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Särtryck ur Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund, Häfte 7 1976

Missbruk av dominerande marknadsställning
i Sverige och EEC
Av jur. kand, Hans Henrik Lidgard

I såväl Sverige som Västeuropa i övrigt
existerar och förbereds lagstiftning för att
begränsa de problem som förorsakats av de
större och marknadsdominerande företagen. I allmänhet tar ingreppen sikte på storföretagens inverkan på landets ekonomi,
betalningsbalans, arbetstillgång och konkurrens,
I tre artiklar, som publiceras i detta och
följande nummer av samfundets tidskrift
analyseras de åtgärder, som med stöd av
den nationella konkurrensbegränsningslagstiftningen riktas mot de marknadsdominerande företagen. Tre frågor aktualiseras:
För det första: I vilken utsträckning
beivras ett "traditionellt missbruk"i aven
dominerande ställning?
För det andra: Medger den interna lagstiftningen ingrepp mot !öretagssammanslagningar?2
För det tredje: Ger de interna bestämmelserna utrymme för en "strukturell
kontroll"?3
I detta första avsnitt behandlas förhållandena i EEC. I nästkommande del summeras
rättsläget i Sverige och avslutningsvis berörs bestämmelserna om marknadsdominans i Sveriges frihandelsavtal med EEC.

Del I
Missbruk av dominerande
marknadsställning i EEC
BAKGRUND
En grundläggande målsättning med den
europeiska ekonomiska gemenskapen EEC - är avskaffandet av de mellanstatliga handelshindren till förmån för en fri
cirkulation av varor, människor, tjänster
och kapital inom hela gemenskapen.

En naturlig konsekvens av att de statliga
handelshindren avskaffas är inrättandet av
ett regelsystem som förhindrar, att de enskilda rättssubjekten genom inbördes avtal
eller andra handlingar inrättar nya hinder
för det fria varuutbytet. Att Romfördraget
har avseende även på privata konkurrensbegränsningar framgår av artikel 3 f, som
föreskriver upprättandet aven ordning som
säkerställer att konkurrensen inom den gemensamma marknaden inte förvanskas.
Den grundläggande bestämmelsen har
ä ven kommit till uttryck i operativa bestämmelser i Romfördraget under kapitlet "gemenskapens politik":
l artikel 85 förbjuds konkurrensbegränsande överenskommelser mellan företag,
som påverkar handeln mellan medlemsstaterna,
Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal kompletteras i artikel 86 med bestäm1. Med traditionellt missbruk avses här ett utnyttjande aven dominerande ställning i förhållande till medkontrahenter och avnämare genom
t. ex. oskälig prissättning, diskriminering och leveransvägran,
2. I det följande kommer begreppen företagssammanslagning och fusion att användas synonymt.
Med företagssammanslagning förstås här avtal
varigenom aktiebolag upplöses utan likvidation och
att dess tillgångar och skulder övertages av annat
bolag. Härutöver inbegripes emellertid också ett
dominerande inflytande genom avtal, innehav av
aktiemajoritet, övertagande av tilIgångar eller annan form av faktiskt inflytande över ett bolags
beslutsmekanism.
3. Med "strukturell kontroll" avses i detta sammanhang kontroll av marknadsdominerande enheter, som successivt vuxit fram till följd aven
större effektivitet. För ingrepp erfordras inte missbruk i traditionell bemärkelse och inte heller förekomsten av skadliga företagssammanslagningar .
Dominansen är i sig ett hot mot marknadsstrukturen. Tänkbar åtgärd mot denna form av marknadsdominans är uppdelning av företaget i mindre
enheter.
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melser mot missbruk av marknadsdominerande ställning:
"Missbruk från ett eller flera företags sida av
en dominerande ställning på den gemensamma
marlcnaden eller inom en väsentlig del av denna
är, i den utsträckning det är ägnat att påverka
handeln mellan medlemsstaterna, oförenligt med
den gemensamma marknaden och förbjudet".

Såväl artikel 85 som artikel 86 grundar
rättigheter och skyldigheter för enskilda.
Det innebär att förbudet är omedelbart riktat till de enskilda rättssubjekten, som kan
åläggas att agera på visst sätt och ådömas
böter för överträdelser av förbudet.
Artikel 86 uppställer tre krav för sin tilllämplighet:
1. En marknadsdominerande ställning skall
föreligga: dominanskriteriet.
2. Denna dominerande marknadsställning
skall missbrukas: missbrukskriteriet.
3. Missbruket skall inverka på handeln mellan medlemsstaterna: samhandelskriteriet.
Konkurrensbegränsande handlingar som
uppfyller de tre kriterierna är förbjudna. I
överensstämmelse med artikel 85 ger artikel 86 en icke uttömmande exemplifiering
av handlingar, som skall anses vara i strid
med regeln. Till skillnad från artikel 85
saknas däremot bestämmelse om civilrättslig ogiltighet för förbjudna handlingar. En
ytterligare och kanske viktigare skillnad
menan bestämmelserna är, att artikel 86
inte medger möjlighet till undantag från
förbudet genom särskilt beslut från gemenskapsmyndigheterna.
Det är angeläget att från början understryka, att Romfördragets bestämmelser
inte innehåller förbud "per se" mot vissa
typer av handlingar. Det medför beträffande såväl artikel 85 som artikel 86 att generella, allmängiltiga regler och tolkningar är
omöjliga att uppställa. Med stöd av _reglerna kan endast en vägledning för en kasuistisk bedömning erhållas. Detta faktum skapar bekymmer för den konsulterade juristen, som säl1an kan prestera de kortfattade,
definitiva besked som klienten gärna förväntar sig.
Under ett inledande skede kom artikel 86
att tillämpas mycket sporadiskt och kom2

missionens första beslut grundat på bestämmelsen kom först i juni 1971. 4 En intensivare debatt inleddes ett par år senare genom kommissionens beslut i Continental
Can-ärendet. 5 Under de senaste åren har
aktiviteten i anslutning till artikel 86 ökat
högst påtagligt. Delvis kan denna nya utveckling sammankopplas med en inom
EEC förändrad inställning till koncentration. Den ursprungliga uppfattningen, att
större och starkare företagsenheter var en
nödvändighet för att kunna ta upp konkurrensen med de multinationel1a amerikanska
företagen, har modifierats till förmån för
krav på ökad konkurrens.
Huvudproblemet vid tolkning av artikel
86 har varit att fastställa var gränserna
skall dras för bestämmelsens tillämplighet:
Avser den endast det traditionella missbruket eller kan företagssammanslagningar och
strukturella företeelser med konkurrensbegränsande verkningar angripas? För att
kunna finna rimliga lösningar på tolkningsproblemen har gemenskapsdomstolen (GD)
vid upprepade tillfällen utnyttjat de grundläggande prindperna i fördragets artikel
3 f:
"The prohibitions of ArticIes 85 and 86 must
in fact be interpreted and applied in the light

of ArticIe 3 (f) of the Treaty, which provides
that the activities of the Community shall incIude the institution of a system ensuring that
competition in the Common Market is not
distorted ... "6

Artikel 86 har mot bakgrund av de synnerligen brett formulerade målsättningarna
i Romfördragets inledande, principiella del
efter hand kunnat ges ett mer substansiellt
innehåll. 7
Efter utslaget i Continental Can-målet
anses artikel 86 ge myndigheterna en kompetens att ingripa inte bara mot de skadliga
effekterna av dominerande företags verk4. GEMA-ärendet, JO (JournalOfficiel) 71 L

134/15.
5. Continental Can-ärendet, JO 72 L 7/25.
6. Mål 6-7/73, ZOJA, domsamI. 1974 s. 223 ff.
Här motiv 32. Jfr mål 6/72, Continental Can,
domsaml. 1973 s. 215 ff, speciellt motiv 26.
7. Beträffande artikel 3 f och dess inflytande på
tolkningen av artikel 86 se Neri, S., Cour de
Justice, 21 fevrier 1973 (Continental Can) Cahiers
de Droit Buropeen (Cah.Dr.Eur.) 1973 s. 325 ff.
Här s. 344.

samhet, utan även mot de skadliga marknadsförändringar som ett samgående mellan
företag kan medföra.
Trots att utvecklingen varit snabb under
70-talet kvarstår olösta frågeställningar rörande marknadsdominerande företags verksamhet. Kommissionens förslag till förordning om föregående kontroll av företagssammanslagningar har ännu inte slutbehandlats.8 Vidare är det tveksamt om gemenskapsmyndigheterna med stöd av artikel 86 kan gripa in i företagens interna
struktur för att t. ex. beordra upplösning av
bestående företagsenheter.
I det följande kommer de tre kriterierna
att successivt behandlas. Frågan om företagsfusioner kan anses som ett missbruk av
en dominerande ställning har brutits ut och
bildar ett särskilt avsnitt i beskrivningen av
situationen i EG. I detta sammanhang berörs även den "strukturella kontrollen".

taget - Tirlemontoise - hade en dominerande ställning i Belgien-Luxemburg.
"This dominant position results from the size of
RaWnerie TirIemontoise's share of the Belgian
and Luxembourg sugar markets (85 per cent.)
and the capadty that it has for independent
action which enablcs it to act without having to
take its competitors' activity into account to any
apprcciable extent" .10

Det förefaller från detta och andra beslut
som om kommissionen i första hand gör en
strukturell bedömning av marknaden. Visar
det sig härvid att företaget har en stor andel av marknaden är det inte nödvändigt att
mer ingående bedöma hur företaget påverkas av konkurrenternas marknadsuppträdande. J u mindre marknadsandelen är desto
mer dras uppträdandekriteriet i förgrunden,
vilket inte minst tydliggörs av kommissionens beslut riktat mot United Brands. H
"Chiquita" är det amerikanska storföretaget United Brands varumärke för bana-

DOMINERANDE
MARKN ADSST ÄLLNING

Det inledande kriteriet - kravet på att företaget/n skall inta en dominerande ställning - definieras inte i artikel 86.
För att fastställa huruvida en marknadsdominerande ställning föreligger finns två
utgångspunkter: Antingen kan ett strukturellt betraktelsesätt, anläggas, vilket i huvudsak innebär, att man undersöker företagets position mot bakgrund av dess marknadsandel på en avgränsad marknad. Alternativet är att företagets agerande tas till utgångspunkt för en bedömning: Om f~reta
get kan agera utan hänsyn till sina konkurrenter föreligger ofta en dominerande ställning. Mellan de två alternativen finns ingen
motsatsställning och en kombination är därför möjlig.
Kommissionen lade på ett tidigt stadium
tonvikten vid företagets agerande. Inställningen kommer till uttryck i kommissionens
memorandum från december 1965 om koncentrationsproblem. 9 Här framhölls, att
t. o. m. om företagets marknadsandel var
relativt låg kunde en dominerande ställning
föreligga.
Efterhand har kommissionens inställning
utvecklats och numera sammanvägs alla indikationer. I beslut riktat mot Sockerkartellen konstaterades, att det belgiska före-

