad som inte utgör en märkbar effekt sker enligt kommissionens 

tillkännagivande om bagatellavtal56, med hjälp av tröskelvärden för marknadsandelar. 

Kommissionen anser att avtal som ingås mellan faktiska eller potentiella konkurrenter för 

vilka marknadsandelen sammanlagt inte överstiger 10 % på för avtalet relevanta 

marknader, inte märkbart påverkar konkurrensen på den inre marknaden. För avtal som 

däremot ingås mellan icke-konkurrenter, utgör tröskelvärdet för företagens sammanlagda 

marknadsandel istället 15 %.  

 
  

                                                   
52 Mål 5/69, Völk mot Éts Vervaecke, p. 7. 
53 Bernitz & Kjellgren, s. 401. 
54 Mål C-226/11, Expedia, bl.a. p. 37. 
55 Bernitz & Kjellgren, s. 401. 
56 Kommissionens tillkännagivande om bagatellavtal, EGT 2001 C 368. 
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4. MISSBRUK AV DOMINERANDE STÄLLNING – ARTIKEL 102 

FEUF 

Artikel 102 skyddar den fria konkurrensen på den inre marknaden genom att förbjuda 

företag i dominerande ställning att vidtaga vissa konkurrensbegränsande förfaranden på 

sina respektive marknader, som kan påverka EU:s samhandel. Denna typ av 

konkurrensbegränsande förfarande kallas i artikeln missbruk av dominerande ställning. 

Där det råder marknadsdominans av ett eller flera företag är konkurrensen på den 

relevanta marknaden i regel redan försvagad och de dominerande företagen möter inte 

någon effektiv konkurrens. Artikel 102 har skapats för att skydda konkurrensen från att 

helt slås ut av de dominerande företagen på marknaden. Understrykas bör att det inte är 

marknadsdominans som är otillåten utan missbruk därav.57  
 

Artikeln inleds med förbudet mot “ett eller flera företags missbruk av en dominerande 

ställning på den inre marknaden eller en väsentlig del av denna”. Sedan följer en 

uppräkning av olika typer av missbruk som är förbjudna enligt artikeln. Denna lista är 

dock inte uttömmande.58 Artikelns omfång bestäms av ett antal olika rekvisit. För det 

första måste företagskriteriet och samhandelskriteriet, vilka beskrivits ovan,59 uppfyllas. 

Sedan måste den relevanta marknaden identifieras och en bedömning ske av huruvida 

företaget i fråga kan anses ha en dominerande ställning på denna marknad. Därefter 

måste även bedömas huruvida den ensidigt vidtagna handlingen utgör missbruk av 

företagets dominerande ställning eller inte. Endast om alla dessa kriterier är uppfyllda har 

företaget brutit mot förbudet i artikeln och vidtagit en olovlig handling.   

 

 

4.1 DEN RELEVANTA MARKNADEN 

För att kunna göra en bedömning av en eventuell överträdelse av artikel 102 måste, som 

ovan beskrivits, fastställas vilken som är den relevanta marknaden för företaget i fråga.60 

Först därefter kan bedömas om företaget har en dominerande ställning på denna 

marknad. Genom att fastställa vad som utgör den relevanta marknaden fastställs även 

                                                   
57 Bernitz & Kjellgren, s. 408 f. 
58 Mål 6/72, Europemballage och Continental Can mot kommissionen, p. 26. 
59 Se ovan, avsnitt 2.4.1 resp. 2.4.2. 
60 Westin, s. 123. 
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vilka som är det berörda företagets konkurrenter, om sådana finns.61 Den relevanta 

marknaden avgränsas till marknaden för en viss produkt eller tjänst, inom hela den 

gemensamma marknaden eller en väsentlig del av denna, och delas upp i relevant 

geografisk marknad och relevant produktmarknad. Eftersom marknadsförutsättningarna 

för olika produkter och tjänster varierar kraftigt måste i varje enskilt fall göras en särskild 

bedömning av den relevanta marknaden.62 Bedömningen görs utifrån en antal olika 

kriterier men eftersom dessa inte är relevanta för syftet med denna uppsats kommer de 

härvidlag inte diskuteras vidare. 

 

 

4.2 DOMINERANDE STÄLLNING 

När den relevanta marknaden och gränserna för konkurrensen fastställts, görs en 

bedömning om företagets ställning på marknaden. Begreppet dominerande ställning är 

ett uttryck för företagets ekonomiska styrka. Ett företag bedöms ha en dominerande 

ställning om det “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.”63 

 

Vid bedömning av ett företags eventuella dominerande ställning beaktas ett flertal olika 

faktorer. Den första och viktigaste av dem är företagets marknadsandel, fastän det inte 

finns någon exakt procentsats som bevisar marknadsdominans.64 Precis som vid 

avgränsning av den relevanta marknaden måste en särskild bedömning göras i varje 

enskilt fall. I Continental can mot kommissionen från 1973 bedömdes företaget inte 

inneha en dominerande ställning trots en marknadsandel på 70–80 %.65 I fallet United 

Brands mot kommissionen från 1978 räckte däremot 40–45 % marknadsandel för att 

företaget skulle anses inneha en dominerande ställning, med argumentet att United 

Brands marknadsandel var flera gånger större än dess närmaste konkurrents.66 I fallet 

AKZO mot kommissionen från 1991 konstaterades att, i normalfallet, en marknadsandel 

                                                   
61 Nilsson, s. 8.
62 Westin, s. 123 ff. 
63 Mål 27/76, United Brands Co m.fl. mot kommissionen, p. 65. 
64 Horspool & Humphreys, s. 419, p. 14.117. 
65 Mål 6/72, Continental can mot kommissionen. 
66 Mål 27/76, United Brands Co m.fl. mot kommissionen, p. 108 och p. 111–112. 
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på 50 % i sig är bevis för att företaget innehar en dominerande ställning.67 Även företag 

som har en mindre marknadsandel än den i AKZO eller i United Brands kan dock ha en 

dominerande ställning, vilket bevisats i British Airways mot kommissionen från 2007 där 

en marknadsandel på 39,7 % var nog, eftersom företagets största konkurrent endast 

innehade 5,5 % marknadsandel.68 Av ovan nämnda exempel kan förstås att 

marknadsandelen är viktig, men att den inte ensam kan stå till grund för bedömningen av 

dominerande ställning.  

 

4.2.1 Kollektiv dominans 

Artikel 102 gäller som stadgas i artikeln för “[e]tt eller flera företags missbruk av en 

dominerande ställning”. Innebörden av detta har länge varit föremål för diskussion,69 

men en erkänd tolkning är att flera företag tillsammans kan inneha en dominerande 

ställning. Detta kallas för kollektiv dominans och erkändes som koncept av tribunalen år 

199270 vartefter det bekräftades av domstolen i de förenade målen Compagnie Maritime 

Belge m.fl. mot kommissionen år 2000.71 I CMB-målet konstaterades att två eller flera 

företag, som är juridiskt oberoende av varandra, tillsammans kan inneha en dominerande 

ställning på den relevanta marknaden, om de agerar på marknaden som en kollektiv 

enhet.72 CMB-målet kommer att diskuteras vidare i uppsatsens Särskild del.  

