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Samarbetsavtal mellan företag som befinner sig på olika nivåer i
distributionskedjan, s k vertikala avtal, är en viktig faktor vid främjandet av
konkurrenssituationen på en marknad. Sådana avtal kan underlätta
nyetablering och på så vis främja mellanmärkeskonkurrensen. Avtalen leder
även till rationaliseringar och effektivare distributionssystem. Samtidigt kan
dessa samarbetsavtal innebära att uppdelningen av en marknad i viss mån
förstärks och att nya aktörer hindras från att träda in på marknaden.

I EG-rätten regleras vertikala begränsningar genom artikel 85.1 i
Romfördraget. Denna bestämmelse förbjuder avtal mellan företag som syftar
till att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom EG. I artikel 85.3
uppställs förutsättningarna för undantag från förbudet. Om avtalet uppfyller
vissa villkor kan avtalet erhålla individuellt undantag eller omfattas av ett
gruppundantag. Även svensk rätt reglerar vertikala begränsningar och de
svenska reglerna är uppbyggda efter samma principer som EG-reglerna.

De nuvarande EG-reglerna har funnits i drygt 30 år. Under denna period har
det skett stora tekniska förändringar som påverkat distributionsstrukturen
och även synen på vertikala begränsningar har förändrats. Från flera håll,
framförallt från marknadsaktörerna, har nu kritik mot regelsystemet och
främst mot kommissionens tillämpning framförts. Det anses att
bedömningen av avtalen görs utifrån felaktiga grunder och att förfaranden
som egentligen är positiva för konkurrensen hamnar under
samarbetsförbudet. Istället för kommissionens nu tämligen mekaniska
tillämpning av reglerna, efterfrågas en bedömning som grundar sig på en
analys av konkurrenssituationen på marknaden. Det finns även de som
förespråkar ett införande av det amerikanska systemet, vilket tillämpar en
skälighetsregel (rule of reason) vid bedömningen av om ett vertikalt avtal på
ett oskäligt sätt hindrar konkurrensen och i så fall skall förbjudas.
Skälighetsbedömningen grundar sig på en ekonomisk marknadsanalys som
utförs i ljuset av samtliga omständigheter på den relevanta marknaden. EG-
domstolen tillämpar i viss utsträckning redan detta analysförfarande i sina
avgöranden. Detta resulterar i olikheter mellan kommissionens och
domstolens tillämpning av reglerna.

Kommissionen har nu, bland annat på grund av strukturförändringarna och
med anledning av att flera gruppundantag löper ut 1999, beslutat sig för att
se över denna del av konkurrenspolitiken. Kommissionen har därför
sammanställt en grönbok och sänt denna på remiss i medlemsstaterna. I
grönboken presenteras bland annat fyra olika lösningsalternativ inför
framtiden.

Alternativ I förespråkar ett bibehållande av nuvarande system medan
alternativ II föreslår att gruppundantagens tillämpningsområde utvidgas.
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Alternativ II ses som positivt av flera av de svenska remissinstanserna.
Kommissionens arbetsbörda skulle minskas eftersom färre avtal omfattas av
samarbetsförbudet och därför inte kräva anmälan om individuella undantag.
I princip skulle dock det gamla systemet finnas kvar och därmed även
problemet med att avtal som inte har någon betydande effekt på
konkurrensen fortfarande kan falla under artikel 85.1.

Mer koncentrerade undantag föreslås i alternativ III. Genom att det i
gruppundantagen införs en marknadsandelsgräns utöver vilken de inte
tillämpas skulle färre avtal erhålla undantag. Detta alternativ förkastas av de
flesta remissinstanserna med argumentet att det kan uppstå
rättssäkerhetsproblem vid bedömningen av marknadsandelarna. Slutligen
föreslår kommissionen att gruppundantagen skall ange under vilka
ekonomiska omständigheter artikel 85.1 är tillämplig (alternativ IV).
Förslaget innebär att företag vars marknadsandel underskrider en viss gräns
presumeras inte stå i strid med förbudet. Kommissionen skall ha möjlighet
att bryta presumtionen med hjälp av en marknadsanalys som visar att avtalet
har en märkbart konkurrensbegränsande effekt. Kommissionens förslag
innehåller dock en marknadsandelsgräns utöver vilken antingen alternativ II
eller III kan tillämpas. Kritiken mot marknadsandelsgränser framförs även
här och flera av remissinstanserna som ställer sig positiva till förslaget
förordar en tillämpning utan någon andelsgräns.

Vid utformningen av ett nytt system finns det flera faktorer att ta hänsyn till.
Bland annat måste reglerna utformas på ett klart och tydligt sätt så att
företagen kan förutse och tolka reglerna själva. I anslutning till kravet på
rättssäkerhet och förutsebarhet krävs också att kommissionens och
domstolens tillämpning är enhetlig. Mot kravet på tydlighet står kravet på
flexibilitet i systemet. Det måste finnas utrymme för distributionssystemens
dynamiska utveckling. Det krävs alltså en välbalanserad avvägning mellan
dessa intressen.
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Denna uppsats behandlar ämnet vertikala begränsningar inom
konkurrensrätten. Avsikten är främst att redogöra för innehållet i den
grönbok som EG-kommissionen utfärdat angående vertikala begränsningar i
EGs konkurrenspolitik1 samt att diskutera kring vilken lösning som är mest
fördelaktig för en effektiv konkurrens. Tyngdpunkten ligger på det EG-
rättsliga systemet men även den svenska och amerikanska konkurrensrätten
kommer kort att behandlas.

'LVSRVLWLRQ

För att underlätta förståelsen av grönbokens olika lösningsalternativ inleds
uppsatsen med en presentation av det nuvarande regelsystemet inom EG och
i Sverige. Dessutom beskrivs vilka positiva respektive negativa verkningar
vertikala begränsningar har samt vilka för- och nackdelar som finns med det
befintliga systemet. Uppsatsen beskriver även kortfattat de amerikanska
konkurrensreglerna kring vertikala begränsningar och hur dessa fungerar i
jämförelse med gemenskapens regler. Därefter beskrivs bakgrunden till
grönboken, vilka överväganden som ligger bakom översynen av
konkurrensområdet samt vilka alternativ kommissionen uppställer.

Tretton svenska organisationer, myndigheter och företag har lämnat sina
synpunkter på alternativen i grönboken. Uppsatsen redogör kort för dessa
remissvar i anslutning till presentationen av kommissionens alternativ. Här
redovisas remissinstansernas syn på kommissionens förslag samt de
modifieringar och innovativa lösningar som går utöver kommissionens
förslag. Konsekvenserna av de skilda alternativen, positiva och negativa,
diskuteras och i den avslutande delen diskuteras några av de frågor som är
viktiga vid utformningen av ett nytt regelsystem. På basis av detta föreslås
slutligen en eventuell lösning inför framtiden.

                                                
1 Kommissionens grönbok av 22 januari 1997 om vertikala begränsningar i EGs
konkurrenspolitik, KOM(96) 721 Slutlig, [1997] 4 CMLR 519. Grönboken finns även
tillgänglig på alla officiella språk på Europaservern
http://europa.eu.int/en/comm/dg04/dg4home.htm
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Uppbyggnaden av EGs gällande regelsystem kring vertikala begränsningar
fastställs genom studier av författningstext, förarbeten, praxis och doktrin.
Dessa studier ligger även till grund för beskrivningen av den svenska och
amerikanska regleringen. Studier av grönboken utgör grunden för avsnitten
som beskriver fördelarna med det nuvarande systemet och som pekar ut
några av de faktorer som givit upphov till översynen av reglerna.

Den kritik som riktats mot tillämpningen av EGs regler baseras på ett flertal
artiklar, författade både före och efter grönbokens utgivning. Synpunkter
och kritik har även hämtats från de svenska remissvaren.
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EGs konkurrenspolitik har som mål att främja en effektiv konkurrens och att
befordra marknadsintegrationen (Romfördraget artikel 2 och artikel 3c). När
EG skapades var denna politik nödvändig för att sammanjämka de skilda,
och i flera fall, protektionistiska nationella ekonomierna samt för att se till
att det inte skapades protektionistiska handelssystem i framtiden. Politiken
har gjort att företag idag kan ta sig in på marknader som tidigare var stängda
för dem. Att etablera sig på en ny marknad kan dock vara både tids- och
kostnadskrävande men inträdet på den nya marknaden kan underlättas av
samarbetsavtal med andra företag.