8. JO 73 C 92/1. Se vidare nedan.
9. Le problcme de la concentration dans le
Marche Commun, Btudes, Serie concurrence, nr 3.
Bryssel 1966. "La domination du marche ne peut
pas etre uniquement definie a partir de la part du
march e que detient une entreprise ou d'autres
elements quantitatifs d'une structure de marche
donnee. C'est en premier lieu un pouvoir economique, c'cst-a-dire la faculte d'exercer sur le
fondionnement du marche une influence notable
et en principe previsible pour l'entreprise dominante. Cette faculte economique d'une entreprisc
dominante influe sur le comportement et sur les
dCcisions economiques d'autres entreprises, qu'elle
soit utilisee ou non dans un sellS donne. s. 25. Se
vidare Waelbroeck, !vI., Le droit de la communaute economique europcenne, volym 4 concurrence. (Huvudförf. Megret, J.) s. 59 f. Jfr även
Focsaneanu, L.. La Jurisprudence de la Cour de
Justice des Communant6s Europeennes en matiel'e
de concurrence, VII -- L'abus de position dominante. Revue de Marche Commun 1975 s. 515

-534.
10. Sockerkartellen, JO 73 L 140/38. Citatet är
från Common Market Law Reports (CMLR)
1973:D 103 p. 167. GD ansluter sig i sitt utslag
mot Sockerkartellen, mål 40-48, 50, 54-56, 111,
113 och 114/73 Coöperative vereruging "Suiker
Unie" UA und andere gegen Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, domsamI. 1975 s.
1663-2147, helt tilI kommissionens uppfattning.
R. T. har en 85 procentig marknadsandel. "Diese
Zahl, die schon fUr sich genug besagt ... " RT
innehar en dominerande stäIIning. Domsmotiv
379-382.
11. United Brands-ärendet, JO 76 L 95/1.
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ner. Kommissionens undersökningar rörande företagets uppträdande i Europa visade
att företaget, som hade en dominerande
ställning, mi')sbrukade sin dominans genom
att ta ut för höga priser, dela in gemenskapen i srnåmarknader och vägra leverans till
återförsäljare i Danmark.
En väsentlig del av kommissionens bes1ut
berör frågan' om United Brands innehar en
dominerande stäl1ning i EG. Företaget har
ungefär 45 procent av marknaden i de sex
av EG:s medlemsstater, som tillsammans är
föremål för bedömning. Företaget har förhållandevis stora konkurrenter. Till utveckling av hur begreppet marknadsdominans
skall tolkas anför kommissionen:
"Undertakings are in a dominant position when
they have the power to behave independcntly
without taking into account, to any substantial
extent, their campetitors, purchasers and suppliers. Such is the case where an undertaking's
market share, either in itself or when combined
with its knowhow, access to raw materials.
capital or other major advantage such as trademark ownership, enables it to determine the
prices or to controi the production or distribution of a significant part of the relevant goods.
It is not necessary for the undertaking to have
total dominance such as would deprive all other
market participants of their commerdal freedom,
as long as it is strong enough in general terms
to devise its own strategyas it wishes, even if
there are differences in the extent to which it
dominates individual sub-markets" .12

Med hänvisning till att United Brands
har en betydligt större marknadsandel (ca
45 %) än någon av sina konkurrenter i
kombination med sådana faktorer som att
företaget är verksamt över hela gemenskapen, har erhållit ovanligt stor good-will för
sitt varumärke, håller en hög vertikal integrering, har ett starkt inflytande i de banimproducerande länderna, håller sig med
egen handelsflotta, har försteg på forskningsområdet och stora finansiella resurser
(ca 10 miljarder i årsomsättning) fastslås att
företaget intar en dominerande ställning.1 3
Det förutsätts inte i gemenskapsrätten,
att den marknadsdominerande ställningen
är liktydig med ett absolut monopol. Tvärtom, som framgår av United Brands-beslutet, föreligger ofta en dominerande ställning vid en betydligt lägre marknadsandel.
Förhållandena får bedömas från fall till fall
mot bakgrund av såväl marknadsandelar
4

som de olika faktorer som påverkar företagets uppträdande. Några entydiga regler
kan inte uppstäl1as. 14
Ursprunglig dominerande ställning?
Skall den dominerande ställningen föreligga
från början eller kan den uppstå till följd
av missbruket? Det är en fråga som gemenskapsmyndigheterna ännu inte haft anledning att ta ställning till och där doktrinen
förefaller att ha en kluven uppfattning. Det
är särskilt i anslutning till koncentrationsfrågor som problemställningen blir uppenbar. Vissa författare hävdar, att det är endast om ett dominerande företag tar del i
fusionen som artikel 86 kan aktualiseras. 15
Andra åter menar, att om två icke-dominerande företag går samman och det därmed uppstår en dominerande enhet är dominanskriteriet i art. 86 uppfyllt. 16 I sitt
förslag till fusionskontroll har kommissionen anslutit sig till den senare uppfattningen.
Ett eller flera företag? Artikel 86
avser den marknadsdominerande stäl1ning
som ett eller flera företag kan inneha. Från
praxis finns det hittms ont om exempel på
att flera företag gemensamt missbrukat en
dominerande ställning enligt artikel 86. När
flera större företag är inblandade i en konkurrensbegränsning föreligger i allmänhet
12. United Brands, JO 76 L 95/11.
13. United Brands, JO 76 L 95/13. Kommissionens
beslut har överklagats till GD. (Mål 27/76. Se
Bulletin 3/76 s. 90).
14. Normalt avser den marknadsdominerande ställningen producentens situation. I ett ärende har
kommissionen haft anledning att undanröja missbruk aven dominerande ställning på köparsidan.
Ärendet gällde de europeiska järnvägsbolagens inEUROFIRMA. Se Bulletin
köpsorganisation 1973 nr 4 s. 23-24. Jfr även Kommissionens tredje konkurrensrapport, s. 60 och Scheufele, H"
Behandlung der "beherrschenden Stellung" von
Nachfragern im EWG-Kartellrecht. Der BetriebsBerater, Bilaga 4 i häfte 9/73.
15. Mestmäcker, E. J., Europäisches Wettbewerbsrecht, (Miinchen 1974) s. 388. menar att domi·
nansen skall föreligga från början.
16. Neri, S. Cour de justice. 21 fevrier 1973 (Continental Can) Cah.dr. Eur. 1973 s. 348. Neri's
uppfattning kommer fram i anslutning till Continental Can-målet. Just i detta fall förelåg den
marknadsdominerande ställningen hos det tyska
företaget ensamt och det var aldrig aktuellt att ta
ställning till den nybildade gruppens totala ställning, som naturligtvis var än starkare.

någon form av avtal eHer samordnat förfarande mellan dem. Därmed är förutsättningarna för ti11ämpning av såväl artikel 85
som 86 uppfyllda. Det torde inte finnas anledning att i en sådan situation prioritera
den ena bestämmelsen framför den andra
- valet är myndigheternas. 17 I Sockerkartellen förekom konkurrensbegränsningar
från två hol1ändska företag. P.g.a. att företagen gemensamt innehade en dominerande
ställning på den holländska marknaden va1de kommissionen i detta ärende att ingripa
med stöd av artikel 86. 18
I första hand kan det ifrågakomma att
tillämpa bestämmelserna i artikel 86 mot
två fristående och helt självständiga juridiska personer när marknadsbilden är duopolistisk eller oligopolistisk. Kan någon medvetet samordnad strategi mellan företagen
inte påvisas eller misstänkas är det möjligt
att ingripa med stöd av artikel 86. 19
En e konomisk enhet. Frågan hur flera
företag, mellan vilka det finns någon form
av intressegemenskap skall behandlas är ett
gränsfall. Konkurrensbegränsande handlingar mellan dessa juridiskt skilda men
ekonomiskt lierade juridiska personer tillkommer normalt efter någon form av avtal
(eller direktiv) mellan enheterna. GD har
klargjort, att dylika avtal inte faller inom
ramen för förbudet i artikel 85.
Vid ställningstaganden i anslutning till
artikel 85 har det utslagsgivande momentet
vid faststäl1andet av om en ekonomisk enhet förelegat varit, att moderbolaget haft
ett avgörande inflytande över dotterbolaget
och i praktiken utnyttjat sitt inflytande. I
samband med "bagatellkartelltillkännagivandet" gav kommissionen ytterligare indikationer på när en ekonomisk enhet skall
anses föreligga: 20 En enhetlig bedömning
skall göras om moderföretaget innehar:
"- at least 25 per cent., of the capital or
working capital, whether directly or
indirectly,
or at least half the voting rights,
or the power to appoint at least half
the members of the supervisory board
or board of management, or of bodies
legally representing the undertaking,
or the right to manage the undertaking's affairs:"

En naturlig följd av att överenskommelser mellan företag i samma ekonomiska enhet inte anses kunna fana under förbudet i
artikel 85 blir, att företagen bedöms som en
enhet vid fastställandet av om en marknadsdominerande ställning föreligger.
I ZOJA-målet hävdade käranden - det
amerikanska företaget Commercial Solvents
Corporation (CSC) tillsammans med sitt
italienska dotterbolag Istituto Chemioterapieo Italiano (Istituto) - att CSC inte varit
verksamt på EG-marknaden och att Istituto
inte ensamt innehade en dominerande ställning i EG. Mot bakgrund a v att CSC innehade 51 procent av Istitutos aktiekapital,
utslagsrösts övervikt i Istitutos styrelse och,
framför allt, i praktiken använde sig av sina
möjligheter att styra dotterbolagets aktiviteter, förelåg enligt GD:s uppfattning en
17. Se Waelbroeck, not 9, s. 73. Focsaneanu, not
9, antyder att tolkningen av "flera företag" avser
flera företag i en ekonomisk enhet, s. 530. Mot
bakgrund av Sockerkartell-fallet förefaller dock
Focsaneanu's tolkning alltför snäv.
18. Se kommissionens beslut mot Sockerkartellen,
JO 73 L 140/17. De två företagen anses gemensamt inneha en dominerande ställning därför att
de "co·operate closely in almost all their activities,
i.e., joint buying of the raw material, subjecting
their production to a quota system, collaborating
in the use of byproducts, pooling their research,
co-operating in market research, advertising and
sale promotion, unifying, their 'ex-works' prices
and their conditions of sale. In fact, vis-a-vis
other undertakings, and particulary the three
wholesalers . .. these two producers display a
uniform conduct and appear as a single entity" .
Citatet är från Common Market Law Reports
(CMLR) 1973:D 104 p. 172. I flertalet andra beslut
har kommissionen i motsvarande situation valt att
tillämpa artikel 85. Se t. ex. kommissionens beslut i
följande ärenden: International Quinine Agreement, JO 69 L 192/5, Dyestuffs, JO 69 L 195/11,
Pirelli-Dunlop, JO 69 L 242/21 och HenkelColgate, JO 72 L 14/14.
GD, not 10, gick aldrig in på en bedömning av
om de två företagen gemensamt innehade en dominerande ställning eftersom domstolen kunnat
konstatera att något missbruk inte förelåg. Därmed kunde GD avstå från att behandla övriga kriterier. I målet motiverades i annat sammanhang
valet av artikel 86 före artikel 85. Se motiv 473
---489.
19. Se t. ex. kommissionens inställning i anslutning till undersökningen av oljeföretagens uppträdande under oljekrisen. Femte konkurrensrapporten s. 14 och 18. "In the context of their
joint dominance, each of the refining companies
Wa.s therefore in a monopolistic position towards
its customers".
.
20. Bagatelltillkännagivandet, JO 70 C 84/1.
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ekonomisk enhet. 21 Gemensamt innehade
gruppen en dominerande ställning både på
världsmarknaden och i gemenskapen.
Den ekonomiska enheten är således av
betydelse både i artikel 85 oeh 86. Om konkurrensbegränsande samarbete me11an företag i en ekonomisk enhet undgår förbudet
i artikel 85, faller det i stället, helt konsekvent, under förbudet i artikel 86 i den
utsträckning företagen tillsammans anses
inneha en dominerande ställning.
Immaterialrättigheter förlänar
ett
absolut monopol i vissa hänseenden, GD
har emellertid vid upprepade tillfällen klargjort, att innehavet aven skyddsrätt inte i
sig medför en marknadsdominerande ställning enligt artikel 86,22 Befinner sig t. ex.
en patentskyddad produkt i konkurrens
med andra produkter, som är likartade med
avseende på användningsområde och målgrupper, eller kan produkten tillverkas även
enligt andra processer eller är flera licenstagare i konkurrens på marknaden anses
patentet inte förläna en monopolställning. 23
Auktorisering m. m. En särskild form
a v dominerande ställning - till viss del
jämförbar med situationen i samband med
immaterialrättigheter - uppstår när ett företag eller en grupp av företag erhåller
statlig auktorisation att bedriva viss verksamhet. Trots att den dominerande ställningen är en följd av ett myndighetsbeslut
har kommissionen bedömt verksamheten
som fallande under artikel 86. Så var t. ex.
fallet i beslutet mot GEMA - en intresseorganisation för författare, kompositörer
m. fl - och i beslutet mot General Motors, som missbrukade tillstånd att utfärda
typbesiktningar för personbilar. 24 Stöd för
ingrepp i dessa situationer står även att finna i fördragets artikel 90. 25