 

Kollektiv dominans i ovan beskrivna avseende är inte att förväxla med oligopoli som 

diskuterats ovan under avsnitt 3.1.1. 

 

 

4.3 MISSBRUK 

Den sista delen i bedömningen av huruvida en överträdelse av artikel 102 har skett, sedan 

dominans på den relevanta marknaden är konstaterad, är att fastställa om den företagna 

handlingen utgör missbruk av den dominerande ställningen. Med missbruk avses en 

ensidigt företagen handling som hämmar konkurrensen på den relevanta marknaden till 

                                                   
67 Mål C-62/86, AKZO Chemie BV mot kommissionen, p. 60. 
68 Horspool & Humphreys, s. 419, p. 14.118. 
69 Bernitz & Kjellgren, s. 409. 
70 Mål T-68/89 etc, Società Italiana Vetro SpA m.fl. mot kommissionen. 
71 Horspool & Humphreys, s. 420, p. 14.122. Se även mål C-395/96 etc, Compagnie Maritime Belge 
Transports mot kommissionen. 
72 Horspool & Humphreys, s. 420, p. 14.123. 
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nackdel för konsumenten.73 I artikel 102 framställs en ej uttömmande lista på förfaranden 

som utgör missbruk i artikelns mening.74 Där innefattas bl.a. att påtvinga någon oskäliga 

affärsvillkor och att “tillämpa olika affärsvillkor för likvärdiga transaktioner med vissa 

handelspartners”. En tydligare och mer utförlig definition av missbruksbegreppet 

återfinns i praxis. 

 

Artikel 102 förbjuder förfaranden som hindrar att konkurrensen upprätthålls eller 

utvecklas, på marknader som redan är försvagade till följd av ett eller flera företags 

marknadsdominans, vilket stadgades i målet Michelin mot kommissionen.75 Där 

stadgades även att företag i dominerande ställning har ett särskilt ansvar för att inte skada 

konkurrensen på marknaden.76 I målet Europemballage och Continental Can mot 

kommissionen fastställdes att missbruk kan föreligga, när ett företag i dominerande 

ställning, försöker stärka denna ställning genom att vidta konkurrensåtgärder, om dessa 

väsentligt skulle hämma konkurrensen.77 Sammantaget innebär det som sades i målet att 

företag i dominerande ställning måste vara uppmärksamma på vad deras handlingar kan 

få för effekter för sina konkurrenter. Från missbruk av dominerande ställning finns inga 

undantag78 och anledningen till missbruket är därför oväsentlig. 
 

  

                                                   
73 Horspool & Humphreys, s. 422. 
74 Mål 6/72, Europemballage och Continental Can mot kommissionen, p. 26. 
75 Mål 322/81, Michelin mot kommissionen, p. 70. 
76 Mål 322/81, Michelin mot kommissionen, p. 57. 
77 Mål 6/72, Europemballage och Continental Can mot kommissionen, p. 26. 
78 Mål 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen och Silver Line Reisebüro mot Kommissionen, p. 32. 
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5. AVSLUTANDE ORD OM DEN ALLMÄNNA DELEN  
Ovan har presenterats grunderna för frågeställningens besvarande. Vad gäller 

tillämpningen av artikel 101 på flera företags förfaranden är rättsläget relativt tydligt och 

kan förklaras redan i detta kapitel. Enligt lydelsen i artikel 101 framgår att företagen skall 

vara knutna till varandra genom avtal, överenskommelse eller samordnat förfarande för 

att artikeln skall bli tillämplig. Därmed borde företagen, åtminstone till viss del, kunna 

förutse vad deras förfaranden kan komma att få för konsekvenser enligt artikel 101. 

Grunderna för bedömningen av när flera företag innehar en kollektiv dominerande 

ställning enligt artikel 102 är betydligt svårare att utläsa. Kollektiv dominerande ställning 

benämns endast i artikel 102 som flera företag och lagtexten i sig belyser alltså inte när 

en sådan ställning uppstår eller i vilka situationer artikeln kan tillämpas på just flera 

företag. När en kollektiv dominerande ställning kan anses föreligga är föremål för vidare 

analys i uppsatsens Särskild del. 

 

Grunderna för bedömningen av förbudet i artikel 101 har presenterats i kapitel 3 ovan. 

Sammanfattningsvis förbjuds enligt artikeln alla avtal och samordnade förfaranden 

mellan företag med konkurrensbegränsande syfte eller effekt som kan påverka 

samhandeln. Avtal vars effekt inte är märkbar eller huvudsakligen är positiv kan dock 

undantas från förbudet genom artikel 101.3, blockundantaget för vertikala avtal eller de 

minimis-principen.  

 

Artikel 101 och 102 är inte ömsesidigt uteslutande, d.v.s. det faktum att den ena är 

tillämplig utesluter inte att den andra är det. Huvudregeln är dock att samma förfarande 

inte faller in under förbuden i både artikel 101 och artikel 102, eftersom artiklarna har 

olika syften och skyddsintressen.79 Till skillnad från de avtal och samordnade 

förfaranden mellan flera företag som förbjuds i artikel 101, är de förfaranden som kan 

utgöra missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102, ensidigt vidtagna av 

företagen.  
 

 

  

                                                   
79 Mål C-395/96 etc, Compagnie Maritime Belge Transports mot kommissionen, p. 33. 
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SÄRSKILD DEL: KOLLEKTIV DOMINANS  

6. UTVECKLINGEN AV KOLLEKTIV DOMINANS  
Ett av de största och mest komplexa problemen inom EU:s konkurrensrätt är kollektiv 

dominans.80 Konceptet är otydligt definierat i lagtext och praxis vad gäller dess 

tillämpningsområde och det finns ännu ingen gängse definition av när en s.k. kollektiv 

dominerande ställning uppstår. I denna särskilda del av uppsatsen kommer 

problematiken med kollektiv dominans att förklaras. Nedan redogörs för och analyseras 

en rad rättsfall som varit centrala i skapandet av konceptet kollektiv dominans och dess 

tillämpning.  

 

Den vedertagna definitionen av kollektiv dominerande ställning har utvecklats både i 

praxis för kontroll av företagskoncentrationer enligt koncentrationsförordningen81 och i 

praxis för missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102.82 Bedömningen enligt 

koncentrationsförordningen siktar på att avgöra när en kollektiv dominerande ställning 

skapas eller förstärks och bedömningen enligt artikel 102 siktar på att avgöra huruvida 

en sådan ställning finns, men själva begreppet kollektiv dominerande ställning har 

samma betydelse i båda hänseenden.83 Diskussionen nedan behandlar utvecklingen av 

kollektiv dominans enligt artikel 102.  