Vertikala begränsningar innebär att företag som är verksamma på olika
nivåer i produktions- eller distributionskedjan har ingått överenskommelser
som villkorar förutsättningarna för försäljning, köp och återförsäljning av
varor. Horisontella begränsningar hänför sig däremot till avtal mellan
företag som befinner sig på samma nivå i distributionskedjan, exempelvis
samarbete om forskning och utveckling. Horisontella avtalsbegränsningar
kommer emellertid inte att behandlas i denna uppsats.

Vertikala begränsningar kan ha både positiva och negativa effekter på
konkurrensen och det pågår en ständig balansgång för att hitta jämvikt i
systemet. För ett par år sedan ansågs vertikala begränsningar, enligt de då
rådande ekonomiska teorierna (Chicagoskolan), i princip ha obetydliga
skadeeffekter på konkurrensen. Under andra perioder har utgångspunkten
varit att dessa begränsningar varit entydigt konkurrenshämmande.2 Dessa
teorier har nu övergivits till förmån för en mer nyanserad syn på vertikala
begränsningar, den är inte längre helt entydig åt ena eller andra hållet.
Tanken är nu att på en marknad där mellanmärkeskonkurrensen är svag och
där det föreligger betydande inträdeshinder, resulterar vertikala
begränsningar oftare i konkurrenshämmande effekter än vad som sker på en
marknad med stark mellanmärkeskonkurrens. Vid bedömningen av hur
begränsande ett vertikalt avtal är måste hänsyn även tas till kringliggande
omständigheter, såsom vilken typ av vara det rör sig om och hur stark inom-
och mellanmärkeskonkurrensen på marknaden är.3

Kommissionen skiljer i huvudsak mellan fyra olika typer av vertikala avtal –
ensamåterförsäljaravtal, exklusiva inköpsavtal, franchiseavtal och selektiva
distributionsavtal.4 Uppsatsen behandlar därför fortsättningsvis endast dessa
                                                
2 Grönboken, s 16 p 54
3 Lugard, s 171
4 Grönboken, s 35
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avtalstyper. En uppdelning av de vertikala begränsningarna kan även göras i
begränsningar som är prisrelaterade (exempelvis bestämmelser om
maximipriser) och de som inte är prisrelaterade (exempelvis exklusiva
försäljningsområden).5

)|UGHODU�PHG�YHUWLNDOD�EHJUlQVQLQJDU

Överenskommelser mellan företag på skilda nivåer i distributionskedjan är
ibland nödvändiga för att små, självständiga företag skall kunna etablera sig
på marknaden. Det är både osäkert och kostsamt att upprätta
distributionskanaler och lanseringar av nya produkter kräver ofta stora
investeringar. För att nya företag skall våga investera och träda in på nya
marknader kan det vara nödvändigt att tillåta vertikala begränsningar. Om
exempelvis varje enskild aktör i en distributionskedja prissätter sina varor
oberoende av hur detta påverkar nästa led så blir priserna ofta för höga för
att producenter och återförsäljare skall kunna maximera sina vinster och i
slutändan drabbas givetvis också konsumenterna.6 Ett system som anger
högsta detaljhandelspris kan därför hindra denna successiva
prishöjningsutveckling. Nyetablering kan i förlängningen även leda till att
fler arbetstillfällen skapas.

En annan situation då vertikala överenskommelser kan vara positiva är när
företag samarbetar vid tillhandahållandet av olika tjänster före och efter
försäljning, vilket håller kostnaderna nere.7 Återförsäljarna kan exempelvis
samverka ifråga om information eller teknisk hjälp till eventuella köpare
före försäljning och underhåll av produkterna efter försäljning. Även det s k
”snålskjutsproblemet” kan avhjälpas genom vertikala begränsningar. Om
flera detaljister säljer samma vara inom samma område kommer övriga
företag att dra nytta av att ett företag investerar i marknadsföringsåtgärder
för den ifrågavarande produkten. Risken är då att detaljisterna förlitar sig på
varandra och satsar för lite på marknadsföring. Problemet kan lösas genom
att varje detaljist, av producenten, tilldelas ett exklusivt försäljningsområde.
Inommärkeskonkurrensen minskar då återförsäljaren inte behöver
konkurrera med andra återförsäljare som säljer samma varor, åtminstone inte
inom det exklusiva området. Producenten kan på så vis stimulera
distributören att marknadsföra sina varor mer effektivt och därmed öka
mellanmärkeskonkurrensen. Distributören kan inte dra nytta av att någon
annan återförsäljare marknadsför samma varor. I de fall vertikal samordning
leder till en utvidgning av företagens marknad medför samordningen även
att stordriftsfördelar kan utnyttjas, vilket stärker europeiska företags
konkurrensmöjligheter gentemot världsmarknaden.8

                                                
5 Lugard, s 170
6 Grönboken, s 17
7 A a, s 18 p 59
8 A a, s 22 p 71
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Samtidigt som vertikala begränsningar kan generera effektivitetsvinster och
vinstmaximering strider de mot ett av de grundläggande målen i
Romfördraget – en gemensam marknad utan några inre handelshinder.
Vertikala begränsningar och områdesskydd anses bidra till vidmakthållandet
av prisskillnader mellan medlemsstaterna och uppdelningen av marknaden.
Begränsningarna kan leda till att potentiella nya aktörer hindras från att träda
in på marknaden genom att de etablerade företagen sänker sina priser och
omöjliggör konkurrens eller att producenterna helt enkelt inte sluter några
distributionsavtal med nya återförsäljare.9 Som nämns nedan (avsnitt 4.3.2)
kan exklusiva försäljningsområden hindra konkurrens inom samma
varumärke eftersom återförsäljarna inte tillåts konkurrera utanför detta
område.10

                                                
9 A a, s 19f p 62
10 A a, s 18 p 61
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I Romfördragets artikel 85.1 förbjuds avtal mellan företag, beslut av
företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som har till ”syfte
eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den
gemensamma marknaden”. EG-domstolen fastslog redan 1966 att förbudet i
artikel 85.1 gäller såväl horisontella som vertikala avtal.11 Kommissionen
har, för att upprätthålla principen om en integrerad marknad, lagt stor vikt
vid möjligheten till passiv försäljning och parallellimport. Begränsningar
som hindrar parallellhandel eller passiv försäljning ses som en inskränkning
i parternas avtalsfrihet.12 I princip är varje försök att hindra passiv
försäljning och parallellhandel per se förbjudet.

För att förbudet skall träda i kraft krävs givetvis att den
konkurrensbegränsande samverkan påverkar handeln mellan
medlemsstaterna13 och det krävs även att denna påverkan har en märkbar
effekt på marknaden.14 Kommissionens s k bagatelltillkännagivandet
uppställer vissa riktlinjer för vad de anser krävas för märkbar effekt.
Kommissionen har nyligen utfärdat ett reviderat tillkännagivande.15 Tidigare
krävdes att avtalsparternas sammanlagda marknadsandel inte fick överstiga
5% och deras sammanlagda omsättning tilläts inte överstiga 300 miljoner
ECU för att avtalet skulle undgå att omfattas av förbudet i artikel 85.1.16 I
det senaste tillkännagivandet har omsättningskravet slopats helt och det har
införts olika marknadsandelsgränser beroende på vilken typ av avtal det rör

                                                
11 Mål C-56 och 58/64, Etablissements Consten SaRL and Grundig-Verkaufs-GmbH mot
kommissionen [1966] ECR s 299
12 Deacon, s 310
13 När det gäller detta s k samhandelsrekvisit så har kommissionen och EG-domstolen givit
det en vid tolkning. I målet Sociéte Technique Minière mot Maschinenbau Ulm anförde
domstolen ”för att ett avtal skall påverka handeln mellan medlemsstaterna måste det med en
tillräcklig grad av sannolikhet på basis av en uppsättning objektiva juridiska eller faktiska
faktorer, vara möjligt att förutse att avtalet ifråga kan ha ett inflytande, direkt eller indirekt,
faktiskt eller potentiellt på handelsmönstret mellan medlemsstater” [författarens
översätttning].
14Mål C-5/69, Völk mot Vervaecke [1969] ECR 295
15 Commission Draft Notice on Agreements of Minor Importance of 30 January 1997, OJ
1997 C 29/3 [1997] 4 CMLR 500
16 Notice on Agreements of Minor Importance which do not fall under Article 85(1) of the
Treaty establishing the European Economic Community, OJ C231, 12.9.1986 p 2, 86/C
231/02
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sig om. För vertikala avtal gäller nu en marknadsandelsgräns på 10%.17

Skulle det föreligga ett blandat horisontellt/vertikalt avtal eller det är svårt
att avgöra huruvida avtalet är horisontellt eller vertikalt skall en 5%-gräns
tillämpas.18 Om företagen underskrider gränsen behöver de inte anmäla
avtalet ifråga till kommissionen för att få undantag från förbudet i artikel
85.1. Tillkännagivandet är dock inte tillämpligt på en marknad där
konkurrensen är begränsad på grund av den samlade effekten av parallella
nät av liknande avtal.19

De avtal som strider mot förbudet i artikel 85.1 och som inte är undantagna
enligt artikel 85.3 är enligt andra ledet i samma artikel ogiltiga. Det krävs
inte att kommissionen eller någon annan myndighet fattar beslut om
ogiltighet utan denna inträder automatiskt. Det är emellertid inte så att hela
avtalet alltid omfattas av ogiltigheten. I målet 6RFLpWp�7HFKQLTXH�0LQLqUH20

fastslog domstolen att endast de klausuler som omfattas av förbudet är
ogiltiga. Detta gäller under förutsättning att dessa delar kan särskiljas från
avtalet. Huruvida detta är möjligt i det enskilda fallet är en fråga för de
nationella domstolarna.