Den relevanta marknaden
Vid en bedömning av om ett företag innehar en dominerande ställning eller inte är
den i sammanhanget relevanta marknaden
av betydelse. Artikel 86 anger, att marknadsdominans skall föreligga "på den gemensamma marknaden eller inom en väsentlig del av denna". Denna precisering
avser dock bara den geografiska avgräns6

ningen av den relevanta marknaden. Härtill
kommer att den aktuella produkten måste
avgränsas från andra produkter: en relevant
produktmarknad måste fastställas.

a. Den geografiska marknaden
Redan av formuleringen i artikel 86 framgår, att den relevanta geografiska marknaden inte behöver vara liktydig med hela
gemenskapen. Däremot skall dominansen
föreligga på en "väsentlig del" av den gemensamma marknaden. Vad som menas
härmed ger fördraget ingen närmare upplysning om. Omkring 1970 ansågs de större
länderna: Frankrike, Italien och Tyskland
var för sig utgöra en väsentlig del av gemenskapen.2G I förhållande till äldre uppfattning var detta ett visst framsteg eftersom det hävdats, att mer än ett medlemsland måste vara inblandat för att väsentlighetsrekvisitet skulle vara uppfyllt.
Efter hand har kravet på väsentlig yta
modifierats genom att aHt mindre och
mindre enheter accepterats. I kommissionsbeslutet rörande Sockerkartellen27 ansågs
21. ZOJA-målet, not 6, motiv 36-37. Jfr Continental Can, not 6, motiv 32. I detta ärende hade
dotterbolaget ensamt enligt kommissionens uppfattning en dominerande ställning, vilket medförde
att Continental Cans roll blev relativt sett underordnad. Se kommentar till ZOJA-målet osign, artikel i Journal dc Droit International 1976 s. 229
ff. särskilt s, 233.
22, Mål 78/70 Deutsche Grammophon, domsamI.
XVII (1971) s, 487 ff., motiv 16. Jfr mål 40170,
Sirena, domsatnl. XVII (1971) s. 69 ff., motiv 15.
Se även Waelbroeck, not 9, s. 62 f.
23. Se Focsaneanu, not 9, s. 529.
24, GEMA-ärendet, JO 7l L 134/15. General Motorsärendet, JO 75 L 29/14. I detta senare ärende
har GD i denna del anslutit sig till kommissionens uppfattning. Mål 26/75, General Motors,
domsaml. 1975 s. 1367 ff., motiv 9. Se även femte
konkurrensrapporten från kommissionen s. 29.
25, I mål 155/73, Sacchi, domsaml. 1974 s, 409
ff. fastslog GD, att det faktum, att en medlemsstat genom auktorisering förlänar ett företag en
monopolställning inte strider mot fördragets konkurrensbegränsningsregler. Företaget är emellertid underställt fördragets artikel 90 och därigenom
även artiklarna 85 och 86. Se även generaladvokaten i GM-målet, not 24, s. 1384.
26, Se Waelbroeck, not 9, här s. 64. Jfr GEMAbeslutet, JO 71 L 134/15.
27, Sockerkartellen, JO 73 L 140/38. I GD:s utslag, se not lO, ansågs väsentlighetskravet uppfyllt
om omsättningen i respektive område utgjorde en
tillräcklig andel av omsättningen i hela gemenskapen. Belgien, motiv 371/372 och södra VästtyskIand motiv 448,

Holland, Belgien-Luxemburg och delar av
VästtyskIand var för sig uppfylla väsentlighetskravet. Belgien har i General 'Motors-ärendet2S och SABAM-målet29 ansetts
utgöra en väsentlig del av den gemensamma marknaden.
I kommissionens förslag till fusionskontroll, som kommer att behandlas vidare i
det följande, förefaller det som om kommi~ionen fäst avgörande vikt vid de natiofl(~na gränserna. I andra sammanhang bortser gemenskapsmyndigheterna gärna från
de traditionella nationsgränserna, vilket förefaller naturligt mot bakgrund av gemenskapens övergripande integrationsinriktade
målsättning, I Sockerkartellen ansågs, som
nämnts, delar av VästtyskIand utgöra en
väsentlig del av EG, Om Belgien, med en
yta motsvarande Skåne och cirka 9 miljoner invånare, kan anses vara en väsentlig
del skulle kanske ä ven gemenskapens stor
städer kunna betraktas som väsentliga delar
vid bedömning av om marknadsdominans
föreligger eller inte. 30
Den geografiska marknaden måste även
sättas i samband med den aktuella produkten. Marknaden bör således vara betydligt
större för karbonpapper 31 än för cementprodukter, Här har transportkostnader en
avgörande betydelse, I andra sammanhang
har varans beständighet betydelse. United
Brands återförsäljare i Europa var förbjudna att återförsälja gröna bananer utanför
sitt eget distrikt. Denna begränsning accepterades inte av kommissionen - hade den
fått kvarstå hade den relevanta marknaden
blivit synnerligen begränsad eftersom redan
mogna bananer svårligen kan transporteras
särskilt långa sträckor. 32
w

b. Den relevanta produktmarknaden
Vid sidan av den geografiska bedömningen
måste myndigheterna avgöra hur den aktuella produkten förhåller sig till andra produkter: utgör produkten en egen marknad
eller skall den anses tillhöra en mer omfattande produktgrupp. I Deutsche Grammophon-målet preciserade GD:33
"Since according to this Artic1e the dominant
position must at least extend to a 'substantial
part' of the Common Market it is necessary in
addition that the manufacturer, alone or together
with other undertakings belonging to the same
group, is in a position to prevent effective

competition in a considerable part of the market
in question; in this respect, the possible existence,
in particular, of manufacturers who market
products of the same kind and the position in
the market of these manufacturers must be
taken into account".

I ZOJA-målet hävdades, att kommissionen inte på vederbörligt sätt avgränsat den
i fallet relevanta produktmarknaden. Beslutet inskränkte sig till en bedömning av råvarumarknaden för tillverkning aven viss
medicin mot tuberkulos. Vid sidan av denna
medicin finns andra verksamma preparat
och om denna förbrukarmarknad togs i beaktande förelåg ingen dominerande ställning för CSC-Istituto.
GD delade emellertid inte CSC:s uppfattning:
"An abuse of a dominant position on the
market in raw materials may thus have effects
restricting competition in the market on which
the derivatives of the raw material are sold and
these effects must be taken into account in
considering the effects of an infringement, even
if the market for the derivative does not
constitute a self-contained market".34

Denna GD:s avgränsning var avgörande
för utgången i målet. Hade den relevanta
marknaden fastställts i överensstämmelse
med CSC:s yrkande skulle sannolikt inte en
dominerande ställning ha varit för handen,
vilket i sin tur fått till effekt att artikel 86
inte varit tillämplig,

28. General Motors, JO 75 L 29/14.
29. Mål 127/74, SABAM, Domsaml. 1974 s. 313
ff, Här motiv S.
30. Jfr den amerikanska inställningen i Brown
Shoe Co. v. United States, Supreme Court of the
United States, 1962. 370 U,S. 294, 82 S.Ct. 1502,
8 L.Ed. 2d 510, I detta mål beaktades förhållandena i varje stad med mer än 10.000 invånare. I
gemenskapen torde kraven komma att ställas betydligt högre, Frågan är dock om inte metropoler typ London och Paris skulle kunna uppfylla
väsentlighetskriteriet.
31. Burroughs~besluten, JO 72 L B/50 och B/53.
Jfr Continental Can, se ovan not 6, motiv 35.
32. United Brands, JO 76 L 95/13 f.
33. Mål 78/70, Deutsche Grammophon, not 22.
Här är citatet från CMLR 1971 s. 658 p. 17.
34. ZOJA-målet, not 6, motiv 22. Fastställandet
av den relevanta produktmarknaden i målet har
blivit föremål för kritik. Se Linssen, G. J., The
Commerdal Solvents Case: Some further reffectians. Journal of World Trade Law (JWTL) 1975
s. 665 ff.
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Lika avgörande betydelse hade avgränsningen av den relevanta produktmarknaden
i General Motors-ärendet. GM invände under förhandlingarna med kommissionen, att
man inte ansåg sig inneha en dominerande
ställning och det oberoende av om motorfordonsmarknaden betraktades som en enhet eller om personbilsmarknaden kunde
anses som en separat delmarknad. Härtill
svarade kommissionen, att "the question in
this case is not whether GMC holds a dominant position in a substantial part of the
common market for the sale of motor
vehicIes but whether it has a dominant
position in relation to conformity inspections for new Opel vehicIes which have
been the subject of paranel imports".35 I
detta ärende blir således den relevanta produktmarknaden ytterligt snäv och omfattar
egentligen endast parallellimporterade Opel
personbilar.
Substitut och potentiell konkurrens
är faktorer, som inverkar på bedömningen
av om marknadsdominans föreligger eller
ej. Dessa båda faktorer har en avgörande
betydelse för utgången i Continental Canmålet. Här kunde GD i strid med kommissionens uppfattning fastslå, att substitut
fanns till de produkter som tillverkades av
Continental Cans europeiska dotterbolag.
Likaså fastslogs att en potentiel1 konkurrens
var en realitet eftersom företag, som redan
fanns etablerade på marknaden, utan större
svårigheter kunde svänga om sin produktion
så att den kom i konkurrens med Continental Cans produkter. 36
Frågan om bananer är en egen produktmarknad eller utgör en del av den betydligt
större fruktmarknaden var föremål för bedömning i United Brands-beslutet. Kommissionen utgick vid sin bedömning från konsumenternas uppfattning: "It might be
asked whether other varieties of fruit are
acceptable as substitutes, or regarded as
such by the consumer by reason of their
nature, price or use".37 Kommissionen kunde fastslå, att tillgång och prissättning på
andra fruktsorter i ytterligt begränsad utsträckning påverkade efterfrågan på bananer. "The choise of bananas is thus 'a
matter of customer preference, and customers do not readily accept other fruits as
a substitute".38

den dominerande ställningen för att falla
under förbudet skall vara "ägnat att påverka handeln mel1an medlemsstaterna".
Ett samhandelskriterium återfinns även
i Romfördragets artikel 85 och kriteriet har
där erhållit en central betyde1se. Endast de
avtal, som inverkar på samhandeln, faller
under förbudet mot konkurrensbegränsande
avtal. GD har genomgående preciserat sin
ins,tällning till samhandelskriteriet i likartade ordalag:

Dominanskriteriet sammanfattning

För att Romfördragets artikel 86 skall kunna äga tillämpning måste en dominerande
marknadsställning vara påvisbar. Kommissionen har i sina beslut framhävt, att företaget skall kunna agera oberoende av sina
konkurrenter. Har företaget en stor andel
av den relevanta produktmarknaden görs
inte någon mer ingående analys av vilka
uttryck agerandet tar sig. Ju mindre marknadsandelen är, desto utförligare blir genomgången av företagets uppträdande. GD
lägger i sitt resonemang tyngdpunkten mer
på fördragets grundläggande målsättning
sådan den kommit till uttryck i artikel 3 f.
Företaget anses vara dominerande när det
kan förhindra en aktiv konkurrens på
marknaden.
I samband med bedömningen av dominansen måste den aktuella marknaden avgränsas. Geografiskt begränsas "väsentlighetsrekvisitet" i artikel 86 successivt. Holland, Belgien och delar av VästtyskIand
har var för sig ansetts kunna utgöra en väsentlig del av den gemensamma marknaden.
Härutöver måste en avgränsning av den
relevanta produktmarknaden göras. Hänsyn
skall tas till konkurrerande produkter som
av konsumenter kan tänkas ersätta den aktuella produkten. Inte bara den föreliggande utan även den potentiella konkurrensen
skall bedömas. Varornas art, pris och användningsområde inverkar på bedömningen. 39
J

INVERKAN PA HANDELN
MELLAN
MEDLEMSSTATERN A
A v artikel 86 framgår att missbruket av
35. GM-ärendet, JO 75 L 29/17. GO, se ovan
not 24, delar kommissionens uppfattning. Se domsmotiv 7-10.
36. Continental Can, se not 6, motiv 33-36.
37. United Brands-beslutet, JO L 95/11. Jfr även
GD:s motiv i Continental Can-ärendet.
38. United Brands-beslutet, JO L 95/12. I beslutet närmar sig resonemanget frågan om efterfrågeelasticitet - som av Waelbroeck, se not 9, avvisats
som en alltför enkel lösning för att vara tillämplig.
Se s, 65.
39. Se t. ex. förordning 2779/72 om specialiseringsavtal, JO 72 L 292/23. Den amerikanska bedömningen är likartad, se Barounos m. fl., EEC
Anti-Trust Law (London 1975) s. 167.
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"(W)hat is particularly important is whether the
agreement is capable of constituting a threat,
either direct or indirect, actualar potential, to
freedom of trade between Member States in a
manner which might harm the attainment of
the objectives of a single market between
States".40

Den av domstolen gjorda avgränsningen
leder till att rena exportkarteller, som uteslutande får sina effekter i tredje land, faller utanför tillämpningsområdet i artikel
85. Samma behandling röner avtal, som endast berör förhållandena i en medlemsstat.
I andra sammanhang åter har domstolen
fastslagit, att det inte räcker att en effekt
konstateras. Effekten skall påtagligt inverka
på handeln. 41 Inverkan behöver dock inte
vara negativ, vilket bl. a. framgår av Grundig-Consten-målet. Påverkas gemenskapens
grundläggande syften är det tillräckligt att
handeln utvecklar sig på ett annorlunda sätt
än utan begränsningen.
Utformningen av samhandelskriteriet i
artikel 86 är i huvudsak densamma som i
artikel 85. Kommentatorerna har i allmän~
het inte gjort någon skillnad mellan tolkningen av samhandelskriteriet i de båda
artiklarna.
Såväl i gemenskapsdomstolens som kommissionens avgöranden i anslutning till artikel 86 har samhandelskriteriet erhållit en
förhållandevis undanskymd plats. 42 Särskilt
märkbart är detta i Sockerkartell-beslutet
där förklaringarna ge:nomgående är korthuggna rörande hur missbruket påverkat
samhande1n. Extremt knappt är motivet
beträffande det tyska företagets - Zlidzuckers - missbruk och dess inverkan på
samhande1n: "This abusive exploitation of
the dominant position of the Zlidzucker
Verkaufs-GmbH in the market in the south
of Germany is capable of affecting trade

between the member-States. This behavior
. .. is therefore covered by the provisions
of Article 86 of the Treaty" .43 På denna
punkt saknas, i strid med Romför:dragets
artikel 190, motiv för bedömningen. GD
var i sina ställningstaganden gentemot Soekerkartellen genomgående betydligt mer utförlig beträffande inverkan på samhande1n
än kommissionen. 44
I ZOJ A-målet och United Brands-beslutet har samhandelskriteriet blivit föremål
för mer ingående överväganden. CSC hävdade i ZOJA-målet, att, för det fall att GD
fann att ett missbruk aven dominerande
ställning kunde läggas CSC-Istituto till last,
detta missbruk i alla h~indelser inte fick någon inverkan på samhandeln mellan medlemsstaterna. I målet hade det nämligen
kunnat konstateras att ZOJA re-exporterade 90 % av sin produktion till marknader
utanför EG.45
Mot den anförda argumenteringen invände domstolen, att samhandelskriteriet
avsåg att "define the sphere of application
of Community rules in relation to national
laws".46 Formuleringen, som även använts
i anslutning till artikel 85 47 , innebär inte att
GD gör en annorlunda avvägning av samhandelskriteriets innebörd i artikel 86. Artikel 86 är således tillämplig vid konkurrens40. Mål 56 och 58/64, Grundig-Consten, Domsaml.
1966 (eng) s. 299 ff. Här s, 341.
41. Mål 5/69, Völk-Vervaecke, DomsamI. 1969
(eng) s. 295 ff. Här s. 302.
42. En viss anledning att förmoda att det råder
skillnad mellan de två artiklarna ger det faktum
att artikel 86 inte återger exempel c) i artikel 85:1,
som förbjuder "uppdelning av marknader eller
försörjningskällor". Även om exemplen i artikel
86 inte avser att vara uttömmande, måste man
fråga sig varför exemplet utelämnats. Jag har inte
i något sammanhang kunnat finna en rimlig förklaring till skillnaden. En normal tolkning skulle
närmast leda till ett stöd för uppfattningen att det
råder skillnad menan bestämmelserna vad avser
inverkan på samhandeln. Som kommer att framgå
av redogörelsen för hur den marknadsdominerande
ställningen kan missbrukas, har skillnaden mellan
bestämmelserna knappast tillåtits slå igenom i
kommissionens eller domstolens tillämpning i praktiken.
43, Sockerkartellen, JO 73 L 140/17. Citatet är
från CMLR 1973 D 108 p. 187.
44. Se not lO, här motiv 401 och 514/516.
45. ZOJA-målet, not 6, motiv 30. Detta faktum
har inte kommit fram i kommissionsbeslutet.
46. ZOJA-målet, not 6, motiv 31.
47. Grundig-Consten-målet, not 40. s. 341.
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begränsningar i tredje land uteslutande om
dessa får återverkningar inom gemenskapen. I detta ärende ansågs CSC:s vägran att
leverera till ZOJA för ZOJA:s behov på
främmande marknader kunna leda till att
ZOJA eliminerades som konkurrent till
CSC även inom EG och därmed - till följd
av den strukturella förändringen - skulle
samhandeln mellan medlemsstaterna påverkas.
Domstolens resonemang har i denna del
bedömts som en extrem extra-territoriell
tillämpning av Romfördragets bestämmelser. 48 Domstolen kunde dock, utöver det
ovan anförda, konstatera, att ZOJA faktiskt exporterade till två andra BG-stater
och därmed förelåg ytterligare ett skäl till
att samhandelskriteriet var uppfyllt. Det är
detta senare led som kommissionen helt förlitade sig på i sitt beslut. För GD är emellertid exporten mellan medlemsstaterna endast av sekundär betydelse trots att inverkan på samhandeln förefaller uppenbar. En
möjlig anledning till att GD inte fäster
samma vikt vid att ZOJA faktiskt exporterar till andra medlemsstater, kan vara att
det rör sig om en liten del av den totala
produktionen, som inte kan anses leda till
en påtaglig inverkan på samhandeln. Mot
bakgrund av behandlingen av samhandelskriteriet i artikel 85 förefaller· en sådan avgränsning logisk.
Helt övertygande känns dock inte domstolens behandling av samhandelskriteriet i
ZOJA-målet. I Deutsche Grammophon-målet och SABAM-rnålet49 berördes överhuvudtaget inte samhandelskriteriet. Denna
underlåtenhet kan förklaras mot bakgrund
av att det rörde sig om begäran om tolkningsförklaringar från nationell domstol i
överensstämmelse med Romfördragets artikel 177. Frågorna till GD var inte så formulerade att de nödvändiggjorde ett ställningstagande till samhandelskriteriet.
Det är lite mer uppseendeväckande att
samhandelskriteriet har fått en underordnad roll i Continental Can-målet. I kommissionsbeslutet berörs inverkan på samhandeln kortfattat i och med att det konstateras, att en fusion mellan två potentiella
konkurrenter eliminerar konkurrensen i
Nord-Tyskland och Benelux-Iänderna. Därigenom påverkas handeln i strid med fördragets allmänna målsättning. 50 Av GD an10

ges det aldrig uttalat på vilket sätt samhandeln mellan medlemsstaterna skulle
kunna påverkas av den genomförda sammanslagningen.
I två lcommissionsbeslut från 1975 rörande traditionellt missbruk aven dominerande ställning har samhandelskriteriet fått
en något mer framskjuten placering. 51 I
General Motors-ärendet sammanfattas inverkan på samhandeln i följande ordalag:

sedd skulle leda till en ökad samhandel för
att utjämna prisskillnader mellan medlemsstaterna jämfört med om den inte förekommit. Huruvida handeln ökar eller minskar
är dock av underordnad betydelse. Samhandelskriteriet är uppfyllt så snart handeln
överhuvudtaget påverkas.