 

 

6.1 RÄTTSPRAXIS 

Ett drygt årtionde före det att principen om kollektiv dominans accepterades av 

tribunalen i Italian Flat Glass hade kommissionen vid flera tillfällen försökt 

implementera konceptet, men det erkändes inte av domstolen.84 I Hoffmann-La Roche 

avfärdade domstolen kommissionens försök att visa att företagen innehade en kollektiv 

dominerande ställning genom att förklara att ett företag i dominerande ställning ensamt 

måste kunna bestämma sitt beteende på marknaden. Företag som arbetar tillsammans och 

påverkar varandra är snarare aktörer på en oligopolistisk marknad.85 Domstolen 

                                                   
80 Whish & Bailey, s. 607. 
81 Koncentrationsförordningen, Förordning nr 139/2004. 
82 Ezrachi, s 286. Se även Whish & Bailey, s. 607 f. 
83 Whish & Bailey, s. 608. 
84 Mål T-68/89 etc, Società Italiana Vetro SpA m.fl. mot kommissionen, p. 358. 
85 Mål 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot kommissionen., p. 39. 
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förklarade vidare att eftersom företag i oligopol inte kan agera oberoende av sina 

konkurrenter kan de inte inneha en dominerande ställning. Sedan detta fastslogs har 

utvecklingen gått i motsatt riktning och praxis ger en allt vidare tolkning av vad som 

utgör kollektiv dominans. Nedan beskrivs några centrala rättsfall för denna utveckling. 

 

6.1.1 Italian Flat Glass 

I målet Italian Flat Glass86 överklagades kommissionens beslut om att tre italienska 

producenter av planglas innehade och missbrukade en kollektiv dominerande ställning. 

Kommissionen framhöll att företagen hade överträtt både artikel 101 och 102, men nedan 

redogörs endast för den påstådda överträdelsen av artikel 102. Den kollektiva 

dominerande ställningen motiverades av att företagen kunde agera oberoende av sina 

konkurrenter på den snäva oligopolistiska marknaden och således kunde begränsa den 

effektiva konkurrensen. Kommissionen argumenterade att företagen utåt agerade som en 

enda enhet på marknaden snarare än som enskilda företag samt att de genom sitt 

agerande begränsade utbudet och konsumenternas valmöjlighet samt snedvred 

konkurrensen.87 

 

Tribunalen upphävde kommissionens beslut med anledning av att kommissionen brustit i 

sin bevisning av de italienska producenternas kollektiva dominerande ställning.88 Likväl 

erkände tribunalen att en kollektiv dominerande ställning skulle kunna föreligga. 

Tribunalen angav att det inte fanns skäl att anta att begreppet företag i artikel 102 skulle 

ha en annan betydelse än den i artikel 101.89 Flera företag i artikel 102 syftar således på 

att flera juridiskt oberoende företag kan inneha en kollektiv dominerande ställning.90 För 

att en sådan skall bevisas måste dock den relevanta marknaden definieras och företagens 

ekonomiska ställning sättas i relation till denna marknad. I detta fall ansåg tribunalen att 

skälen till kommissionens beslut inte var tillräckligt välgrundade för att beslutet skulle 

stå fast. En del av tribunalens kritik mot kommissionen riktades mot att kommissionen 

hade återanvänt grunderna för beslutet att fälla de italienska producenterna för 

kartellverksamhet enligt artikel 101, i beslutet att fälla dem för missbruk av dominerande 

ställning enligt artikel 102. Enbart det faktum att flera företag tillsammans har ett avtal 

                                                   
86 Mål T-68/89 etc, Società Italiana Vetro SpA m.fl. mot kommissionen. 
87 Ezrachi, s. 289. Se även Whish & Bailey, s. 610 f. 
88 Mål T-68/89 etc, Società Italiana Vetro SpA m.fl. mot kommissionen, p. 361. 
89 Mål T-68/89 etc, Società Italiana Vetro SpA m.fl. mot kommissionen, p. 358. 
90 Mål T-68/89 etc, Società Italiana Vetro SpA m.fl. mot kommissionen, p. 357. 
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och att de tillsammans innehar en stor marknadsandel, betyder inte att de också innehar 

en kollektiv dominerande ställning och att denna missbrukas.91  

 

Värt att anmärka är att tribunalen i Italian Flat Glass i sin bedömning frångick 

domstolens tidigare avvisande av kollektiv dominans i målet Hoffmann-La Roche. 

Eftersom företagsbegreppets betydelse nu konstaterats vara densamma i artikel 101 och 

102, var det inte rätt att avfärda att kollektiv dominans var möjlig.92 Semantisk tolkning 

torde ge att flera företag som missbrukar en dominerande ställning måste innebära 

kollektiv dominans.  

 

Inte bara erkände tribunalen att kollektiv dominans var möjlig, den gav även en ram för 

principens tillämpningsområde. Tribunalen angav att man inte kan “utesluta att två eller 

flera oberoende ekonomiska enheter på en viss marknad är förenade av sådana 

ekonomiska bindningar att de, på grund härav, tillsammans har en dominerande ställning 

i förhållande till övriga aktörer på samma marknad.”93 Denna första definition av 

kollektiv dominerande ställning medför att företag inte behöver ha några juridiska band 

emellan sig för att kunna inneha en kollektiv dominerande ställning. Definitionen av 

kollektiv dominans i Italian Flat Glass var ganska otydlig och väckte många frågor. Hur 

skulle sådana ekonomiska band som tribunalen beskriver se ut? Almelo var ett av de mål 

som senare förtydligade definitionen. Där förklarades att för att en kollektiv dominerande 

ställning skall existera skall den grupp företag som innehar ställningen ha sådana 

bindningar att de antar samma uppträdande på marknaden.94  

 

6.1.2 Compagnie Maritime Belge  
I CMB-målet95 överklagades en dom från tribunalen och bl.a. motstreds förekomsten av 

en kollektiv dominerande ställning. Tribunalen hade, i enlighet med ett beslut från 

kommissionen, dömt företagen i en linjekonferens för missbruk av en kollektiv 

dominerande ställning. Inom linjekonferensen förelåg ett vidsträckt samarbete vilket 

                                                   
91 Mål T-68/89 etc, Società Italiana Vetro SpA m.fl. mot kommissionen,  
p. 360–366. 
92 Whish & Bailey, s. 609 ff. 
93 Mål T-68/89 etc, Società Italiana Vetro SpA m.fl. mot kommissionen, p. 358. 
94 Mål C-393/92, Commune d’Almelo m.fl. mot Energiebedriff Ijsselmij, p. 42. 
95 Mål C-395/96 etc, Compagnie Maritime Belge Transports mot kommissionen. 
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bland annat gick ut på att, genom sänkta priser, slå ut linjekonferensens enda oberoende 

konkurrent. Samarbetet inom linjekonferensen innefattade även en konkurrensklausul.96   

 

I CMB-målet utvecklades definitionen av kollektiv dominerande ställning i och med 

domstolens fastställande att “[f]öljaktligen innebär uttrycket "flera företag" i artikel 86 i 

fördraget att en dominerande ställning kan innehas av två eller flera ekonomiska enheter 

som i juridiskt hänseende är oberoende av varandra, förutsatt att de uppträder eller agerar 

tillsammans ekonomiskt på en särskild marknad, som en kollektiv enhet [vår 

kursivering]. Det är på detta sätt som uttrycket "kollektiv dominerande ställning", som 

härefter kommer att användas, skall förstås”.97 Till skillnad från de tidigare uttalandena 

om vad som betecknar en kollektiv dominerande ställning,98 anger domstolen i det här 

målet att särskild vikt skall läggas vid den kollektiva enheten, och inte vid de 

ekonomiska band som diskuterats ovan. “[D]e ekonomiska banden eller förhållandena 

mellan de berörda företagen” är emellertid fortfarande viktiga för att avgöra om en 

kollektiv enhet föreligger.99 I CMB-målet refererar domstolen till målet Frankrike m.fl. 