5RPI|UGUDJHWV�DUWLNHO������±�XQGDQWDJ�IUnQ

I|UEXGHW

Om förbudet i artikel 85.1 skulle tillämpas på alla restriktiva avtal skulle
detta leda till att även avtal som är positiva för konkurrensen, eller
åtminstone inte är alltför ingripande, träffades av ogiltigheten. För att
komma ifrån detta problem etablerades i artikel 85.3 en regel som ger
kommissionen möjlighet att under vissa givna förutsättningar undanta avtal
som de facto strider mot artikel 85.1. Undantag kan endast beviljas av
kommissionen, inte av nationella myndigheter.21 För att undantag skall
medges krävs i princip att de fördelar som är förknippade med avtalet
överväger de konkurrensbegränsande verkningarna. De villkor som uppställs
i artikel 85.3 är att avtalet skall främja produktionen, distributionen eller den
tekniska eller ekonomiska utvecklingen. Fördelarna måste även komma
konsumenterna till del. Konkurrensbegränsningen får inte vara mer
långtgående än vad som är nödvändigt för att uppnå dessa fördelar och
slutligen får konkurrensbegränsningen inte ge företagen möjlighet att
undanröja konkurrensen ifråga om en väsentlig del av de aktuella
produkterna.

                                                
17 Se not 16, p 9(b)
18 A a, p 9 st 2. Denna gräns gäller även för horisontella avtal (p 9(a)).
19 A a, p 18
20 Mål C-56/65, Société Technique Minière (LTM) mot Maschinenbau Ulm GmbH (MBU)
[1966] ECR 337
21 Romfördraget artikel 87 och förordning nr 17/62 (OJ 13 21/02/1962, p 204
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Undantagen kan vara generella eller individuella och dessutom finns en
möjlighet till s k ”icke-ingripandebesked”. När det gäller de två sistnämnda
alternativen gör kommissionen en prövning i varje enskilt fall. Ett icke-
ingripandebesked innebär att ett företag i enlighet med förordning nr 17/6222

(artikel 2) ansöker hos kommissionen om ett besked som visar att avtalet
inte strider mot samarbetsförbudet. Kommissionen lämnar ofta besked på
ansökan om individuellt undantag eller icke-ingripandebesked genom ett s k
”comfort letter”, administrativt brev. Dessa comfort letters är inte juridiskt
bindande och kommissionen kan besluta sig för att åter granska fallet om
förhållandena ändras. Trots detta anses de vara tämligen tillförlitliga.23

*UXSSXQGDQWDJHQ

$OOPlQW

I och med utfärdandet av förordning nr 17/62 uppstod ett stort problem hos
kommissionen eftersom ett mycket stort antal företag ansökte om undantag
för avtal som var vertikalt begränsande. Kommissionens arbetsbörda ökade
betydligt och för att åtgärda detta problem antogs en ny förordning,
förordning nr 19/65.24 Härigenom ges kommissionen möjlighet att undanta
en viss grupp av avtal från tillämpningen av artikel 85.1 (artikel 1). Dessa
gruppundantagsförordningar utgör de generella undantagen. Någon anmälan
krävs inte och kommissionen gör inte någon enskild granskning utan det är
istället upp till företagen att själva bedöma huruvida avtalet är förenligt med
fördraget.

Det finns gruppundantagsförordningar som reglerar horisontella och
vertikala avtalsrelationer. Uppsatsen kommer dock fortsättningsvis endast
att behandla de gruppundantag som rör vertikala begränsningar.

Kommissionen har utfärdat ett flertal gruppundantag som rör vertikala
avtalsförhållanden.25 De är, med undantag för gruppundantaget för
                                                
22 OJ 13, 21/02/1962, p 204, EGT Specialutgåva 1994 08/01/08
23 Mål T-7/93, Langnese-Iglo GmbH mot kommissionen [1995] ECR II 1533
24 Rådets förordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om tillämpning av fördragets artikel
85.3 på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden, OJ 533/65
25 Kommissionens förordning (EEG) nr 1983/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av
fördragets artikel 85.3 på grupper av ensamåterförsäljaravtal, Kommissionens förordning
(EEG) nr 1984/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper
av exklusiva inköpsavtal, Kommissionens förordning (EEG) nr 123/85 av den 12 december
1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings- och
serviceavtal för motorfordon, Kommissionens förordning (EEG) nr 2349/84 av den 23 juli
1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av patentlicensavtal,
Kommissionens förordning (EEG) nr 556/89 av den 30 november 1988 om tillämpning av
fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av know-howlicensavtal, Kommissionens
förordning (EEG) nr 4087/88 av den 30 november 1988 om tillämpning av fördragets
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tekniköverföring26, tillämpliga oavsett hur stora marknadsandelar företagen
har och oavsett hur omfattande deras försäljning är. Enligt förordning nr
19/65 är gruppundantagen tillämpliga på avtal med två företag som parter
(artikel 1.1). Förordningarna skall vara tidsbegränsade (artikel 2), de måste
ange vilka begränsningar som är tillåtna respektive förbjudna (”vita”
respektive ”svarta” listan) och de måste ange vilka övriga villkor som måste
vara uppfyllda (artikel 1.2).

Några av gruppundantagen har ett s k invändningsförfarande, vilket innebär
att det anmälda avtalet anses undantaget om kommissionen inte inom sex
månader från det att en komplett anmälan kom in gjort någon invändning.

(QVDPnWHUI|UVlOMDUDYWDO�RFK�JUXSSXQGDQWDJHW

Ett ensamåterförsäljaravtal innebär att en producent förbinder sig att endast
leverera varor till den återförsäljare som fått den exklusiva försäljningsrätten
inom ett visst område. Återförsäljaren kan samtidigt åta sig att inte sälja
eller tillverka konkurrerande produkter. Att sluta ett sådant avtal kan
underlätta inträdet på en ny marknad. Distributionen rationaliseras,
marknadsföringen kan effektiviseras och mellanmärkeskonkurrensen ökar.27

Tillverkaren behöver inte heller förhandla med flera distributörer.

Ensamåterförsäljaravtal utesluter dock andra distributörer, och även
producenten själv, från att distribuera och sälja den ifrågavarande produkten.
Möjligheter till parallellhandel kan elimineras och eventuella prisskillnader
mellan medlemsstaterna kan vidmakthållas.28 Detta bilaterala
exklusivitetsförhållande kan strida mot artikel 85.1. För att så skall vara
fallet krävs att de begränsande villkoren undersöks och vägs mot de
möjligheter till parallellimport som existerar.29

I gruppundantagsförordningen för ensamåterförsäljaravtal30 undantas från
förbudet i artikel 85.1 situationer då tillverkaren av en speciell vara ingått
avtal om att endast leverera till en distributör som har den exklusiva
försäljningsrätten inom ett visst område (artikel 1). Återförsäljaren åtnjuter
en nästintill oinskränkt exklusivitet. Han kan i avtalet åläggas att inte aktivt

                                                                                                                           
artikel 85.3 på grupper av franchiseavtal, Kommissionens förordning (EG) nr 240/96 av den
31 januari 1996 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal om
tekniköverföring
26 Förordning nr 240/96/EG (se not 26), artikel 5.2-3
27 Ehlermann och Laudati, s 41
28 A a,  s 40
29 Raybould och Firth, s 239
30 Förordning nr 1983/83/EEG. Motsvarande svenska gruppundantag (SFS 1996:341)
innehåller till skillnad från EGs undantag en marknadsandelsgräns på 35%. Enligt
förordningsmotiven (Fm 1996:2) är denna gräns nödvändig eftersom det i vissa svenska
regioner endast finns ett fåtal distributionskanaler. På så sätt skall leverantörer med stor
marknadsandel hindras från att utestänga mindre företag från användandet av de befintliga
kanalerna och mellanmärkeskonkurrensen bibehålls. I övrigt överensstämmer det svenska
gruppundantaget i stort med EGs undantag.
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sälja utanför sitt exklusiva område (artikel 2(2)(c)). Däremot får det i avtalet
inte finnas något som förhindrar passiv försäljning, d v s när kunder utanför
det exklusiva området uppsöker återförsäljaren. Rätten till parallellimport
får inte heller hindras (artikel 3d). Återförsäljaren kan även åläggas att köpa
hela varusortimentet, specifika minimikvantiteter av varorna eller att sälja
varorna under avtalade varumärken och i speciella förpackningar. Han kan
också vara skyldig att vidta försäljningsfrämjande åtgärder (artikel 2).