"The reciprocal economic interpenetration of
markets sought under the EEC Treaty by means
of the free flow of goods, has in fact been
impeded by the abusive inspection charges
imposed in the above five cases. The abuse
contained in the imposition of excessive charges
was furtheI' likely 10 deter consumers and independent dealers in other countries of the common market from purchasing Opel vehic1es, or
noticeably to impede sueh sales".

Konsekvensen av det ovan anförda är att
missbruket av den marknadsdominerande
ställningen direkt eller indirekt, för närvarande eller potentiellt, skall inverka på den
fria varucirkulationen mellan medlemsstaterna. Har företaget en dominerande ställning i mer än ett land, är sannolikheten för
att dess agerande skall inverka på handeln
stor och myndigheterna har därför inte med
någon större ambition vinnlagt sig om att
presentera en ingående analys av samhandelskriteriet. Denna bedömning torde jämväl äga relevans i samband med företagssammanslagningar av viss betydelse. Med
stöd av kriteriet avgränsas, liksom i artikel
85, blott de ärenden som får sina effekter
uteslutande i tredje land eller i ett enskilt
medlemsland,

General Motors hade således genom sitt
missbrukIiga utnyttjande aven dominerande ställning föranlett en marknadsuppdelning i strid med fördragets grundläggande
syften. 52 Samma motiv ligger bakom att
samhandelskriteriet ansågs uppfyllt i United Brands-beslutet: förbud mot vidareförsäljning av gröna bananer ledde till en
konstlad marknadsuppdelning.
Liksom i artikel 85 saknar det betydelse
om samhandeln utvecklas positivt eller negativt till följd av konkurrensbegränsningen
avgörande är att handeln påverkas.
United Brands olikartade prissättning på
bananer beroende på destinationslandet "is
liable to encourage or discourage the
export of those bananas from one Member
State to another".53
Det är att förmoda, att United Brands
konkurrensbegränsning med skiljaktiga priser till de olika medlemsstaterna isolerat
48. Se Piriou, M-P., Refus de vente et abus de
position dominante, Cah.Dr.Eur. 1975 s. 79 ff.,
här s. 112.
49, DG-målet, se not 22, SABAM-målet, se not 29.
50. Continental Can-beslutet, JO 72 L 7/39.
51. General Motors, JO 75 L 29/17 och United
Brands, JO 76 L 95/17. GD tog i GM-ärendet, se
ovan not 24, inte upp samhandelskriteriet till
granskning eftersom beslutet kunde annulleras med
hänvisning till att något missbruk inte förekommit.
52. OBS. att det är detta exempel, som, till skillnad från artikel 85, inte återgivits i artikel 86.
53. United Brands, JO 76 L 95/17.

Samha ndelskriteriel sammanfalIni ng

MISSBR UK AV EN
DOMINERANDE STÄLLNING
I TRADITIONELL
BEMÄRKELSE
Innehavet aven dominerande ställning på
den relevanta marknaden är, även om det
påverkar handeln mellan medlemsstaterna,
inte tillräckligt för att en tillämpning av
artikel 86 skall kunna aktualiseras. Härutöver krävs det att någon form av missbruk.
föreligger.
En definition av begreppet missbruk saknas, Formuleringen, att missbruket är
"oförenligt med den gemensamma marknaden" tyder på att bestämmelsen skall relateras till den generella målsättningen i
Romfördragets inledande principiella de]
och då särskilt artikel 3:f, som citerats i
det föregående.
Det har understrukits54, att ett missbruk
är liktydigt med, att en dominerande marknadsställning utnyttjas på ett oskäligt sätt,
som vid rådande konkurrens inte skulle

accepterats av leverantörer, avnämare och
konkurrenter. Missbruket, som inte behöver vara medvetet, skall ha sin grund i att
det marknadsdominerande företaget utnyttjar sin ekonomiska maktställning.
Till skillnad från svensk konkurrensbegränsningslagstiftning - med dess förbud
mot anbudskarteller och bruttoprissättning
- innehåller gemenskapsrätten inget "per
se" -förbud mot vissa typer av konkurrensbegränsande handlingar. Leveransvägran anses t. ex. inte i sig vara ett brott mot fördragets regler. 55 Å andra sidan finns det
inga gränser för vilka handlingar gemenskapsmyndigheterna kan angripa. Exemplen
i artikel 86 avser, som framhåUits, inte att
vara uttömmande och varje form av förfarande kan komma under bedömning. 56
Artikel 86 exemplifierar i sitt andra stycke olika typer av missbruk:
"Missbruket kan särskilt bestå i:
a) direkt eller indirekt påtvingande av

oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,
b) begränsning av produktion, avsättning eller teknisk utveckling till förfång för konsumenterna,
e) tillämpning av olika villkor för likvärdiga prestationer gentemot handelspartner, varigenom dessa tillskyndas
nackdel i konkurrensen,
d) uppställande såsom villkor för avtal,
att avtalspartner godkänner tilläggsprestationer, vilka varken till sin natur eller enligt handelsbruk ha något
samband med föremålet för avtalet".
Exemplen knyter an till ett marknadsdominerande företags åtgärder och beteende.
54. Se Kommissionens memorandum, not 9,
tredje delen, nr 4 s. 22, Jfr även Waelbroeck,
not 9, s, 68 och Bellamyand Child, Common
Market Law of Competition (London 1973), punkt
717.
55. Jfr ZOJA-målet, not 6, I målet hade generaladvokaten en mot GD avvikande uppfattning. Se
utförligare Pirou, not 48, s. 79 ff.
56. Continental Can-målet, not 9, domsmotiv 26.
Jfr Mestmäcker, not 15, s. 388 och Bellamyand
Child, not 54, p. 738, GEMA-beslutet, not 4,
är ett exempel på att kommissionen anser sig oför-,
hindrad att ingripa mot allehanda former av missbruk.
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De avser effekterna av detta agerande och
inte marknadsdominansen i sig. I det följande sker en utveckling av de olika exemplen:
a) Oskäliga affärsvillkor
Som det första exemplet på missbruk av
marknadsdominerande ställning anges den
situation där det dominerande företaget i
kraft av sin starka ställning påtvingar medkontr$enter oskäliga priser eller andra
oskäliga villkor.
I Deutsche Grammophon-målet hävdade
kommissionen, att de stora prisskillnader,
som existerade på den aktuella produktmarknaden, var en effekt av ett missbruk
aven dominerande ställning. Domstolen
modifierade emellertid kommissionens bedömning i följande termer: 57
"A difference between the lied price and the
price of the product re-imported from another
Member State does not justify without qualification a finding of such an abuse, although it
may be conclusive evidence of such an abuse if
it is large and cannot be explained on a,ny
objective grounds".

Även i United Brands-beslutet konstateras att företaget tagit ut alltför höga priser
på sina bananer i vissa länder. Kommissionen beordrade därför företaget att sänka
sina priser ti1l de tyska och danska återförsäljarna med 15 % .58
I beslut riktat till General Morots Continental fastslog kommissionen, att missbruk aven marknadsdominerande ställning
förelåg." Enligt belgisk lag skall typbesiktning ske på varje ny bilmodell, vare sig den
är producerad i landet eller importerad. Efter detta godkännande utfärdar konstruktör eller agent ett konformitetsintyg för
varje ny enhet. För varje bilmodell tillåtes
endast en intygsutfärdare. GM är i Belgien
ensam utfärdare av konformitetsintyg för
Opel (liksom för GM:s egna modeller).
För bilar som levererades genom det egna
distributionsnätet tog GM inte ut någon
avgift för intyget. För parallel1importerade
bilar krävde företaget däremot en särskild
avgift.
Parallellimporten skedde vid sidan av de
av General Motors upprättade kanalerna
och företaget använde sin ensamrätt att utfärda typbesiktningar till att försöka be12

gränsa parallellimporten från framför allt
Tyskland. Avgiften stod enligt kommissionens uppfattning inte i proportion till GM:s
kostnader för besiktningen.
Missbruket av den dominerande ställningen föranledde böter, vilka emellertid upphävts av GD.60
I såväl GEMA-beslutet som GD:s utslag
i SABAM-ärendet ansågs de restriktioner,
som uppställdes av de båda intresseorganisationerna, gå utöver det nödvändiga, Dessa
alltför långtgående uppbindningar bedömdes stå i strid med artikel 86 (a).61
Flera av de begränsningar, som ålades
underleverantörerna i Sockerkartellen, torde kunna hänföras till detta avsnitt om
oskäliga affärsvi11kor. De behandlas dock
mer utförligt i det fÖljande.
b) Oskäliga produktionsbegränsningar
Detta exempel behandlar begränsning av
produktion, avsättning eller teknisk utveckling, som får skadliga konsekvenser. Begränsningar av denna typ har huvudsakligen aktualiserats i anslutning till missbruk
av dominerande ställning på råvarumarknaden. Innehavaren aven dominerande
ställning för en råvara måste ådagalägga en
viss försiktighet i sitt marknadsuppträdan~
de. I "ZOJA-målet" var bakgrunden följande: 62
Ethambutol är ett medicinskt preparat, som används mot tuberkulos. Medicinen tillverkas av
aminobutanol. Conunercial Solvents Corperation
(CSC) är ett amerikanskt företag med världsmonopol på ethambutol och själva basprodukten
- nitropropane.
57. Deutsche-Grammophon-målet, not 22, domsmotiv 19. Citat från CMLR 1971 s. 658 f.
58. United Brands, JO 76 L 95/15 f.
59. General Motors Continental, JO 75 L 29/14.
60. GD, not 24, godkänner i stort kommissionens
resonemang i GM-fallet. Att ett missbruk i det
speciella fallet skulle föreligga avvisar GD dock
eftersom det rör sig om en begränsad företeelse
och företaget på eget initiativ vidtagit korrigerande
åtgärder. Motiv 18-24. Generaladvokaten menade,
att det rörde sig om missbruk, men under sådana
omständigheter att det inte skulle föranleda böter.
Se s. 1389 f.
61. GEMA, 10 71 L 134/15 och Mål 127/74.
SABAM, not 29, motiv 15. Se även kommissionens
fjärde konkurrensrapport s. 35.
62. Mål 6-7/73, ZOJA, not 6. Se sammanfattning av Marston, G., J.W.T.L. 1974 s. 678 ff,
Pirou, not 48, och osign. kommentar i Journal de
Droit International 1976 s. 229 ff.

CSC har ett europeiskt dotterbolag i Italien
- Istituto - som det amerikanska företaget styr
genom innehav av 51 procent av aktiekapitalet
och utslagsrösts övervikt i styrelsen.
Från 1967 har CSC försett bl. a. det Italienska företaget Zoja med ethambutol. Under
slutet på 60-talet förekom diskussioner om sam·
gående mellan Zoja och Istituto, som dock aldrig
ledde till konkret resultat.
Efter de misslyckade fusionsförhandlingarna
höjde CSC leveranspriset på ethambutol till
Zoja, som i sin tur lyckades köpa in preparatet
via andra kanaler. Zoja:s nya källor sinade dock
snabbt och företaget tvingades åter lägga ut sina
order till CSC-Istituto. Nu nekades emellertid
Zoja leverans, vilket företaget påtalade genom
anmälan till EG-kommissionen.