mot kommissionen100 som handlar om kollektiv dominans vid företagskoncentrationer 

och domstolen i CMB-målet medger därmed att definitionen av principen enligt artikel 

102 och enligt koncentrationsförordningen har samma innebörd.101  

 

I Frankrike m.fl. mot kommissionen används samma definition av den dominerande 

ställningen som i t.ex. United brands mot kommissionen som beskrivits ovan.102 

Domstolen stadgar att flera företag, “på grund av vissa band dem emellan, kan inta 

samma hållning på marknaden och i betydande omfattning uppträda utan att behöva ta 

hänsyn till andra konkurrenter, kunder och, slutligen, konsumenter.”103 Detta innebär att 

definitionen av själva den dominerande ställningen för flera företag i en kollektiv 

dominerande ställning är lik den för enskilda företag med marknadsdominans. Det som 

skiljer är att band emellan företagen är det som skapar den dominerande ställningen i 

fallet med kollektiv dominans och är vad som får företagen att framstå som en kollektiv 

                                                   
96 Ezrachi, s. 291. 
97 Mål C-395/96 etc, Compagnie Maritime Belge Transports mot kommissionen, p. 36. 
98 Se ovan, avsnit 6.1.1. 
99 Mål C-395/96 etc, Compagnie Maritime Belge Transports mot kommissionen, p. 41. 
100 Mål C-68/94 etc, Frankrike m.fl. mot kommissionen. Se även mål C-393/92, Commune d’Almelo m.fl. 
mot Energiebedriff Ijsselmij. 
101 Mål C-395/96 etc, Compagnie Maritime Belge Transports mot kommissionen, p. 41.  
102 Se ovan, avsnitt 4.2. 
103 Mål C-68/94 etc, Frankrike m.fl. mot kommissionen, p. 221. 
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enhet. Nämnvärt är även att det i målet Frankrike m.fl. mot kommissionen anges att en 

stor marknadsandel inte kan anses “utgöra ett avgörande indicium på att nämnda företag 

intar en kollektiv dominerande ställning.”104  

 

Det som i CMB-målet sammanbinder de olika företagen som är med i linjekonferensen är 

avtalet som ligger till grund för den. Linjekonferensavtalet mellan företagen omfattades 

av ett undantag från artikel 101 och samarbete inom linjekonferensen tilläts därmed som 

sådant. Att avtalet tilläts enligt artikel 101 hindrar dock inte att det medförde att 

företagen som ingick i linjekonferensen uppträdde som en kollektiv enhet på 

marknaden.105 Domstolen underströk dock att avtal eller andra juridiska band inte var 

nödvändiga för att företag skall kunna agera som en kollektiv enhet på marknaden och 

således inneha en kollektiv dominerande ställning. Förutom en bedömning av hur 

företagen är kopplade till varandra kan göras en bedömning av den ekonomiska 

situationen, marknadens struktur och andra förhållanden.106 Detta diskuteras vidare i 

avsnitt 6.1.4. nedan.  

 

6.1.3 Irish Sugar mot kommissionen 

Även målet Irish Sugar mot kommissionen107 handlar om en prövning i tribunalen av 

missbruk av en kollektiv dominerande ställning. Kommissionen hade funnit att företagen 

i målet innehade en kollektiv dominerande ställning fastän de samarbetade vertikalt. 

Företaget Irish Sugar var den huvudsakliga leverantören av socker i Irland och ansågs 

utgöra en kollektiv enhet tillsammans med sin distributör Sugar Distributors Ltd.108 

Tribunalen klargjorde, angående det vertikala förhållandet mellan företagen, att det 

viktiga för att en kollektiv dominans skall uppstå är att företagen har ett gemensamt 

uppträdande på marknaden och inte hur de juridiskt eller ekonomiskt förhåller sig till 

varandra.109 Beträffande vertikal kollektiv dominerande ställning styrkte tribunalen 

kommissionens beslut utan att vidare förklara konceptet.110  
 

                                                   
104 Mål C-68/94 etc, Frankrike m.fl. mot kommissionen, p. 226. 
105 Mål C-395/96 etc, Compagnie Maritime Belge Transports mot kommissionen, p. 44. 
106 Mål C-395/96 etc, Compagnie Maritime Belge Transports mot kommissionen, p. 45. 
107 Mål T-228/97, Irish Sugar mot kommissionen. 
108 Ezrachi, s. 293. 
109 Mål T-228/97, Irish Sugar mot kommissionen, p. 46. 
110 Mål T-228/97, Irish Sugar mot kommissionen, p. 61–63. 
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Anmärkningsvärt i målet är att tribunalen angav att det inte är “nödvändigt att samtliga 

företag tillsammans har missbrukat denna dominerande ställning. Det är tillräckligt att 

missbruket kan anses som ett uttryck för företagens kollektiva dominerande ställning. 

Företag som har en kollektiv dominerande ställning kan således missbruka denna 

ställning både individuellt och gemensamt.”111 Detta innebär att det räcker med att ett av 

de företagen som har en kollektiv dominerande ställning missbrukar den, och att 

missbruket kan kopplas till ställningen. Irish Sugar mot kommissionen säger oss därmed 

att flera företag kan inneha en kollektiv dominerande ställning med anledning av ett 

gemensamt uppträdande, trots att de olika företagen inte utfört identiska handlingar. 

Huruvida detta även gäller för företag i ett horisontellt förhållande uttrycks inte i fallet 

och förblir oklart.112 Det som är klart är att en vertikal kollektiv dominerande ställning är 

möjlig.   

 

6.1.4 Laurent Piau mot kommissionen  
I målet Laurent Piau mot kommissionen113 fastställde tribunalen att en kollektiv 

dominans förelåg med hjälp av tre kriterier från målet Airtours mot kommissionen114, 

vilka kan användas för att avgöra när en kollektiv dominerande ställning skapas: “Ett 

konstaterande av att det föreligger en kollektiv dominerande ställning förutsätter att tre 

kumulativa villkor är uppfyllda: För det första skall varje medlem i det dominerande 

oligopolet kunna få kännedom om de övriga medlemmarnas agerande för att kunna 

kontrollera huruvida de antar samma strategi. För det andra måste den tysta 

samordningen varaktigt kunna bestå, det vill säga det måste finnas ett incitament för att 

inte frångå den gemensamma handlingslinjen på marknaden. För det tredje skall de 

faktiska och potentiella konkurrenternas samt konsumenternas förutsedda reaktion inte 

motverka den gemensamma strategins förväntade verkningar”.115 I Laurent Piau och 

Airtours användes dessa kriterier med avsikt att de skulle vara uttömmande. Senare 

konstaterade dock EU-domstolen i målet Bertelsmann och Sony mot IMPALA116 att 

kriterierna inte skall användas mekaniskt.117 

  