([NOXVLYD�LQN|SVDYWDO�RFK�JUXSSXQGDQWDJHW

När att exklusivt inköpsavtal ingås betyder det att köparen åtar sig att köpa
de ifrågavarande produkterna endast från den producent han slutit avtalet
med samt att inte tillverka eller distribuera konkurrerande produkter. Denna
avtalsbegränsning gör att tillverkaren kan planera sin produktion mer
långsiktigt och distributören kan vara säkrare på sina leveranser. Nackdelen
med exklusiva inköpsavtal är att de kan hindra tillträdet till specifika
försäljningsställen för nya aktörer, vilket kan begränsa
mellanmärkeskonkurrensen eftersom återförsäljaren inte får sälja
konkurrerande varor. Även inommärkeskonkurrensen kan påverkas negativt
om återförsäljarna är knutna direkt till tillverkaren och grossistledet
försvinner.

Gruppundantaget för exklusiva inköpsavtal31 begränsar sig till avtal som
slutits mellan två företag. Undantaget gäller i högst fem år (artikel 3(d)).
Precis som för exklusiva återförsäljaravtal gäller att avtalet inte får hindra
parallellimport eller passiv försäljning. Graden av bindning mellan parterna
är ovidkommande för att avtalet skall falla inom gruppundantagets
tillämpningsområde. Avtalets räckvidd måste dock definieras så att
tillverkaren inte ensidigt kan utvidga det.32 Det exklusiva inköpsavtalet får
inte ålägga ensamåterförsäljaren några andra förpliktelser än att endast köpa
varorna från den leverantör avtalet slutits med samt att inte sälja eller
tillverka konkurrerande produkter (artikel 2(2)). Leverantören får endast
åläggas att inte leverera avtalsprodukterna eller produkter som konkurrerar
med dessa till någon annan än ensamåterförsäljaren inom det exklusiva
försäljningsområdet (artikel 2(1)).

)UDQFKLVHDYWDO�RFK�JUXSSXQGDQWDJHW

Begreppet franchising innefattar ett antal varor som åtnjuter industriellt
rättsskydd och immateriella rättigheter, vilket används vid återförsäljning av

                                                
31 Förordning nr 1984/83/EEG. I likhet med det svenska gruppundantaget för
ensamåterförsäljaravtal innehåller även det svenska gruppundantaget för exklusiva
inköpsavtal (SFS 1996:342) en marknadsandelsgräns på 35% som saknas i EGs
gruppundantag. I övrigt överensstämmer det svenska gruppundantaget i stort med EG-
förordningen.
32 Carlin, s 284
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varor eller vid tillhandahållande av service till slutkonsumenterna. Dessa
rättigheter kan vara gemensamt varumärke, skyltar, mönster, upphovsrätter,
know-how eller patent. Franchiseavtalet innebär att ett företag
(franchisegivaren) låter ett annat företag (franchisetagaren), mot viss
ekonomisk ersättning, utnyttja en franchise för att sälja vissa varor eller
tjänster.

Franchiseavtal anses vanligtvis effektivisera varudistributionen eller
tillhandahållandet av olika tjänster. ”Franchisenätverket” innebär att
investeringarna för exempelvis marknadsföring begränsas, vilket kan
underlätta för nya aktörer. Franchisegivarens kunskap och erfarenhet
kommer franchisetagaren till del och leder till att franchisetagaren snabbare
och till lägre kostnader kan ta upp konkurrensen med andra företag.
Mellanmärkeskonkurrensen kan således intensifieras. Liksom vid
ensamåterförsäljaravtal begränsar franchiseavtal konkurrensen genom att
franchisetagaren får rättigheterna till försäljningen inom ett exklusivt
område.

Gruppundantaget för franchiseavtal33 omfattar distributions- och
tjänstefranchise. S k huvudfranchiseavtal34, vilka ger huvudfranchisetagaren
möjlighet att sluta avtal om franchise med tredje man, faller också inom
gruppundantagets tillämpningsområde. Eftersom gruppundantaget endast
omfattar återförsäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster till
slutförbrukare faller däremot industrifranchiseavtal och avtal mellan
konkurrenter utanför gruppundantaget.35

För att ett franchiseavtal skall omfattas av gruppundantaget och undantas
från förbudet i artikel 85.1 krävs att de samverkande butikerna har ett
gemensamt namn eller en gemensam skylt och en enhetlig utformning av
affärslokalerna. Franchisegivaren skall tillhandahålla know-how, som skall
ge franchisen konkurrensfördelar, och slutligen krävs att franchisegivaren
under hela avtalstiden förmedlar kommersiellt och tekniskt stöd till
franchisetagaren.

6HOHNWLYD�GLVWULEXWLRQVDYWDO

Ett selektivt distributionssystem är en vertikal relation i vilken en leverantör
väljer ut sina återförsäljare efter särskilda kriterier. Ett sådant system innebär
i princip att övriga återförsäljare som önskar sälja produkten vägras
leverans, vilket i sig är konkurrensbegränsande. Systemen kan dock medföra
en mer rationell distribution samt bättre service åt konsumenterna och därför
tillåts selektiva distributionsavtal under vissa förutsättningar. Många anser

                                                
33 Förordning nr 4087/88/EEG. Det svenska gruppundantaget för franchiseavtal (SFS
1996:369) överensstämmer i stort med EG-förordningen.
34 Grönboken, s 39, not (39)
35 Raybould och Firth, s 253
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dock att selektiva distributionsavtal endast är aktuella för ett begränsat antal
varor.36

Det finns inget gruppundantag som omfattar selektiva distributionsavtal
(med undantag för gruppundantaget för försäljnings- och serviceavtal för
motorfordon37).38 Gemenskapens inställning till dessa restriktioner kommer
istället till uttryck i kommissionens beslut och yttranden samt i avgöranden
från de båda domstolarna.

Eftersom gruppundantag saknas måste företagen antingen ansöka om icke-
ingripandebesked eller om undantag i enlighet med Romfördragets artikel
85.3. För att undantag skall beviljas måste för det första villkoren i artikeln
vara uppfyllda och för det andra har ytterligare krav uppställts i praxis.39

Först bedöms produktens karaktär. Varor som ansetts lämpliga för selektiv
distribution är tekniskt komplicerade produkter som kräver att
säljpersonalen har särskild kunskap och produkter för vilka ett exklusivt
varumärke är viktigt. Urvalet av återförsäljarna måste ske på objektiva,
rimliga och icke-diskriminerande grunder och fokusera på vilka
kvalifikationer återförsäljaren har, både vad gäller säljpersonalens kunskap
och specifika möjligheter till underhåll och service.40 Urvalskriterierna
måste dessutom vara kvalitets- (d v s ha samband med produktens
egenskaper) och inte kvantitetsgrundade.

                                                
36 Grönboken, s 72 p 261
37 Kommissionens förordning (EEG) nr 123/85 av den 12 december 1984 om tillämpning av
fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings- och serviceavtal för motorfordon.
38 Inte heller den svenska konkurrenslagstiftningen reglerar uttryckligt selektiva
distributionsavtal men Konkurrensverket har följt den praxis som utvecklats inom
gemenskapen med kraven på produktens karaktär, objektiv utformning av urvalskriterierna
och ett icke-diskriminerande urval.
39 Mål C-26/76, Metro SB-Grossmärkte mot kommissionen [1977] ECR 1875, Mål C-
107/82, AEG-Telefunken mot kommissionen [1983] ECR 3151
40 Grönboken, s 38
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1XYDUDQGH�UHJHOV\VWHP�L
6YHULJH

'HQ�VYHQVND�NRQNXUUHQVODJHQ

Den svenska konkurrenslagen (SFS 1993:20) bygger på EGs
konkurrensregler och rent materiellt överensstämmer de båda regelverken
till stor del. Precis som reglerna i Romfördraget har konkurrenslagen (här
nedan KL) till syfte att ”undanröja och motverka hinder för en effektiv
konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och
andra nyttigheter” (KL 1 §). EGs integrationsmål finns givetvis inte med i
lagen och det krävs inte att samhandeln påverkas.