GD fick, efter överklagande av kommissionens beslut, tillfälle att ta ställning till en
leveransvägran från ett för en råvara marknadsdominerandc företag och framhöll i
domsrnotiven:
"However, an undertaking being in a dominant
position as regards the production of raw
material and therefore able to control the
supply to manufacturers of derivatives, cannot,
just because it- decides to start manufacturing
these derivatives . .. act in such a way as to
climinate their competition which in the case
in question, would amount to eliminating one of
the principal manufacturers of ethambutol in
the Common Market" .n3

Det påtalade agerandet var enligt GD:s
uppfattning ett missbruk av marknadsdominerande ställning.
Det framgår dock av såväl kommissionsbeslutet som av GD:s utslag, att leveransvägran i sig inte är förbjuden, utan först
när de påtalade effekterna - nämligen att
en konkurrent hotas att bli utslagen från
den aktuella marknaden - kan konstateras träder förbudet i kraft. Denna nyans
hade undgått generaladvokaten i niålet.
Kommissionen har förhandsanmält, att under 1976 ett beslut mot ett oljebolags leveransvägran under oljekrisen kommer att utfärdas. M
Det stora Sockerkartell-målet, som i första hand gäller tillämpning av artikel 85 för
konkurrensbegränsande överenskommelser
mellan Europas ledande sockerproducenter,
har också anknytning till artikel 86. De
dominerande producentföretagen försökte
framgångsrikt att med ekonomiska påtryckningar styra underleverantörer och andra
företag i beroendeställning. Under hot om

leveransvägran förekom krav på att leverantörerna skulle ansluta sig till den "inom
kartellen utformade distributionspolitiken.
Leverantörerna tvingades i huvudsak att avstå från import och export mellan medlemsstaterna. I de fall gränsöverskridande handel tilläts hade klara riktlinjer dragits upp
för prissättning m. m. Dessa begränsningar
i underleverantörernas handlingsutrymme
ansågs i strid med artikel 86 leda till förfång för konsumenterna. 65
c) Olika villkor för likvärdiga prestationer
Genom denna punkt i artikel 86 förhindras

att företag behandlas olika och därigenom
tillskyndas nackdel i konkurrensen. I SockerkartelIen förekom, vid sidan av de relaterade import- och exportbegränsningarna,
försök att på andra sätt binda upp de
mindre företagen. En metod var utnyttjandet av s. k. "trogenhetsrabatter" , som inte
var relaterade till den årliga inköpsmängden
socker utan uteslutande till att företagen
endast utnyttjade en utpekad leverantör. I
utslaget tas ställning mot denna rabattpolitik. 6U
Kommissionens mest utförliga behandling
av diskriminationsfallet förekommer
United Brands-ärendet:
Chiquita-bananerna levereras av United Brands
i allmänhet tm Rotterdam eller Bremerhaven.

Från dessa hamnar kunde återförsäljarna utföra
bananerna till sina respektive hemmamarknader på egen bekostnad - undantag Irland där
United Brands leveransvillkor var cif Dublin.
Trots att leveranserna avsåg samma/bananlast,
samma kvalitet och samma hamn begärde United
Brands olika pris beroende på bananernas destinationsland. Prisskillnaderna kunde uppgå tiII 50

63. Se ZOJA, not 6, här motiv 25.
64. Kommissionens femte konkurrensrapport s. 9
och 21.
65. Sockerkartellen, JO 73 L 140/38. GD fastställde i sin dom, not 10, motiv 398/399, kommis~
sionens beslut i denna del. Se femte konkurrensrapporten s. 28.
66, Sockerkartellen, JO 73 L 140/39. GD anslöt
sig till kommissionens uppfattning. Se not W, här
motiv 510/512-528. Under junifjuli 1976 fastslog
kommissionen att det schweiziska läkemedelsföretaget Hoffmann-La Roche överträtt artikel 86.
Böter utdömdes enligt referaten p,g,a. att Hoffmann i sina återförsäljarkontrakt beviljat trogenhetsrabatter, som inte kunnat motiveras av sänkta
omkostnader. Se EF information (euroform) nr

10/11 1976.

.
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procent och enda skälet för den olikartade prissättningen var att United Brands eftersträvade
högsta tänkbara pris och gjorde en bedömning
av vad marknaderna i de olika länderna kunde
bära, I kombination med förbudet mot vidareexport av gröna bananer ledde United Brands
diskriminerande politik till en marknadsuppdelning.

"Sueh a poliey of differing prices aecordingJy
constitutes an abuse of a dominant position, in
that UBC is applying dissimilar conditions to
equivalent transactions with other trading
parties, thereby placing them at a competitive
disadvantage".67

Den allvarligaste diskrimineringen i GEMA-ärendet var den de utländska tonsättarna utsattes för genom att de förvägrades
medlemskap i den tyska intresseföreningen.
Dylik diskriminering, som grundar sig på
nationalitetstillhörighet, strider mot fördragets grundläggande målsättning (art. 7).68
I GEMA-ärendet ansågs emellertid diskrimineringen stå i strid jämväl med artikel
86. I General Motors-beslutet anförde kommissionen som en av grunderna för ingrepp
mot företaget, att GM otillbörligt hade
diskriminerat parallellimportörer . 6D
dl Kopplingsförbehålt
Uppställer ett marknadsdominerande företag villkor för samarbete, som inte har något direkt samband med huvudavtalet, kan
åtgärden vara att anse som ett missbruk i
strid med artikel 86.
I GEMA-fallet förekom krav, som band
upp medlemmarna för samverkan med
GEMA på ett sätt som gick utöver det nödvändiga. 70 I Deutsche Grammophonmålet71
hävdade kommissionen, att förbudet för de
tyska skivhandlarna - särskilt de som arbetade nära den franska gränsen - att från
leverantörer inköpa grammofonskivor var
en tilläggsbestämmelse i strid med artikel
86 (d).
Kopplingsklausulerna verkar i allmänhet
så, att ett dominerande företag genom förbehållet utsträcker sin makt till att omfatta
en marknad där någon dominerande ställning inte föreligger utan konkurrens råder.
Denna konkurrens elimineras genom kopp~
lingsklausulen. På samma sätt som kopplingsförbehållen strider mot artikel 85, vilket b1. a. påvisats i samband med immaterialrättigheter,72 kommer de i strid med
artikel 86. Endast där kopplingen har ett
14

naturligt - och nödvändigt - samband
med huvudförpliktelsen kan de tillåtas.
Samma hårda inställning mot kopplingsförbehållen intas i amerikansk rätt. 73

Marknadsuppdelning
Som framgått tidigare har uppdelningen av
marknaden inte angivits som ett exempel
på förbjuden konkurrensbegränsning i artikel 86. I praktiken förefaller marknadsuppdelande konkurrensbegränsningar dock att
beivras med samma styrka i anslutning till
artikel 86 som i anslutning till artikel 85:
I United Brands-beslutet ansågs förbudet
för återförsäljarna att vidareförsälja gröna
bananer leda till en marknadsuppdelning i
strid med fördragets grundläggande målsättning, 74
Siidzuclcer Verkaufs-GmbH förbud för
återförsäljare att utan särskilt tillstånd återförsälja socker från andra leverantörer behandlades på ett likartat sätt i Sockerkartellen: "The obligation imposed on the intermediaries not to sen foreign sugar without
authorisation (vilket var ett led i sockerkartenens marknadsuppdelande verksamhet)
constitutcs, when it is applied by an undertaking, which has a dominant position, an
abusive practice ... " I denna del frångick
dock GD kommissionens uppfattning. Beroende på arten av samarbete med handelsagenter och återförsäljare ansågs föreskriftema inte vara liktydiga med ett missbruk
aven dominerande ställning. 75
General Motors överpris för typbesiktningar bedömdes som allvarligt missbruk
trots att det endast förekommit i fem en67. United Brands, JO 76 L 95/15.
68. Jfr Sundberg·Weitman, I., Nondiskriminering
i EEC. (Sthlm 1975.)
69. GM-beslutet, JO 75 L 29/17.
70. GEMA, JO 71 L 134/21. GEMA-beslutet har
följts upp av kommissionen genom undanröjandet
av restriktioner i motsvarande organisationer i
Belgien och Frankrike (SALEM och SABAM). Se
fjärde Konkurrensrapporten s. 66 f.
71. Deutsche Grammophon, not 22, s, 497.
72. Se t. ex. kommissionens tillkännagivande om
patentlicensavtal, den 24.12.1962, p. C.
73. Se Standard on Co of California v. U.S"
(1949) 337 U.S. 293, 69 S. et. 1051, 93 L.Ed. 1371
(1949). Jfr Waelbroeck, not 9, s. 72.
74. United Brands, JO 76 L 95/13 f.
75. Sockerkartellen, JO 73 L 140/39. Citat från
CMLR 1973 D 106 p, 179. GD, not 10, motiv
452/455 ff.

skilda fall 76 överpriset som sådant kan
knappast motivera de höga böterna (ca
500000 kronor). Däremot framhöll kommissionen att
"An important factor in the fixing of the fine
was the fact that the Commission has regularly
made deal' that it regards paralIei imports as
particularly deserving of protection in the
interests of competition and of consumers in
the common market. From the point of view
of the Iaw of competition, measures which have
the effect of impeding paraliei imports are just
as objectionable as contraetual export prohibitions in distribution agreements" ,

A V dessa beslut är således uppenbart, att
kommissionen inte gör någon skillnad mellan artikel 85 och 86 vad avser marknadsuppdelande konkurrensbegränsningar. Att
exemplet utelämnats i artikel 86 saknar betydelse.

Missbrukskrileriel sammanfattning
I gemenskapsrätten existerar inte ~ som
i amerikansk eller svensk rätt - ett "per
se-förbud" mot vissa typer av konkurrensbegränsande handlingar. Å andra sidan finns
det inga gränser för mot vilka företeelser
ingreppen kan rikta sig; exemplen i artikel
86 avser inte att vara uttömmande. I bedömningen anlitar GD återkommande den
brett formulerade principen i artikel 3:f.
Det kan konstateras, att i de ärenden
tillämpning av artikel 86 hittills aktualiserats, har konkurrensbegränsningarna inte
entydigt fallit under det ena eHer det andra
exemplet. Det bakomliggande principiella
resonemanget är avgörande.
Särskilt bör det dock noteras, att avsaknaden av förbud mot marknadsuppdelande
konkurrensbegränsningar i artikel 86 inte
har någon praktisk betydelse. Kommissionen har med skärpa understrukit, att dominerande företags försök att indela marknaden i mindre enheter, står i strid med
artikel 86.
Ytterligare ett exempel på hur ett företag
kan missbruka sin ställning uppstår i samband med fusioner. Detta mi'isbruk behandlas i det följande.
P AFöLJDSSYST EMET
Det kan finnas anledning att avsluta ge-

nomgången av ingrepp mot marknadsdominerande företag i traditionell bemärkelse
med att kortfattat redogöra för de maktmedel som ställts till myndigheternas förfogande för att beivra missbruk.
Tillämpningsförordning 17/6277 är aktuell även vid överträdelser av artikel 86.
Eftersom Romfördraget inte öppnat möjligheter till undantag för marlmadsdominerande företags överträdelser av förbudet,
saknar tillämpningsförordningens regler för
beviljande av undantag betydelse. Däremot
föreligger möjligheter för berörda företag
att begära förhandsbesked - s. k. negativ
attest - om huruvida ett visst förfarande
kan anses vara i strid med artikel 86. Negativattest lämnas enligt samma förfarande
som gäller för artikel 85:2. Såvitt bekant
har denna bestämmelse ännu inte utnyttjats
av ett marknadsdominerande företag.
Så snart en överträdelse föreligger kan
kommissionen genom beslut ålägga berörda
företag att upphöra med densamma (art.
3). Denna möjlighet utnyttjades i GEMAbeslutet.78 Tillämpningsförordningen anger
endast möjligheten att undanröja en konstaterad överträdelse och det var en öppen
fråga om kommissionen även skulle kunna
ålägga företagen positiva handlingsförpliktelser t. ex. leveransskyldighet. Efter
ZOJA-målet kvarstår ingen tvekan på denna punkt:
w