                                                   
111 Mål T-228/97, Irish Sugar mot kommissionen, p. 66. 
112 Callery, E.C.L.R. 2011, s. 9. Se även Whish & Bailey, s. 618. 
113 Mål T-193/02, Laurent Piau mot kommissionen. 
114 Mål T-342/99, Airtours mot kommissionen, p. 62. 
115 Mål T-193/02, Laurent Piau mot kommissionen, p. 111. 
116 Mål C-413/06 P, Bertelsmann och Sony mot IMPALA. 
117 Ezrachi, s. 302. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION  
Analysen av ovanstående fakta presenteras nedan. En sammanfattande del av ovan 

presenterade rättsfall inleder kapitlet för att ge en tydlig överblick över rättsläget. Sedan 

följer en analys av rättsläget som har till syfte att utreda när flera företags förfaranden 

förbjuds enligt artikel 102, samt var gränsen gentemot artikel 101 skall dras. Uppsatsen 

har för avsikt att analysera hur kollektiv dominans, eller flera företag som det uttrycks i 

artikel 102, har tolkats i rättspraxis och hur rättsläget skall förstås med grund i dessa 

tolkningar.  

 

 

7.1 ÖVERBLICK ÖVER RÄTTSLÄGET 

Som presenterats ovan i kapitel 6 var det i målet Hoffmann-La Roche som utvecklingen 

av konceptet kollektiv dominans började. Domstolen sade att om flera företag arbetar 

tillsammans kan deras förfaranden omöjligen utövas ensidigt, och kollektiv dominans 

avfärdades därmed helt som koncept.118  

 

Nästa steg i utvecklingen togs i målet Italian Flat Glass där tribunalen tydliggjorde att 

begreppet företag skall ha samma innebörd vid tolkning av artikel 101 som vid tolkning 

av artikel 102. Detta betygar att missbruk av en kollektiv dominerande ställning är 

möjligt. Därmed gjorde utvecklingen av konceptet en helomvändning, vilket öppnade 

upp för vidare diskussion om ämnet. Definitionen av kollektiv dominerande ställning 

som gavs i målet, sade att en sådan ställning grundas i ekonomiska band mellan de 

företag som innehar den. Vad som menades med ekonomiska band i tribunalens mening 

förklarades inte närmre.119 

 

Efter tribunalens dom i Italian Flat Glass flyttades fokus från de ekonomiska banden 

mellan företagen, till deras gemensamma uppträdande på marknaden, vid bedömning av 

om kollektiv dominans förelåg. Detta framgick i målet Almelo120 från år 1992 och 

bekräftades några år senare i CMB-målet. CMB-målet fastställde att en kollektiv 

dominerande ställning föreligger när företagens gemensamma uppträdande ger uttryck 

för en kollektiv enhet. De ekonomiska banden kan vara del av bedömningen av om en 

                                                   
118 Se ovan, avsnitt 6.1. 
119 Se ovan, avsnitt 6.1.1. 
120 Se ovan, avsnitt 6.1.1.  



 

 24 

kollektiv enhet föreligger men även marknadsstrukturen och andra förhållanden, såsom 

parallellt uppträdande, kan påverka bedömningen. Redan innan kollektiv dominerande 

ställning bekräftades inom ramen för artikel 102, hade konceptet bekräftats inom 

rättsområdet för kontroll av företagskoncentrationer. Genom domstolens hänvisning i 

CMB-målet till målet Frankrike m.fl. mot kommissionen antogs samma definition av 

kollektiv dominans inom de båda rättsområdena.121 

 

Parallellt med CMB-målet avgjordes ett mål om vertikal kollektiv dominerande ställning 

i tribunalen. Irish Sugar klargjorde att även företag i ett vertikalt förhållande kan 

missbruka en kollektiv dominerande ställning. Enbart det faktum att förhållandet är 

vertikalt skall inte hindra att företagens förfaranden får samma påföljder som om de 

exempelvis hade varit i ett koncernförhållande. Av Irish Sugar framgick även att en 

kollektiv dominerande ställning kan missbrukas individuellt.122 I Airtours och Laurent 

Piau diskuterades kriterier för när kollektiv dominans skall anses föreligga men dessa 

konstaterades senare i IMPALA-målet inte vara uttömmande.123  

 

 

7.2 OLIGOPOL 

I flera av de ovan presenterade målen om kollektiv dominerande ställning enligt artikel 

102, var marknaden på vilken företagen verkade oligopolistisk. Av vad som kan utläsas 

är det vanligt att flera företag överträder konkurrensreglerna på just oligopolmarknader, 

vilket kan ha att göra med den oligopolistiska strukturen.124 Det är inte konstigt att 

företag som redan har starka beroendeförhållanden till varandra utvecklar mer aktiva 

samarbeten. Genom sådana samarbeten kan en kollektiv dominerande ställning uppstå 

och företagens gemensamt vidtagna handlingar utgöra missbruk av ställningen. 

Oligopolister innehar av naturliga skäl stora marknadsandelar och uppnår därmed med 

stor sannolikhet en dominerande ställning om de arbetar tillsammans.  

 

Konkurrensreglernas syfte är att skydda konsumenterna.125 Om det enbart finns ett fåtal 

aktörer på marknaden påverkas konsumenterna i högre grad av att konkurrensen 

                                                   
121 Se ovan, avsnitt 6.1.2.  
122 Se ovan, avsnitt 6.1.3.  
123 Se ovan, avsnitt 6.1.4. 
124 Se ovan, avsnitt 3.1.1. 
125 Se ovan, avsnitt 2.2.  
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begränsas, än vad de hade gjort om marknaden varit uppdelad på flera aktörer som bidrar 

till mångfald och valmöjlighet. Samarbete på en oligopolmarknad skulle helt kunna slå ut 

konkurrensen, vilket skulle vara till nackdel för både kunder och konsumenter samt 

möjligen för företagen själva.  

 

I CMB-målet konstaterades att en kollektiv dominerande ställning skall anses föreligga 

när de aktuella företagen uppträder som en kollektiv enhet.126 Parallellt uppträdande har i 

avsnitt 3.1 beskrivits som ett tecken på att det föreligger ett samordnat förfarande, men 

på oligopolmarknader är det naturligt förekommande och kan uppstå utan att någon 

samordning föreligger. Eftersom uppträdandet är avgörande för huruvida en kollektiv 

enhet föreligger, är parallellt uppträdande tillräckligt för att bevisa att en kollektiv 

dominerande ställning föreligger, vilket bekräftades i IMPALA-målet.127 Därmed torde i 

stort sett alla företag i oligopol kunna anses inneha en kollektiv dominerande ställning. I 

CMB-målet sades dock att även en bedömning av marknadsstrukturen kan leda till 

konstaterandet av kollektiv dominans.128 Eftersom parallellt uppträdande på 

oligopolmarknader uppkommer till följd av marknadsstrukturen borde oligopolister inte 

kunna anses inneha en kollektiv dominerande ställning enbart av den anledningen. För 

företag i icke-oligopolistiska marknadsförhållanden är parallellt uppträdande dock inte 

nödvändigtvis förenligt med marknadsstrukturen och parallellt uppträdande utgör på en 

sådan marknad en bättre indikator på att olovliga förfaranden föreligger. Eftersom praxis 

på området saknas är det inte känt hur parallellt uppträdande på en oligopolmarknad 

skulle bedömas i verkligheten. Oligopolister får vänta på vidare utveckling för att med 

säkerhet få klarhet i rättsläget.  