)|UEXG�RFK�XQGDQWDJ�HQOLJW�NRQNXUUHQVODJHQ

Romfördragets artikel 85.1 motsvaras av KL 6 §, vilken förbjuder samarbete
som har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på den
svenska marknaden på ett märkbart sätt. Även avtal som saknar detta syfte
men som resulterar i ett hämmande av konkurrensen omfattas av förbudet.41

Möjligheten till undantag från förbudet i artikel 85.1 återfinns också i KL.
Samma kriterier som uppställs för undantag enligt artikel 85.3 gäller för
svenska förhållanden. Det krävs således att avtalet skall vara produktions-,
distributions- eller utvecklingsfrämjande. Konsumenterna måste tillförsäkras
en skälig del av vinsten. Konkurrensbegränsningen får inte vara mer
ingripande än vad som är nödvändigt och den får inte heller ge företagen
möjlighet att hindra konkurrensen i fråga om en väsentlig del av de aktuella
varorna. Individuellt undantag kan beviljas enligt KL 8 § efter en anmälan
till Konkurrensverket (KL 9 §). Hos Konkurrensverket kan företag också
ansöka om icke-ingripandebesked (KL 20 §) och slutligen har regeringen
möjlighet att utfärda generella undantag för grupper av avtal. Denna
möjlighet har regeringen utnyttjat i ett par fall och det finns således även
svenska gruppundantagsförordningar som reglerar vertikala
avtalsförhållanden.42 Även de svenska gruppundantagen upphör att gälla

                                                
41 Prop 1992/93:56 s 72
42 Förordning (1996:341) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen för
ensamåterförsäljaravtal , Förordning (1996:342) om gruppundantag enligt 17 §
konkurrenslagen för exklusiva inköpsavtal, Förordning (1996:65) om gruppundantag enligt
17 § konkurrenslagen för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon, Förordning
(1996:345) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen för tekniköverföring,
Förordning (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen för franchiseavtal
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inom en tioårsperiod. Gruppundantagen som rör ensamåterförsäljaravtal och
exklusiva inköpsavtal innehåller, till skillnad från motsvarande EG-
undantag, marknadsandelsgränser (8 § respektive 5 §).

Det bör även nämnas att det för närvarande pågår en översyn av KL. Det har
tillsatts en utredning som bland annat kommit fram till att de nuvarande
reglerna har inneburit stora administrativa problem.43 Handläggningstiderna
anses vara för långa44 och det har även riktats kritik mot att reglerna är
svårtolkade.45 Flera av remissinstanserna menar att alltför många avtal
träffas av förbudet i KL 6 § och att företagen i vissa fall avstått från att
samarbeta på det effektivast viset för att inte träffas av förbudet.46

                                                
43 Konkurrenslagsutredningens betänkande: Konkurrenslagen 1993-1996 (SOU 1997:20)
44 A a, s 16
45 A a, s 97
46 A a, s 97
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´5XOH�RI�5HDVRQ´�±�GHW
DPHULNDQVND�V\VWHPHW

$OOPlQW

I samband med att det har framförts kritik mot kommissionens sätt att
hantera vertikala begränsningar har det föreslagits att det amerikanska
systemet bör införas i gemenskapen.47 Den amerikanska anti-
trustlagstiftningen, som reglerar bland annat vertikala begränsningar, bygger
på ett ”rule-of-reason-tänkande” där företagets marknadsstyrka är avgörande
för bedömningen.48 Enligt amerikansk rätt är det inte tillräckligt att en tredje
man eller en avtalspart påverkas. För att förfarandet skall förbjudas krävs att
konkurrensen på marknaden påverkas. Detta kan till viss del liknas vid de
tankar på marknadsanalys som framlagts för att reformera det europeiska
systemet.

5XOH�RI�UHDVRQ

Den grundläggande anti-trustlagen är the Sherman Act49, som antogs 1890.
Section 1 i denna lag förbjuder alla avtal och samordnade förfaranden som
inverkar hindrande på handel och annan näringsverksamhet mellan USAs
delstater eller med utlandet. Sherman Act Section 1 gäller förutom varor
även tjänster, fast egendom och immateriella rättigheter.50 Skulle denna
regel tillämpas fullt ut vore i princip alla avtal förbjudna eftersom de nästan
alltid är mer eller mindre konkurrensbegränsande. Därför utvecklades i
rättspraxis51 en skälighetsregel (”rule of reason”) som innebär att avtalet
analyseras i ljuset av alla omständigheter och på basis av denna analys
avgörs huruvida förfarandet på ett oskäligt sätt undertrycker eller hindrar
konkurrensen och i så fall skall förbjudas.52 För att analysen skall kunna
utföras måste den relevanta produktmarknaden och den relevanta
geografiska marknaden fastställas. Marknadsstyrkan avgörs på bland annat
marknadsandelar, inträdeshinder och konsumenternas köpkraft.53 För att

                                                
47 Lugard, s 174
48 Hawk, s 976
49 15 U S C A, §§ 1-7
50 Odenbro, s 18
51 Rule of reason resonemanget framfördes av Supreme Court i målet Standard Oil
Company v US, 221 US 1 (1911)
52 De la Cruz, s 292f
53 Hawk, s 976f
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Sherman Act Section 1 skall kunna tillämpas krävs att begränsningen i icke
obetydlig utsträckning påverkar handeln mellan medlemsstaterna.54

Tillämpningen av skälighetsregeln inskränks i viss mån eftersom vissa
begränsningar utpekas som per se förbjudna.55. I dessa fall görs ingen analys
av exempelvis marknadsstyrkan.56 När det gäller vertikala begränsningar
förbjuds endast uttalade prisbindningar mellan två eller flera parter.57

Vertikala icke prisrelaterade begränsningar bedöms däremot enligt den ovan
beskrivna skälighetsregeln.58

Efter en tids tillämpning av skälighetsregeln framfördes tankar på att
företagen borde få veta vilka förfaranden som antas leda till
konkurrensbegränsningar och som därmed är förbjudna. Dessa idéer
förverkligades i och med utfärdandet av the Clayton Act 1914. Section 3
förbjuder vissa typer av konkurrensbegränsande avtal – s k
kopplingsförbehåll och exklusivitetsavtal. Kopplingsförbehåll innebär att
säljaren av en vara (den kopplande varan) ställer som villkor för
försäljningen att köparen även köper en annan vara (den kopplade varan).59

För att denna typ av avtal skall falla under förbudet krävs att den kopplande
varan har ett visst mått av ekonomiskt inflytande på marknaden.60 De
exklusiva avtalen innebär att en köpare förbinder sig att köpa hela sitt behov
av en vara från en viss leverantör61 eller att leverantören åtar sig att inte sälja
konkurrerande varor.

Clayton Act Section 3 omfattar till skillnad från Sherman Act inte tjänster,
fast egendom och immateriella rättigheter.62 För tillämpning av Clayton Act
är det emellertid tillräckligt att den inomstatliga handeln påverkas.63

Enligt den amerikanska lagstiftningen har konkurrensmyndigheterna bland
annat rätt att utfärda ett förordnande som innebär att ett visst förfarande skall
avbrytas och inte får upprepas och de har även rätt att begära skadestånd.64

Utöver dessa civilrättsliga möjligheter finns även vissa straffrättsliga
sanktioner, fängelse eller böter. Dessutom är det möjligt för en enskild vars
verksamhet eller egendom skadats på grund av ett förfarande som är
förbjudet enligt antitrustlagstiftningen att begära skadestånd.65 Om den
enskilde anses ha rätt tillskadestånd kan en ersättning som motsvarar tre

                                                
54 Odenbro, s 20
55 Northern Pacific Railway Co et al v U S, 356 US 1 (1958)
56 Hawk, s 979
57 Lugard, s 175
58 Continental TV, Inc, et al  v GTE Sylvania Inc, 433 US 36 (1977)
59 Gellhorn, s 313
60 International Business Machines Corp v US, 298 US 131 (1936) och International Salt
Co v US, 332 US 392 (1947)
61 Standard Oil of California et al v United States, 337 US 293 (1949)
62 Odenbro, s 39
63 A a, s 40
64 A a, s 106
65 Clayton Act Section 4
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gånger den lidna skadans värde utdömas, s k ”treble damages”. Möjligheten
att utdöma fängelse, straffrättsliga böter eller treble damages saknas i EG-
rätten.