"This provision (art. 3) must be applicd in
relation to the infringement which has been
established and may inc1udc an order to do
certain acts or provide certain advantages which
have been wrongfully withheld , .. "79

Inställningen utvecklas ytterligare i United Brands-beslutet. I detta ärende föreskriver kommissionen undanröjandet av det
konkurrensbegränsande förfarandet och
ålägger det dominerande företaget att leverera till utpekad avnämare. Därutöver
ges även föreskrifter rörande prissättningen
på bananer. I sitt beslut angav kommissio76. General Motors, JO 75 L 29/18. Det
denna punkt GD gått emot kommissionen
speciella fallet. Se ovan not 35.
77. Rådets förordning nr 17, av den 6.2.62.,
62 13/204.
78. GEMA-beslutet, JO L 72 182/24. Jfr
not 70 angivna parallella beslut.
79. ZOJA·målet, not 6, domsmotiv 45.

är på
i det
JO L
under
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nen, att det visserligen inte var dess uppgift "to take over such undertaking's responsabilities in the matter of fixing the
prices of its products. Nevertheless thc
Commission is obliged to give such an
undertaking sufficiently elear indications of
the manner in which the infringement may
be terminated" . United Brands beordrades
därför sänka sina priser till återförsäljare i
vissa länder med 15 procent. 811 Även General Motors-ärendet tolkas som ett uttryck
för möjligheterna, att med stöd av konkurrensbegränsningslagstiftningen aktivt ingripa vid alltför hög prissättning från dominerande företags sida. 8i
Tillämpningsförordning 17 innehåller en
påföljdskatalog i artiklarna IS~17, vilken
även är tillämplig vid överträdelser av artikel 86. Kommissionen kan för en överträdelse utdöma böter, som maximalt kan uppgå till 10 procent av de inblandade företagens årsomsättning. Trots att faststälIandet
av böterna sker med hänsyn till överträdelsens karaktär och varaktighet och att
hänsyn tas till företagens storlek understryks det återkommande, att böterna inte
har en straffrättslig karaktär utan snarare
skall ses som administrativa påföljder. För
berörda företag saknar denna distinktion all
praktisk betydelse - den bara bekräftar en
begränsning i gemenskapskompetensen: gemenskapen saknar möjligheter att straffsanktionera sina beslut, en behörighet som
uteslutande tillkommer medlemsstaterna.
Verkställigheten av de av kommissionen
meddelade administrativa besluten är också
förbehållen medlemsstaterna enligt fördragets artikel 192,
Kommissionen har i anslutning till artikel 86 dömt ut böter enligt följande:
l. Sockerkartellen 9 milj. räkneenheter
(RE) (ca 4S milj. Skr)
2. ZOJA-beslutet 200.000 RE (ca l milj.
Skr)
3. GM-beslutet 100.000 RE (ca SOO.OOO
Skr)
4. United Brands-heslutet l milj. RE (ca
S milj. Skr)
5. Hoffman-La Roche 300.000 RE (ca I,S
milj. Skr)
Domstolen har hittills utnyttjat sina möjligheter i artikel 17 i TF 17/62 till att sänka
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eller helt undanröja den av kommissionen
fastställda summan:
l.
2.
3.
4.

Sockerkarte1len I.S90.000 RE totalt
ZOJA-domen 100.000 RE
GM-domen undanröjt
United Brands-fallet är under prövning
iGD.

EFTERKOMMANDE
FUSIONSKONTROLL
Genomgången har hittills behandlat strävan
att undanröja de skadliga effekter, som kan
uppkomma till följd av att ett företag missbrukat sin marknadsdominerande ställning.
Däremot har något ingrepp i företagets
struktur - mot den marknadsdominerande
ställningen som sådan - inte behandlats.
Med en normal tolkning av artikel 86 kan
det förefalla som om koncentrationsproblematiken faller utanför artikel 86. Undantag
skulle härvid möjligtvis få göras för det fall
att dominerande företag framtvingar koncentration genom att missbruka sin ställning.
I praktiken har emellertid såväl kommissionen som domstolen gjort en extensiv
tolkning av artikel 86. På ett förhållandevis
tidigt stadium framgick det, att kommissionen ansåg, att steget från den traditionella
effektkontrollen till en kontroll av strukturella förändringar på marknaden inte var
särskilt långt. I GEMA-beslutet anför kommissionen:
"The present decision does not question GEMA 's
dominant position as such, but only Hs improper
exploitation of it, for even af ter amendment of
the assignment contracts in the terms of this
dedsion GEMA will continue to occupy a
dominant position in Germany. The complaint
against GEMA is precisely that it wants to tum
its dominant position inta an absolute monopoly,
through certain provisions in the assignment
contracts" .82

Vad kommissionen således ytterst angriper är GEMA:s försök att av sin marknadsdominerande ställning skapa ett absolut
80. United Brands-beslutet, JO 76 L 95/19. Jfr
kommissionens femte konkurrensrapport s. 8.
81. Se kommissionens femte konkurrensrapport
s. 30.
82. GEMA, JO 71 L 134/22. Citatet är från
CMLR 1971 D 48. Jfr Neri, ovan not 16, s. 348.

monopol. Det är här den strukturella förändringen på marknaden som faller inom
ramen för artikel 86.
Uppfattningen att artikel 86 skulle medge
en kontroll vid företagssammanslagningar
eller andra strukturella förändringar blir
emellertid först ställd på sin spets vid handläggningen av Continental Can-ärendet.
Det amerikanska företaget Continental Can, som
tillverkar metallförpackningar och andra förpackningar samt maskiner för tillverkning av
förpackningar, hade genom sitt likaledes ameri~
kanska dotterbolag successivt försökt köpa upp
europeisk förpackningsindustri. 1969 förvärvades kontrollen över det tyska företaget Schmalbach-LUbecka-Werke AG. I samband med uppköpet av det holländska företaget Thommassen
& Drijver-Verblifa N.V. 1970 ingrep kommissionen och krävde köpets återgående med hänsyn till att samgåendet i sig utgjorde ett missbruk aven dominerande ställning i strid med
artikel 86.83
Kommissionens beslut överklagades till GD84

GD ansåg inte den dominerande ställningen bevisad och upphävde därför i detta
speciella ärende beslutet. Det väsentliga var
emellertid att GD i princip fastställde kommissionens uppfattning: 85 Begreppet "missbruk av marknadsdominerande ställning"
innefattar även företagssammanslagningar
med skadlig verkan:
"As may further be seen from letters (c) and (d)
of Article 86 (2), the provision is not onlyaimed
at practices which may cause damage to con~
sumers directly, but also at those which are
detrimental to them through their impact on
an effective competition structure, such as is
mentioned in Article 3 (f) of the Treaty.
Abuse may therefore occur if an undertaking
in a dominant position strengthens such posi~
tion in such away that the degree of domi~
nance reached substantially fetters competition,
Le. that only undertakings remain in the market
whose behaviour depends on the dominant
one" .86

Den citerade delen av domstolens resonemang ger de bakomliggande skälen till att
även företagskoncentration anses stå i strid
med Romfördraget trots att en uttrycklig
föreskrift saknas härom. Mot bakgrund av
den ovan redovisade utvecklingen i kommissionens beslut är domstolens utslag
egentligen mindre uppseendeväckande och
sett i ett internationellt perspektiv ansluter
utslaget endast gemenskapspraxis till förhållandena i USA. I den amerikanska anti-

trustlagstiftningen har det sedan länge hävdats, att upprätthållandet aven effektiv
konkurrens inte enbart kan klaras genom
ingrepp mot karteller och mot skadliga
effekter av de dominerande företagens agerande. Bibehållandet av konkurrens på den
nationella marknaden förutsätter direkta
ingrepp i strukturen och då bland annat
övervakning av företagssammans1agningar.
Bakom GD:s inställning ligger ytterst behovet av att förhindra, att företagen väljer
sammanslagningen som alternativ till ett
förbjudet kartellsamarbete eller missbrukliga påtryckningar enligt artikel 86.
"The restraint of competition which is prohibited
if it is the result of behaviour falling under
Article 85, cannot become permissible by the
fact that such behaviour succeeds under the influence of a dominant undertaking and results
in the merger of the undertakings concerned. In
the absence of explicit provisions one cannot
assume that the Treaty, which prohibits in
Article 85 certain declsions of ordinary associations of undertakings restricting competition
without eliminating it, perrnits in ArUc1e 86 that
undertakings, after merging into an organic
unity, should reach such a dominant position
that any serious chance of competition is practicaIly rendered impossible" .81

Mot bakgrund av fördragets målsättning
är GD:s uppfattning, som framhållits, egentligen inte överraskande. Icke desto mindre
har den blivit föremål för häftig kritik, som
först och främst menar att domstolen gjort
en alltför extensiv tolkning av artikel 86. 88
83. Continental Can-beslutet, JO 72 L 7/25.
84. Mål 6/72, Continental Can, not 6.
85. Guyenot. J., The Continental Can Case; A
European view, JWTL 1974 s. 107 ff gör en helt
annan- bedömning av GD:s inställning till kommissionsbeslutet och menar att GD även i princip avvisar viktiga drag i kommissionens uppfattnng.
86. Continental Can, se not 6, domsmotiv 26.
87. Continental Can, se not 6, domsmotiv 25.
88. Ett exempel på den hårda kritiken mot domen
är Gleiss, A .• Fusionskontrolle im EWG-KarteIlrecht? Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters
1973 s. 268 ff. Förf. visar att domen inte överensstämmer med normala lagtolkningsmetoder: "Entscheidend för die Auslegung des Art. 86 EWGV
slnd nicht Wortlaut, Absicht des Gesetztgebers,
Geschichte, Vergleich mit Montanvertrag, der
Satz lex specialis derogat. sondern die "Zielsetzung"
des Art. 3 EWGV. Das Art. 86 EWGV ein Strafgesetz ist, wird gar nicht erwähnt, obwohl er in
der Tat denkbar extensiv ausgelegt wird. Es
kommt, wie die weitere Lektiire zeigt, in der Tat
Forts. nästa sida
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Mot kritikernas uppfattning kan invändas, att kontrollen endast avser en efterhandsbedömning och att förutsättningarna
för ingrepp har ställts högt:
"such a case necessarily exists, if practically all
competition is eliminated. Such a narrow precondition as the elimination of all competition need
not exist in all cases. But the Commission ...
had to prove that competition was so essentially
affected that the remaining competitors could no
longer provide a sufficient counterweight".89

Till skillnad från förhållandena i USA90
medger Continental Can-domen egentligen
bara ingrepp mot "extrema" företagssammanslagningar, genom vilka konkurrensen
i stort sett helt elimineras. Det betyder att
artikel 86 är tillämplig när ett tidigare
marknadsdominerande företag förvärvar ett
konkurrerande bolag. 9i Det torde däremot
inte finnas täckning i utslaget för en
granskning av ett samgående mellan två
företag där en marknadsdominerande ställning visserligen uppstår men det samtidigt
existerar konkurrens på marknaden. Mot
bakgrund av dessa faktorer blir Continental Can-domen egentligen mindre genombrytande än vad dess kritiker ibland tycks
hävda. För kommissionen hade det förmodligen varit av större intresse att kunna vidtaga åtgärder vid företagssammanslagningar
med en lägre grad av marknadsdominans
men med en större strukturell förändring
på marknaden.
Efter Continental Can-ärendet har kommissionen inte ingripit mot företagssammanslagningar i gemenskapen92 Ett skäl
härtill kan vara att man för tillfället avvaktar förordning om föregående kontroll av
företagssammanslagningar.