 

Oligopolmarknader diskuteras vanligen i litteraturen när det talas om samordnat 

förfarande enligt artikel 101.129 En intressant fråga är var gränsen går mellan samordnat 

förfarande och kollektiv dominerande ställning. Det har konstaterats i Italian Flat Glass 

att samma handling inte både kan skapa den kollektiva dominerande ställningen och 

samtidigt utgöra ett missbruk av den.130 Detta innebär att oligopolister, för att kunna 

dömas enligt artikel 102, måste agera som en kollektiv enhet redan före det att den 

                                                   
126 Se ovan, avsnitt 6.1.2. 
127 Whish & Bailey, s. 614. Se även avsnitt 6.1.4 ovan. 
128 Se ovan, avsnitt 6.1.2. 
129 Se ovan, avsnitt 3.1–3.1.1.  
130 Mål T-68/89 etc, Società Italiana Vetro SpA m.fl. mot kommissionen, p. 360. Se även avsnitt 6.1.1. 
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konkurrensbegränsande handlingen vidtas. Om så inte är fallet blir snarare artikel 101 

tillämplig på de av oligopolisterna gemensamt vidtagna handlingarna.  

 

 

7.3 ANDRA HORISONTELLA FÖRHÅLLANDEN 

Som nämnts är kollektiv dominans vanlig på oligopolmarknader men i CMB-målet har 

konstaterats att även företag i andra horisontella förhållanden kan inneha en kollektiv 

dominerande ställning.131 Hade företagen i CMB-målet inte varit del av samma 

linjekonferens, hade de många företagen varit konkurrenter på marknaden och inget 

företag hade haft en dominerande ställning eftersom ingen kollektiv enhet hade förelegat. 

Om företagen hade varit konkurrenter och utfört samma handlingar som de gjorde i 

CMB-målet skulle snarare artikel 101 vara tillämplig.  

 

Det kan tänkas att kollektiv dominans skulle vara möjligt även på marknader där det 

finns ett fåtal stora företag och ett större antal mindre företag. Denna marknadsstruktur 

skulle inte utgöra ett oligopol men situationen skulle vara liknande. Skillnaden är att det 

på en sådan marknad inte är lika betingat att företagen följer varandras uppträdande och 

därmed torde chansen vara större att, om företagen utför gemensamma handlingar, deras 

förfaranden utgör ett missbruk av en kollektiv dominerande ställning.  

 

 

7.4 FÖRETAG I VERTIKALA FÖRHÅLLANDEN 

Irish Sugar anger att det är möjligt att företag i vertikala förhållanden tillsammans 

innehar en dominerande ställning.132 Detta kan verka konstigt eftersom samarbete mellan 

företag i vertikala förhållanden vanligen anses ge positiva effekter för konkurrensen och 

därmed accepteras på ett annat sätt än samarbete mellan företag i horisontella 

förhållanden. De positiva effekterna av vertikala samarbeten är bl.a. anledningen till att 

kommissionen skapat blockundantaget för vertikala avtal.133 I målet Irish Sugar framgår 

att det inte finns någon anledning till att vertikala förhållanden skall särbehandlas enligt 

                                                   
131 Se ovan, avsnitt 6.1.2.  
132 Se ovan, avsnitt 6.1.3. 
133 Se ovan, avsnitt 3.3–3.3.2.  
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lydelsen i artikel 102, och de kan alltså ligga till grund för en kollektiv dominerande 

ställning.134  

 

I Irish Sugar var de två företagen i målet anknutna på två sätt, dels hade de ett 

affärsförhållande med varandra, dels var de nära att ha ett ägarförhållande (företaget Irish 

Sugar hade aktier i företaget Sugar Distributors Ltd:s moderbolag). Företagen ansågs i 

målet inneha samma marknadspåverkan som de skulle ha haft om de hade utgjort en 

koncern. Hade ett koncernförhållande förelegat hade företagen kunnat dömas för 

missbruk av dominerande ställning som ett företag, enligt den ekonomiska enhetens 

princip. Företagen dömdes, i detta fall, för missbruk av kollektiv dominerande ställning. 

Företagen kunde inte dömas var för sig för den missbrukande handlingen, men det 

faktum att en koncern inte förelåg, skulle inte orsaka att företagens missbruk tilläts.135  

 

Tribunalens bedömning i Irish Sugar visar tydligt att omständigheterna i varje enskilt fall 

måste bedömas för sig. Det nästan-ägarförhållande som förelåg mellan företagen skiljer 

sig kraftigt från t.ex. linjekonferensavtalet som förelåg mellan företagen i CMB-målet. I 

Irish Sugar framgår att detta nästan-ägarförhållande utgjorde det anknytande bandet 

mellan Irish Sugar och Sugar Distributors Ltd och som domstolen använde för att visa att 

företagen kunnat agera som en kollektiv enhet.136 Målet väcker frågor om hur nära ett 

koncernförhållande företag behöver vara för att kunna anses inneha en kollektiv 

dominerande ställning. Räcker det att äga aktier i ett annat företag? Frågan väcks även 

om tolkningen av vad som kan anses vara en kollektiv dominerande ställning i vertikala 

förhållanden, är lika bred som den för horisontella förhållanden. Av vad som kan utläsas 

skall principen om den kollektiva enheten tillämpas även på vertikala avtal, men ett 

koncernlikt förhållande är mer specifikt än den bedömning av marknadsstruktur och 

övriga förhållanden som det talas om i CMB-målet. Om missbruk av vertikal kollektiv 

dominerande ställning överhuvud är möjlig i andra situationer finns ingen vägledning, 

eftersom tribunalens avgörande i Irish Sugar, likt Italian Flat Glass, utgör den första, 

och ännu den enda, utvecklingen inom denna smala gren av rättsområdet. 

 

Av intresse är även hur stor del av tribunalens bedömning i Irish Sugar som är relevant 

                                                   
134 Se ovan, avsnitt 6.1.3.  
135 Ezrachi, s. 293.  
136 Mål T-228/97, Irish Sugar mot kommissionen, p. 59. 
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för företag i horisontella förhållanden. Att principen om den kollektiva enheten står fast 

pekar på att den allmänna uppfattningen var enhetlig när CMB-målet och Irish Sugar 

båda avgjordes, vilket torde öka rättssäkerheten. Eftersom ägarförhållanden troligen inte 

skulle föreligga mellan företag i horisontell ställning, och förhållandena i målet inte 

förklarades mer djupgående, är tribunalens bedömning av föga vikt för framtida 

bedömningar av horisontell kollektiv dominans.  