)|UlQGULQJDU�L�V\VWHPHW

Under de senaste åren har den amerikanska synen på vertikala begränsningar
skärpts.66 Enligt de riktlinjer som kom 1985 skulle arbetet koncentreras på
att förhindra begränsningar i mellanmärkeskonkurrensen eftersom det
ansågs att vertikala begränsningar som endast påverkade
inommärkeskonkurrensen obetydligt hindrade konkurrensen.67 Det
presumerades att vertikala begränsningar som inte nådde upp till tämligen
högt satta marknadsandelsgränser och som inte var prisrelaterade var
tillåtna. De avtal som översteg gränsvärdena skulle behandlas enligt rule of
reason-systemet. Dessa riktlinjer återtogs 1993 och 1995 publicerade The
National Association of Attorneys General nya riktlinjer68 och i och med
detta skall vertikala prisbindningar anses vara per se förbjudna och alla icke
prisrelaterade begränsningar behandlas enligt skälighetsregeln. I övrigt
beskrivs och förklaras i riktlinjerna vilka faktorer och effekter som skall
ligga till grund vid bedömningen av de vertikala begränsningarna och de
utpekar inte specifikt vilka klausuler som är tillåtna eller ej.69 Riktlinjerna
drar även upp distinktionerna mellan pris- och icke-prisrelaterade vertikala
begränsningar samt mellan horisontella och vertikala avtalsrelationer.

Per se förbudet för vertikala prisbindningar har emellertid nyligen
modifierats genom ett avgörande i 6XSUHPH�&RXUW��6WDWH�2LO�&R�Y�.KDQ.70

Målet rörde ett avtal som resulterade i en vertikal maximiprisbinding. Kahn
hyrde en bensinstation av oljebolaget State Oil Co och oljebolaget sålde
även bensin till Kahn. Enligt avtalet stod det Kahn fritt att sätta nivån på sitt
försäljningspris, men om det översteg oljebolagets rekommenderade
återförsäljningspris skulle den överskridande delen rabatteras till State Oil
Co. Detta innebar att möjligheterna för Kahn att sätta sitt pris begränsades.
Domstolen fann att vertikala maximiprisbindningar inte nödvändigtvis är till
skada för konsumenterna eller konkurrensen i sådan utsträckning att de skall
vara per se förbjudna. Denna typ av begränsningar skall istället behandlas
enligt skälighetsregeln. Avgörandet innebär att för närvarande är endast
vertikala minimiprisbindningar per se förbjudna.

                                                
66 Carlin, s 287
67 1985 Vertical Restraints Guidelines
68 Vertical Restraints Guidelines of the National Association of Attorneys General,
publicerade 27 mars 1995 (Antitrust & Trade Regulation Report, Vol 68, No 1706)
69 Lugard, s 175f
70 State Oil Co v Khan, 96-871 (1997-11-04). Avgörandet upphäver tidigare praxis som
baseras på Supreme Court’s avgörande i Albrecht v Herald Co 390 US 145 (1968)
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6NLOOQDGHU�PHOODQ�DPHULNDQVN

DQWLWUXVWODJVWLIWQLQJ�RFK�(*�UlWWHQ

Trots vissa likheter föreligger det ganska stora skillnader mellan EGs och
USAs regelsystem. Som nämnts ovan bedöms vertikala begränsningar i
USA huvudsakligen efter en skälighetsregel. Gemenskapens
tillvägagångssätt skiljer sig på så sätt att först måste det avgöras huruvida
begränsningen utgör en potentiell överträdelse av förbudet i artikel 85.1. Om
det konstateras att en överträdelse föreligger görs inte någon
skälighetsbedömning utan undantagsmöjligheterna måste sökas i artikel
85.3.

Likväl som det finns de som förespråkar ett införande av det amerikanska
rule of reason förfarandet i EG-rätten, finns det de som anser att detta ej är
möjligt.71 Ett sådant förfarande, menar de, skulle inte kunna ta hänsyn till
det speciella integrationsmålet som finns i EG-rätten. En
konkurrensreglering är oftast knuten till en politik som rent ekonomiskt ser
positivt på konkurrens. Detta är däremot inte det främsta målet för EGs
konkurrenspolitik. Här ses skapandet av en inre marknad som den primära
målsättningen och därför anses det att reglerna måste vara stränga.72 Mot
detta resonemang ställs argumentet att den stränga synen på territoriella
begränsningar borde kunna mildras eftersom exklusiv samverkan mellan två
parter inte innebär att de kan förhindra all annan handel med
avtalsprodukterna.73 När en produkt frivilligt sätts på marknaden av
avtalsparterna skall den kunna föras från en medlemsstat till en annan.

                                                
71 Se Lugard, not 80, vilken hänvisar till R Whish ”Competition of Law”, Butterworths, 3rd

ed, 1993, s 14
72 Lidgard, SvJT, s 636
73 A a, s 636ff
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+XU�KDU�(*V�QXYDUDQGH�V\VWHP
IXQJHUDW"

.RPPLVVLRQHQV�WLOOlPSQLQJ

Kommissionens traditionella metod att angripa konkurrensbegränsande
avtalsrelationer i vertikala handelsled har resulterat i en vid mekanisk
tillämpning av artikel 85.1.74 Oavsett den reella påverkan på
konkurrenssituationen på den ifrågavarande relevanta marknaden har en
vertikal begränsning ansetts falla under samarbetsförbudet, vilket ibland lett
till att avtal som saknar negativa marknadseffekter omfattats av förbudet.
Någon ekonomisk analys av konkurrenseffekten, exempelvis hur priserna
påverkas, har inte gjorts. Kommissionen tittar inte heller på
marknadsstyrkan hos de företag som slutit sig samman.75 Bedömningen
inriktar sig främst på huruvida ett avtal begränsar handlingsfriheten för
någon av avtalsparterna och huruvida avtalet har en väsentlig effekt på
situationen för tredje man76, vilket kommissionen yttrade redan 1966 i målet
&RQVWHQ��*UXQGLJ.77 Kommissionen har därefter vidmakthållit denna princip
om handlingsfrihet för avtalsparterna.78

När kommissionen bedömer ett avtals förenlighet med artikel 85.1 granskas
i princip avtalets form och beteendet hos enskilda marknadsaktörer istället
för att uppskatta de verkliga konsekvenserna av den ifrågavarande
begränsningen i samband med en analys av samtliga ekonomiska
omständigheter.79 Kommissionen har använt sig av detta förfarande vid ett
flertal tillfällen. Bland ett flertal mål skall följande nämnas. I beslutet
3KLOLSV� 9LGHR� &DVVHWWH� 5HFRUGHUV80 ansåg kommissionen att ett
patentlicensavtal begränsande konkurrensen efter som licenstagarna inte fick
tillverka eller sälja några andra VCR-system än de som omfattades av
avtalet. Kommissionens argumentation i målet 1XQJHVVHU81 visar att
kommissionen koncentrerar sig på avtalets avsikt och dess påverkan på

                                                
74 Carlin, s 283
75 Hawk, s 975
76 Lugard, s 166
77 Mål  C-56 och 58/64, Etablissements Consten SaRL och Grundig-Verkaufs-GmbH mot
kommissionen [1966] ECR s 299. EG-domstolen betonade vikten av att
mellanmärkeskonkurrensen upprätthålls men uttalade samtidigt att
inommärkeskonkurrensen var viktig för att främja effektiviteten i distributionen.
78Se bland annat mål C-56/65, Société Technique Minière (LTM) mot Maschinenbau Ulm
GmbH (MBU) [1966] ECR 337 och mål C-262/81, Compagnie Générale pour la Diffusion
de la Télévision and Others mot Ciné-Vog Films SA and Others [1982] ECR 3381
79 Lugard, s 167
80 OJ 1978 L47/42 (Philips Video Cassette Recorders)
81 Mål C-258/78, Nungesser (LC) KG und Kurt Eisele mot kommissionen [1982] ECR 2015
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tredje man. Detta leder till att kommissionen kan föra in förfaranden under
förbudet i artikel 85.1 som har obetydlig påverkan på konkurrensen. I målet
hävdade kommissionen att en licensgivare genom att upplåta
licensrättigheter till ett enda företag uteslöt sig själv från att, under
avtalstiden, upplåta rättigheter till andra företag inom samma område. På så
vis eliminerades konkurrensen inom området. Detta är, precis som
kommissionen hävdar, syftet med avtalet och det är också till nackdel för
tredje man. Domstolen fastslog emellertid att förfarandet inte begränsade
konkurrensen. Två år senare, i beslutet &DUOVEHUJ, uttalade kommissionen
att ett företags åtagande att köpa en viss kvantitet öl föll under förbudet i
artikel 85.1 eftersom företaget hindrades från att själv producera kvantiteten
eller från att köpa den från någon annan producent. I $XGLWHO82 fastslog
kommissionen att ett avtal mellan några TV-kanaler och deras annonsörer
var begränsande. Det slutliga priset för ett reklaminslag baserades på hur
många tittare programmet hade. Begränsningen bestod i att endast
mätningen av det italienska tittarantalet användes vid prissättningen.