Kommissionens förslag
till förordning om
fusionskontroll
Continental Can-domen har inte löst alla de
problem, som kan uppstå i samband med
företagssammanslagningar. Ingreppen kan
endast ske i efterhand och dessutom bara
mot synnerligen konkurrensbegränsande fusioner. Ur effektivitetssynpunkt har dessa
begränsningar stor betydelse. Betydelsefulla
sammanslagningar undgår ingrepp. I de fall
ingrepp kan ske, kommer myndighetens
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agerande först i efterhand när sammanslagningen är fullbordad och kanske omsatts i
en rad praktiska åtgärder.
För att motverka dessa negativa verkningar har kommissionen under 1973 förelagt rådet ett förslag om föregående kontroll
av företagssammanslagningar. 93
Kommissionsförslaget har tillkommit efter förarbete i skilda politiska instanser 94
och borde haft förutsättningar att snabbt
bli antaget, vilket dock inte blivit fallet.
Ännu föreligger inget definitivt ställningstagande från gemenskapsmyndigheterna.
Utkastet bygger på Romfördragets artikel
87, men även på artikel 235. Genom referens till den senare bestämmelsen klargörs,
att förslaget delvis ligger utanför de ramar,
som dragits upp i fördragets operativa de]
_ enkannerligen artikel 87 - men väl i
linje med gemenskapssamarbetets allmänna
målsättningar sådana de fastställs i fördragets inledande kapite1.
nicht darauf an, was in ATt. 86 EWGV steht:
massgebend allein ist, was Artikel 3 EWGV als
Endziel nennt - obgleich doch wohl nur als im
Laufe der Zeit anzustrebendes Ideal, das noch der
Ausformung bedarf". S. 269. Focsaneanu, not 9,
kritiserar för sin del Continental Can-domen från
två intressanta utgångspunkter. Dels anmärker han
på att GD i strid med artikel 173 värderar kommissionens bedömning av fakta, dels att GD gör
en helt onödig bedömning av missbruket när domstolen tidigare avvisat att en dominerande ställning
var för handen.
89. Conlinental Can, se not 6, domsmotiv 29.
90. Den amerikanska antitrustlagstiftningen medger ingrepp vid företagssammanslagningar när de
samgående företagen vardera har en begränsad
marknadsandel. Se Demi/z, U., Marknadsrätt.
(Sthlm 1969), s. 292 ff.
91. Jfr Marston, G., The Continental Can-case,
JWTL 1973 s. 481.
92. På en parlamentsfråga rörande fusioner i den
engelska slakterinäringen angav kommissionen i
sitt svar, att eftersom den nationella kartellmyndigheten inte funnit anledning att ingripa, saknades
anledning att anta, att fusionen stod i strid med gemenskapslagstiftningen. Parlamentsfråga nr 530/75
JO 76 C 89/9.
93. Proposal for a Regulation on the Controi of
Concentrations between Undertakings, av den 20
juli 1973. JO 73 C 92/1. Se även 1973 års konkurrensrapport från kommissionen s. 28 ff.
94. Tankegångarna och kommissionsutkastet var
föremål för förhandlingar vid toppmötet i Paris
i oktober 1972, Rådet i december 1972 och Europaparlamentet redan i juni 1971. (Berkhouwer
report). Därutöver har kommissionen kontaktat en
rad intresseorganisationer. Se kommissionens tredje konkurrensrapport s. 38.

Förslaget torde kunna sammanfattas
följande punkter:
1. Företagssammanslagningar, i vilka minst
ett gemenskapsföretag är inblandat, som
förhindrar en effektiv konkurrens och
påverkar samhandeln mellan medlems~
staterna, är oförenliga med den gemensamma marknaden.
2. Från oförenligheten undantas generellt
"bagatell-sammanslagningar" d. v. s. sammanslagningar där de inblandade företagen gemensamt omsätter högst 200
miljoner RE (ca l miljard Skr) och har
maximalt 25 procent av den relevanta
produktmarknaden i var medlemsstat.
3. Förordningen öppnar möjligheter till individuella undantag från förbudet för företagssammanslagningar, som kan anses
godtagbara mot bakgrund av gemenskapens syften. Kommissionen är exklusiv
granskningsmyndighet.
4. Förhandsanmälan av planerad företagssammanslagning krävs när den samlade
omsättningen hos de inblandade företagen överstiger 1.000 miljoner RE (ca 5
miljarder Skr). Omsättningssiffrorna avser här, liksom i andra sammanhang i
gemenskapspraxis, inte blott de direkt
involverade företagen utan även de företag som ingår i samma ekonomiska enhet. I detta sammanhang tas även hänsyn till dotterbolag etc. som har sitt säte
i tredje land.
5. Även om den samlade omsättningen
överstiger 1.000 miljoner räkneenheter
finns det inget krav på anmälning av
sammanslagning när den förvärvade enheten inte uppnår en omsättning av 30
miljoner RE.
Anmälningsskyldighet föreligger således
enligt det ursprungliga kommissionsförslaget när företagens gemensamma omsättning överstiger 1.000 miljoner RE, medan
däremot företag som gemensamt inte når
en omsättning av 200 miljoner RE är generellt fritagna från förordningens bestämmelser. För mellangruppen - företag med
en gemensam omsättning av minst 200 miljoner RE men inte överstigande 1.000 miljoner RE - föreligger ingen skyldighet,
men väl en möjlighet att anmäla ett plane~
rat samgående. En frivillig anmälan har

den fördelen, att kommissionens möjligheter till ingrepp mot sammanslagningen blir
tidsmässigt begränsade. Enligt huvudprincipen måste kommissionen nämligen inom
tre månader från anmälan a v en planerad
sammanslagning ha inlett ett förfarande
och därefter senast nio månader från anmäJningsdagen ha fattat ett slutgiltigt beslut. Agerar kommissionen inte inom de sålunda utsatta fristerna, äger sammanslagningen rättskraft.
Jämförs kommissionens förslag med situationen i USA märks först och främst
den skillnaden, att EG-förslaget inte innehåller ett "per-se-förbud" mot företagssammanslagningar. I jämförelse med CECAreglerna skiljer sig kommissionsförslaget genom att inte ställa upp ett krav på godkännande i förväg aven planerad företagssammanslagning. Förslaget förutser i stället att
den eventuella oförenligheten med gemenskapens målsättning skall fastställas från
fall till fall.
I den fjärde rapporten över konkurrenspolitiken meddelade sig kommissionen beredd att godta vissa förändringar i det ursprungliga förslaget för att därigenom
minska motståndet från vissa medlemsstater. 95
Motsättningarna mellan medlemsstaterna
torde dock alltjämt kvarstå. Bland annat
förebrås förslaget att det uteslutande beaktar effekterna aven företagssammanslagning från konkurrenssynpunkt. Sociala och
regionala aspekter borde framhävas med en
större styrka. Det är f. n. inte möjligt att
förutsäga när Rådet kan komma att bli
moget för beslut i ärendet. 110

95. Se kommissionens fjärde Konkurrensrapport,
s. 19. Kommissionens ändringsförslag går ut på att
hänsyn skall tas till förhållandena på världsmarknaden, klarare regler skall tillskapas för samägda
dotterbolag och omsättningskravet för förhandsanmälan skall höjas till 1,2 miljarder RE.
96. I sitt tal till parlamentet i oktober 1974 underströk kommissionsledamoten Borschette, att han
var osäker över hur den slutgiltiga handläggningen
av förslaget skulle komma att gestalta sig. Se Bulletin 1974:10 s. 14. Generaldirektör Schlieder uttryckte sig tämligen pessimistiskt i Stockholm den
13 maj 1975 vid ett symposium anordnat av Uppsala Universitet i samråd med Industriförbundet.
Femte konkurrensrapporten tyder inte på någon
märkbar aktivitet i anslutning till förslaget under
det senaste året.
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INGREPP I FöRETAGENS
INTERNA STRUKTUR

Kritiker har framhållit att Continental Candomen inte blott möjliggör ingrepp mot
företagssammanslagningar utan även medger ingrepp i dominerande företags struktur. Gleiss97 menar att GD i denna del går
oroväckande långt:
"Diese Ausfiihrungen des Urteils bestä~igen
unsere These, dass es im Grunde marktbeherrschende Stellungen als solche angreift und ihre
Zulässigkeit in Frage stellt, weil sie schon als
solche eine "Bresche" in das Wettbewerbssystem schlagen, weil sie "Schatten" errichten
und weil sie, dasselbe mit anderen Warten, den
aIlgemeinen Fernzielen des Vertrags in Art. 3
und 2 zuwiederlaufen".

Gleiss bedömningar påverkas av GD:s
formuleringar i domsmotiv 26. Ytterligare
näring torde kritikerna kunna hämta från
den följande domsmotiveringen enligt vilken varje förstärkning aven marknadsdo-

minerande ställning "regardless of the
means and procedure by which it is achieved, if it has the effects mentioned above",
kan vara i strid med artikel 86. 98
Mot kritiken kan invändas, att Continental Can-målet rör en strukturell förändring
i samband med en företagssammanslagning.
Motiven skall i första hand ses mot bakgrund av de faktiska förhållandena i detta
speciella ärende. Likväl är vissa delar av
resonemanget allmängiltiga och äger därför
även tillämpning i andra fall av företagskoncentration. I vissa delar är det t. o. ffi.
frågan om de inte öppnar möjligheter till
strukturella ingrepp enligt den amerikanska
förebilden. Perspektivet förefaller egentligen inte alltför avskräckande eftersom domen i andra delar begränsas till extrema
fall, som leder till att konkurrensen mer
eller mindre helt elimineras. Mot bakgrund
av fördragets målsättning, som GD ofta tar
till utgångspunkt för sina bedömningar, är
framtid? ~ngrepp mot strukturella företeelser ing,-~l orimlighet.

97. Gleiss, se ovan not 88, här s. 27l.
98. Continental Can, not 6, motiv 27.
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