 

7.4.1 Individuellt missbruk 

Särskilt anmärkningsvärt i målet Irish Sugar är, förutom det vertikala förhållandet mellan 

företagen, att det ansågs möjligt att döma båda företagen i den kollektiva dominerande 

ställningen för missbruk av dominerande ställning, fastän endast ett av dem hade utfört 

den handling som utgjorde missbruket. Som ovan nämnts i avsnitt 6.1.3 angav domstolen 

att en kollektiv dominerande ställning kan missbrukas av företagen individuellt eller 

gemensamt. Att detta är möjligt för företag i en vertikal dominerande ställning kan 

förklaras med att företag i ett vertikalt förhållande har olika sätt att agera på marknaden 

och det är därmed rimligt att de inte företar samma handlingar. Om missbruket utförs av 

ett företag men är ett uttryck för den kollektiva dominansen kan, och skall alltså i 

domstolens mening, alla de företag som ingår i den kollektiva dominansen fällas 

tillsammans.  

 

Frågan uppkommer om individuellt utfört missbruk av en kollektiv dominerande 

ställning är möjligt även vid horisontella företagsförhållanden. Whish & Bailey diskuterar 

exempelvis fallet att en oligopolist stöter ut en nykomling från oligopolmarknaden till 

fördel för hela oligopolet.137 Är det tillräckligt även i detta fall att att missbruket är ett 

uttryck för den kollektiva dominerande ställningen som oligopolisterna åtnjuter? Först 

måste självfallet göras en bedömning av oligopolisternas ställning, men om en kollektiv 

dominerande ställning konstateras, kan alla oligopolister dömas fastän endast en av dem 

företog den missbrukande handlingen? För att vi skall få veta svaret på dessa 

frågeställningar måste de utvecklas i praxis. Vad som kan konstateras redan nu är att det 

kan vara möjligt.  
 

                                                   
137 Whish & Bailey, s. 618. 
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Skulle individuellt missbruk bevisas vara möjligt även för företag i horisontella 

förhållanden, skulle detta ytterligare expandera tillämpningsområdet för flera företags 

missbruk av en dominerande ställning. Fördelen är att man då kan fälla företag som 

arbetar tillsammans och som alla har del i missbrukshandlingen fastän de själva inte 

företog den. Nackdelen är att det skulle vara möjligt att fälla en hel grupp företag för 

handlingar som de inte ens kände till skulle företas. Utan vägledande praxis förblir 

rättsläget osäkert. 

 

 

7.5 AVSAKNAD AV PRAXIS 

Den rättspraxis som finns om kollektiv dominans är fattig och utvecklingen har i stort 

sett stått stilla det senaste decenniet. Tillämpningsområdet för artikel 102 har uttryckts 

som tämligen vidsträckt, men de i praktiken gjorda tolkningarna är ganska smala. I 

samtliga mål som diskuterats ovan har juridiska band utgjort grunden för den kollektiva 

enheten. Avsaknaden av praxis för andra situationer än den när företagen har en juridisk 

koppling innebär att man endast kan spekulera om vad som gäller för exempelvis företag 

som utan juridiska band uppträder parallellt eller för företag som samarbetar ekonomiskt 

utan avtal.  

 

Eftersom det finns så få mål om kollektiv dominans beträffande artikel 102 hänvisar 

domstolen och tribunalen till mål om skapandet av kollektiv dominans genom 

företagskoncentrationer.138 Att blanda praxis på detta sätt kan anses förvirrande eftersom 

bedömningen av kollektiv dominans vid företagskoncentrationer handlar om huruvida en 

kollektiv dominerande ställning kommer att skapas med grund i det planerade förvärvet, 

medan bedömningen av kollektiv dominans vid konkurrensmissbruk handlar om 

huruvida en kollektiv dominerande ställning redan föreligger. Hur sammanblandningen 

av praxis från två regelverk påverkar bedömningen av kollektiv dominans vid 

maktmissbruk diskuteras nedan i avsnitt 7.6.  
 

 

 

                                                   
138 Se ovan, avsnitt 6.1.2 & 6.1.4. 
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7.6 GRUNDER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR BEDÖMNING AV 

KOLLEKTIV DOMINANS 

7.6.1 Bedömningsgrunder 

Några viktiga bedömningsgrunder för kollektiv dominans diskuteras nedan. En kollektiv 

dominerande ställning anses föreligga när företag agerar som en kollektiv enhet som är 

oberoende av konkurrenter, kunder och konsumenter.139 En bedömning av när en sådan 

kollektiv enhet föreligger och när en kollektiv dominerande ställning kan konstateras, 

kan göras med följande bedömningsgrunder.  

 

Den kollektiva enhetens marknadsandel har, i Frankrike m.fl. mot kommissionen, 

konstaterats vara ej avgörande för bedömningen av kollektiv dominans.140 

Marknadsandel är dock relativt lätt att bestämma och är därför en praktisk 

bedömningsgrund. Trots att marknadsandelen inte ensamt kan avgöra om en kollektiv 

dominerande ställning föreligger, torde den kunna användas som en allmän riktlinje. Har 

den kollektiva enheten en oväsentlig marknadsandel är kollektiv dominans omöjlig.  

 

Marknadsstruktur har angivits som en bedömningsgrund i bl.a. CMB-målet.141 

Marknadsstrukturen torde ge en ram för vad som kan utgöra missbruk på den aktuella 

marknaden, eftersom den kan visa vilka av företagens handlingar som inte förekommer 

naturligt och som borde väcka misstankar. Hur bedömningsgrunden skall användas har 

inte fördjupats i praxis men klart är att marknadsstrukturen inte ensamt kan bevisa 

förekomsten av en kollektiv dominerande ställning.  

 

Ekonomiska band har nämnts i flera mål som en möjlig grund för en kollektiv enhets 

existens. Utöver att det finns ekonomiska band när företag “uppträder eller agerar 

tillsammans ekonomiskt” utvecklar domstolen inte begreppet.142 Därmed är det svårt att 

använda ekonomiska band som bedömningsgrund. Däremot är juridiska band är en tydlig 

och lättbevislig grund för bedömning av kollektiv dominerande ställning. 
 

                                                   
139 Se ovan, avsnitt 6.1.2. 
140 Se ovan, avsnitt 6.1.2. 
141 Se ovan, avsnitt 6.1.2. 
142 Mål C-395/96 etc, Compagnie Maritime Belge Transports mot kommissionen, p. 36. 
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Parallellt uppträdande kan, som beskrivits ovan143, visa att en kollektiv enhet föreligger 

även när bevis saknas eller är svåra att tillgå. Ännu saknas dock praxis där parallellt 

uppträdande varit avgörande för bedömningen av kollektiv dominans. En nackdel med 

bedömningsgrunden är att den skapar oförutsebarhet för företagen, eftersom de ibland 

omedvetet handlar likadant som andra företag och även då kan falla in under förbudet.  