Det skall dock tilläggas att kommissionen mjukat upp sin tillämpning i viss
utsträckning. De har i några fall bedömt begränsningar i förhållande till den
relevanta marknaden83, men de är inte konsistenta i sin tillämpning och
företagen har svårt att förutse bedömningen.84

'RPVWROHQV�WLOOlPSQLQJ

EG-domstolen och Förstainstansen har däremot, åtminstone det  senaste
decenniet, intagit en något mindre mekanisk ställning vid tolkningen och
tillämpningen av artikel 85.1.85 De delar inte fullt ut kommissionens syn på
principen om ekonomisk handlingsfrihet86 och har i viss utsträckning närmat
sig den amerikanska skälighetsbedömningen. EG-domstolen gör sin
bedömning i två steg. Efter att ha konstaterat att avtalet inte har som syfte att
begränsa konkurrensen avgör domstolen i vilken utsträckning avtalet har
faktiska effekter på konkurrensen och i vilken utsträckning konkurrensen
begränsas. För att avgöra detta försöker domstolen uppskatta hur
konkurrensen skulle utvecklats på marknaden om det ifrågavarande avtalet
inte slutits.87 Denna tendens yttrar sig tydligt i 'HOLPLWLVPnOHW88 som rörde
ett förhandsbesked kring frågan huruvida ett exklusivt inköpsavtal för öl
överensstämde med EGs konkurrensregler. Domstolen uttalade att vid

                                                
82 OJ 1993 L306/50 (Auditel)
83 OJ 1990 L209/15 (Elopak-Odin), OJ 1990 L228/31 (ECR 900), OJ 1994 L309/24
(Olivetti-Digital) och OJ 1995 L221/34 (PMI-DSV)
84 Lugard, s 168
85 Deacon, s 311 och Bright, s 521
86 Hawk, s 980
87 Lugard, s 167
88 Mål C-234/89, Delimitis mot Henninger Bräu [1991] ECR 935
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bedömningen av om ett exklusivt inköpsavtal faller inom
tillämpningsområdet för artikel 85.1 måste en ekonomisk och rättslig analys
av avtalet och dess bakgrund göras. Denna analys måste fastställa den
relevanta produktmarknaden och den relevanta geografiska marknaden för
att bland annat antalet producenter och storleken på dessa och hur
märkestrogna konsumenterna är skall kunna uppskattas. Först i och med en
sådan analys kan det avgöras huruvida avtalet väsentligt hindrar
konkurrensen på den relevanta marknaden. Om det aktuella avtalet inte når
upp till denna nivå skall det inte heller vara förbjudet enligt artikel 85.1.

Domstolen har även i följande avgöranden förespråkat denna
marknadsanalys för att avgöra tillämpningsområdet för artikel 85.1. I ett
avgörande från 199489, som rörde en avtalsklausul enligt vilken
medlemmarna i ett inköpssamarbete förbjöds att delta i konkurrerande
samarbeten, fastslog EG-domstolen att klausulens förenlighet med artikel
85.1 var beroende av de ekonomiska förhållandena på den relevanta
marknaden. Bedömningen kan inte endast göras utifrån abstrakta villkor. I
fallet /DQJQHVH90 fastslogs återigen att endast avtal som väsentligt bidrar till
en marknadsuppdelning skall förbjudas. Fallet rörde exklusiva
återförsäljningsavtal för glass. Avtalen innehöll både en exklusiv
inköpsförpliktelse och ett konkurrensförbud. Bolaget Langnese dominerade
en stor del av marknaden, men trots detta krävde domstolen en analys av
marknadsstrukturen och av avtalets påverkan på konkurrensen. Domstolen
fastslog dock slutligen, i ljuset av marknadsanalysen, att avtalen gjorde det
mycket svårt för nya aktörer att träda in på marknaden. Domstolen yttrade i
samband med detta också att det faktum att ett nät av exklusiva inköpsavtal
överskrider gränserna i bagatelltillkännagivandet innebär inte automatiskt att
de kommer att påverka konkurrensen på ett betydande sätt och därför strider
förfarandet inte mot artikel 85.1.

EG-domstolens yttrande i Delimitsmålet att det krävs en ekonomisk analys
för att det skall kunna avgöras huruvida ett avtal faller inom
tillämpningsområdet för artikel 85.1 har inte riktigt slagit igenom hos
kommissionen. Detta framgår av kommissionens beslut i 6FK|OOHU91 och i
/DQJQHVH92. Båda dessa beslut rörde exklusiva försäljningsavtal.
Kommissionen fastslog att avtalen hade en märkbar effekt på konkurrensen
eftersom företagens omsättning översteg gränserna i  kommissionens
bagatelltillkännagivande. Förstainstansen förkastade emellertid denna
argumentation och slog fast att kommissionen skulle gjort en analys av
avtalens effekter i enlighet med Delimitismålet innan de beslutade att
avtalen föll inom förbudet i artikel 85.1.

                                                
89 Mål C-250/92, Göttrup-Klim e a Grovvarenforeninger mot Dansk Landsbrugs
Grovvarenselskab AmbA [1994] ECR 5641
90 Mål T-7/93, Langnese-Iglo mot kommissionen [1995] ECR II 1533
91 OJ 1993 L183/1 (Schöller)
92 OJ 1993 L183/19 (Langnese)
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)|UGHODU�PHG�GHW�QXYDUDQGH
V\VWHPHW

.RPPLVVLRQHQV�EHG|PQLQJ

I grönbokens kapitel V93 redogör kommissionen för de fördelar de anser att
det finns med nuvarande system. Kommissionen yttrar att de vid
bedömningen av huruvida ett avtal är begränsande, beaktat ekonomiska
faktorer för att säkerställa konkurrensen på marknaden. Denna bedömning
har gjorts i enlighet med artikel 85.3, som säger att undantag inte beviljas
för avtal som undanröjer konkurrensen, men skulle avtalet ha avsevärt
positiva effekter kan det beviljas undantag.

Genom att rätten till parallellhandel och passiv försäljning skyddas
befordras marknadsintegrationen och alltför stora prisskillnader mellan
medlemsstaterna kan avvärjas. Villkoren i artikel 85.3 säkerställer att
konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av vinsten och enskilda som
skadas av konkurrensbegränsningen kan väcka talan hos nationell domstol
eftersom artikel 85.1 har direkt effekt. De har även möjlighet att klaga hos
kommissionen.

Bagatelltillkännagivandet och även vissa regler i gruppundantagen skyddar
samarbete mellan små och medelstora företag genom att de inte behöver
anmäla avtal. Övriga parter har möjligheten att ansöka om individuellt
undantag eller så kan de utforma sina avtal så att de omfattas av ett
gruppundantag. Kommissionen anser att systemet med gruppundantag är
flexibelt eftersom undantagen skall vara tidsbegränsade, de kan förnyas och
det är även möjligt att återkalla ett gruppundantag.

5lWWVVlNHUKHW

Kommissionen diskuterar graden av rättssäkerhet i det nuvarande systemet
och yttrar att ett beslut om individuellt undantag ger ett fullständig skydd
mot senare ingripanden. Ett gruppundantag ger komplett skydd så länge
avtalet uppfyller villkoren och detta gäller även invändningsförfarandet som
finns i några av gruppundantagen. Ett icke-ingripandebesked från
kommissionen ger däremot inte skydd mot ingripanden från en nationell
myndighet som anser att avtalet strider mot nationell konkurrenslagstiftning.
Slutligen berörs systemet med de comfort letters som kommissionen

                                                
93 Grönboken, s 52-56
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utfärdar. De medger att detta system inte ger fullständig rättssäkerhet men
anser ändå att företagen kan förlita sig på dem. Kommissionen visar genom
utfärdandet att de inte kommer att ingripa mot avtalet såvida inte
omständigheterna väsentligen ändras. Tredje man avhålls i de flesta från att
komma med invändningar mot ett avtal och även om de nationella
myndigheterna inte är bundna av ett administrativt brev så har det mig
veterligen aldrig förekommit att myndigheterna utfärdat beslut som går stick
i stäv med ståndpunkten i ett administrativt brev som kommissionen
utfärdat.