 

Även andra förhållanden har nämnts som bedömningsgrund i praxis.144 Det har dock ej 

angetts vilka sorts förhållanden som avses. Därmed är denna bedömningsgrund 

fullkomligt oanvändbar tills domstol har förtydligat dess innebörd. Som beskrevs ovan i 

avsnitt 6.1.4 har domstolen i Airtours mot kommissionen försökt ge tydliga 

bedömningsgrunder för avgörande av förekomsten av kollektiv dominerande ställning. 

Dessa har emellertid konstaterats vara ej uttömmande i IMPALA-målet.  

 

7.6.2 Självbedömning 

Det finns en viss problematik i att det är upp till företagen själva att avgöra hur 

konkurrensreglerna skall tillämpas på deras situation, eftersom det finns så lite 

vägledande praxis att tillgå.145 Det finns inte heller några riktlinjer från kommissionen 

om kollektiv dominans.146 Självbedömningen är en svår uppgift för företagen och rädsla 

för att göra fel kan medföra att företagen inte vågar ta risker och därför begränsar sina 

konkurrensåtgärder på marknaden. Detta beteende ger förbuden i konkurrensreglerna 

vidare tillämpningsområden än vad lagstiftaren avsett och konkurrensutvecklingen 

riskerar att hindras snarare än skyddas. Det är även riskabelt för företag att överklaga 

beslut från kommissionen eftersom de får stå rättegångskostnaderna om överklagandet 

inte bifalles.147  

 

7.6.3 Kommissionens bedömning 

Det är möjligt att ett förfarande som skulle kunna utgöra missbruk av kollektiv 

dominerande ställning, också skulle kunna falla in under förbudet mot samordnat 

förafarande i artikel 101. I fråga om kollektiv dominans riktas artikel 102 mot ensidigt 

                                                   
143 Se ovan, avsnitt 3.1 och 7.2. 
144 Se ovan, avsnitt 6.1.2. 
145 Se ovan, bl.a. avsnitt 3.3.1. 
146 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags 
missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, EUT C 45/7, p. 4. 
147 Arbetsordning och rättegångsregler, L-265/1, kapitel 6, artikel 137–146. 
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vidtagna handlingar av en grupp företag. Företagen måste ha ett sedan tidigare 

existerande förhållande. Artikel 101 fokuserar på den företagna handlingen som en 

engångsföreteelse.148 Eftersom det inte krävs en bedömning om kollektiv enhet enligt 

artikel 101, upptäcks det kanske inte att det de facto föreligger en kollektiv enhet. Med 

anledning av det tolkningsutrymme som artiklarna ger har kommissionen, trots 

artiklarnas olika syften, en möjlighet att rikta bevisningen mot antingen artikel 101 eller 

artikel 102 efter de förutsättningar som situationen ger vid hand. Detta gör det svårt för 

företagen att veta vad som gäller och vad deras förfaranden kan komma att få för 

konsekvenser.  

 

7.6.4 Artikel 102 kontra koncentrationsförordningen 

Ovan i avsnitt 7.5 beskrevs i korthet problematiken angående sammanblandningen av 

praxis från mål om missbruk av kollektiv dominerande ställning och om kollektiv 

dominans vid företagskoncentrationer. Denna sammanblandning gör rättsläget mer 

oklart. Att visa att en kollektiv dominerande ställning redan föreligger är inte detsamma 

som att bevisa att en sådan kommer att skapas.149 Vid företagskoncentrationer finns alltid 

ett avtal som grund för den kollektiva dominerande ställningens skapande och därutöver 

finns tröskelvärden för när en koncentrationsanmälan skall göras till kommissionen för 

beslut att tillåta eller förbjuda koncentrationen.150 För att göra en bedömning om 

kollektiv dominans enligt artikel 102 krävs att man finner och redogör för redan 

existerande omständigheter, vilka bevisar att företagen har en koppling som gör dem till 

en kollektiv enhet. Bevisningen behöver därmed vara mer utförlig i fråga om kollektiv 

dominans enligt artikel 102. Företagen får inte något förhandsbeslut och måste själva 

avgöra när förfarandet är tillåtet respektive otillåtet. Att domstolen refererar till mål om 

företagskoncentration för att fylla ut praxis om missbruk av kollektiv dominans tydliggör 

alltså inte för företagen hur de skall tänka, utan bidrar till förvirring. 
 

  

                                                   
148 Se ovan, allmän del. 
149 Se ovan, avsnitt 7.5. 
150 Koncentrationsförordningen, 139/2004. 
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8. SLUTSATSER 

I denna avslutande del presenteras de slutsatser som kunnat dras av uppsatsens analys 

och diskussion.  

 

Vad innebär det att flera företag innehar en dominerande ställning enligt artikel 102 

FEUF?  

Artikel 102 gäller, precis som artikel 101, för företag. Företagsbegreppet innefattar ett 

brett spektrum av olika konstellationer men huvudregeln är att ett företag i lagens mening 

är en enhet som utövar ekonomisk verksamhet. Med flera företag i artikel 102 avses flera 

oberoende ekonomiska enheter som utgör en kollektiv enhet. En kollektiv enhet uppstår 

när flera företag uppträder gemensamt på marknaden p.g.a. ekonomiska eller juridiska 

bindningar. En kollektiv enhet kan även indikeras av marknadsstruktur och andra 

förhållanden, t.ex. parallellt uppträdande. För att den kollektiva enheten skall inneha en 

dominerande ställning skall den agera oberoende av “andra konkurrenter, kunder och, 

slutligen, konsumenter.”151 För att avgöra huruvida dessa kriterier uppfylls måste göras 

en individuell bedömning i varje enskilt fall.  

 

Kollektiv dominerande ställning uppstår vanligen i horisontella förhållanden, men även 

vertikal kollektiv dominans kan föreligga.152 Av allt att döma måste företag i horisontella 

förhållanden gemensamt utföra de olovliga handlingar som utgör missbruk av den 

dominerande ställningen för att falla in under förbudet. Vid vertikal kollektiv dominans 

är dock individuellt missbruk av den kollektiva dominerande ställningen möjligt.  

 

Hur ser gränsdragningen gentemot artikel 101 ut?  

Artikel 101 förbjuder alla avtal och samordnade förfaranden mellan företag, med 

konkurrensbegränsande syfte eller effekt, som kan påverka handeln mellan 

medlemsstater. Således kan artikel 101 endast tillämpas på förfaranden mellan flera 

företag. Trots att artikel 101 och artikel 102 har olika skyddsintressen och kräver olika 

bedömningar finns det situationer där det inte är självklart vilken artikel som skall 

tillämpas. Det som emellertid är klart, är att rekvisiten som uppfyller artikel 101, inte är 

tillräckliga för att uppfylla artikel 102. Att en grupp företag tillsammans vidtar en 

konkurrensbegränsande handling skulle kunna vara uttryck för ett samordnat förfarande 
                                                   
151 Mål C-68/94 etc, Frankrike m.fl. mot kommissionen, p. 221. 
152 Mål T-228/97, Irish Sugar mot kommissionen. 
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enligt artikel 101 men även ett missbruk av kollektiv dominerande ställning enligt artikel 

102. För att det senare skall vara möjligt måste dock rekvisitet att företagen agerar som 

en kollektiv enhet, och därmed vidtar handlingen ensidigt, uppfyllas.  
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