Systemet med att kommissionen beviljar individuella undantag innebär
också att bedömningen görs av en myndighet och tillämpningen blir relativt
enhetlig.94

                                                
94 Lidgard, SvJT, s 623
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9DUI|U�NUlYV�lQGULQJDU�L�(*V
V\VWHP"

7LG�I|U�I|UlQGULQJ

Det har bland annat från medlemsstaternas sida riktats kritik mot
kommissionens tillämpning av artikel 85.1 när det gäller vertikala
begränsningar. Medlemsstaterna anser att tillvägagångssättet är alltför
mekaniskt och att även begränsningar som förbättrar konkurrensen
hindras.95 Tillämpningsområdet för artikel 85.1 anses alltså ha blivit för
brett och tillämpning sker utan att hänsyn tas till den ekonomiska och
marknadsmässiga situationen. Detta är ett av skälen till översynen av detta
regelområde. Dessutom upphör gruppundantagsförordningarna rörande
ensamåterförsäljaravtal, exklusiva inköpsavtal och franchiseavtal att gälla
vid utgången av 1999.

Ännu en bidragande orsak till översynen är förändringarna inom
distributionssektorn. Detaljhandeln har blivit alltmer koncentrerad och nya
former av samarbete har växt fram, vilka ofta bygger på långsiktighet och
kunskap om varandras produkter.96 Konsumtionen har förändrats97 och
globaliseringen ökar. Produkter som kommer från leverantörer utanför EU,
särskilt de från Fjärran Östern, blir alltmer konkurrenskraftiga, kvaliteten
har höjts och leveranserna blir tillförlitligare.98

Slutligen anser kommissionen att ramarna för lagstiftningen kring den inre
marknaden i princip är fastställda och det blir allt viktigare att inrikta sig på
avtalsförhållanden mellan enskilda företag.99

)|UlQGULQJDU�L�GLVWULEXWLRQVVWUXNWXUHQ

)|UElWWUDG�LQIRUPDWLRQVWHNQLQN

När det gäller distributionsstrukturen inom EU kan konstateras att det finns
vissa skillnader mellan de olika medlemsstaterna100 och även mellan olika

                                                
95 Deacon, s 313
96 Sundberg, Konkurrens 3/95
97 Carlin, s 285 och Grönboken, s 64 p 222
98 Grönboken, s 70 p 247
99 A a, s 2
100 A a, s 4
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produktsektorer föreligger variationer. Det kan därför vara svårt att göra en
generell analys av distributionen på den gemensamma marknaden men några
gemensamma tendenser kan ändock uttydas.101 Distributionssektorn håller
på att koncentreras vilket resulterar i ett fåtal större integrerade
leveranskedjor. Samtidigt skapas samarbete mellan olika mindre detaljister
som konkurrerar med de större aktörerna genom att utnyttja samma
distributionskanaler. Grossisthandeln minskar medan franchiseföretagen
ökar och som ett resultat av IT-utvecklingen kan ses en ökning av
distansförsäljningen.

Tidigare bestod distributionskedjorna oftast av oberoende och klart åtskilda
aktörer. Utvecklingen går däremot mot ett intimare samarbete mellan de
olika aktörerna, vilket beror på främst användningen av allt mer förfinade
informationssystem. Informationstekniken har givit företagen möjlighet att
snabbare och oftare utbyta information. Detta har resulterat i
effektiviseringar i produktion och distribution. Beställnings- och
lagringsmetoder har ändrats. Fortlöpande kontakter mellan producenter och
deras leverantörer innebär att tiden för produktutveckling kan kortas och att
kvaliteten på den färdiga produkten höjs.

Det förbättrade informationsutbytet har bland annat givit upphov till den s k
”Just-in-Time-principen”, som har sitt ursprung i Japan.102 Principen innebär
att producenter och leverantörer är sammankopplade via ett datanät så att de
kan hålla ständig kontakt med varandra. På detta vis behöver inga varor
produceras förrän det finns en efterfrågan på dem och lagerkostnaderna kan
minimeras. Leveranssystemen blir alltmer baserade på konsumentefterfrågan
(”pull”) istället för som tidigare på produktion och lagring i väntan på
efterfrågan (”push”). Det är inte längre nödvändigtvis så att producenten är
den starkaste parten i distributionskedjan. Det är då nödvändigt att
produktionssystemen är flexibla och snabbt kan ändras och svara mot
efterfrågeförändringar.

Utvecklingen går även mot att större aktörer alltmer börjar utveckla egna
distributions- och logistiksystem103 eller helt enkelt köper upp mindre
distributörer för att integrera dem i sin egen organisation. Distributionen han
rationaliseras vilket leder till att kostnaderna minskar. De helintegrerade
företagen undgår på detta sätt även granskningen av ”samarbetet”.104

I samband med att distributionstekniken förbättras och leveranstiderna
kortas blir företagens marknader alltmer globala. Globaliseringen leder även
till att företag väljer att etablera sig där villkoren är som mest gynnsamma.

                                                
101 A a, s 13
102 Deacon, s 318
103 Grönboken, s 65 p 225
104 Lidgard, SvJT, s 625
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.RQVHNYHQVHU�DY�I|UlQGULQJDUQD

Det kan vara svårt att exakt förutse vilka konsekvenser denna dynamiska
utveckling kommer att få. En sak är dock tämligen säker och det är att
utvecklingen kommer att påverka konkurrenssituationen inom EG och
således även synen på vertikala begränsningar. Samarbetstendensen inom
leveranskedjorna kan exempelvis försvaga inommärkeskonkurrensen.
Konkurrensen uppstår nu främst mellan olika leveranskedjor och
inommärkeskonkurrensen minskar. Enligt kommissionen kan detta oftare
leda till att en av aktörerna i kedjan kan dominera de övriga.105

Kommissionen yttrar i Grönboken också att möjligheten till parallellhandel
inte längre har så stor inverkan på grund av den förändrade
distributionsstrukturen.106 Det har blivit allt viktigare för distributörerna att
etablera långsiktiga och ”säkra” relationer med producenterna. Den
kortsiktiga vinst som uppstår vid parallellimport kan exempelvis gå förlorad
om detaljisten måste återgå till sin tidigare leverantör.

                                                
105 Grönboken, s 15 p 51
106 A a, s 13 p 45
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.ULWLN�PRW�GHW�QXYDUDQGH
V\VWHPHW

*UXQGOlJJDQGH�NULWLN

Med tanke på de snabba förändringar som distributionssektorn genomgått
bottnar mycket av den kritik som riktas mot det nuvarande systemet i att
regelverket inte längre svarar mot företagens behov. Som tidigare nämnts
anser företagen att gruppundantagen är för snäva och att artikel 85.1
tillämpas alltför formalistiskt. Bedömningen inriktas snarare på enskilda
avtalsklausulers utformning och innehåll än på de marknadseffekter ett avtal
får och vilken marknadsställning avtalsparterna har. Icke
konkurrenshämmande begränsningar förbjuds och nya samverkansformer får
ej utrymme att utvecklas. Kommissionens ambition att de vertikala avtalen
inte får begränsa avtalsparternas ekonomiska handlingsfrihet kritiseras också
på den grund att i princip alla avtal till sin natur är mer eller mindre
handlingsbegränsande för parterna.107 Någon ekonomisk analys ryms inte i
kommissionens tillämpning av artikel 85.1. Den analys kommissionen utför
görs endast vid undantagsbedömningen enligt artikel 85.3.108 Det har
föreslagits att utgångspunkten skall vara att alla avtal som är vertikalt
begränsande skall vara tillåtna och endast i de fall de har väsentligt
konkurrenshämmande effekter skall de förbjudas.109

+RULVRQWHOOW�VDPDUEHWH

Små och medelstora företag uttrycker oro över möjligheterna till deras
fortsatta verksamhet.110 Om de inte tillåts att samarbeta i frivilliga
sammanslutningar är risken stor att de konkurreras ut av de stora
helintegrerade kedjorna. Bagatelltillkännagivandet täcker inte denna form av
samarbete och det omfattar inte heller de fall när små eller medelstora
företag sluter avtal med större företag, vilket kan vara en väsentlig
förutsättning i affärsvärlden.111 Det kan också vara svårt att dra gränsen
mellan horisontella och vertikala avtalsrelationer, vilket leder till osäkerhet
för företagen.112

                                                
107 Hawk, s 978
108 A a, s 980
109 Grönboken, s 70 p 249
110 A a, s 71 p 253
111 Bright, s 511
112 Lugard, s 166
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'HODGH�PDUNQDGHU

Trots att kommissionen anser att lagregleringen kring den inre marknaden
nu i princip är fastställd föreligger fortfarande prisskillnader mellan
medlemsstaterna och det kvarstår än så länge en hel del hinder mot
parallellhandel.113 Dessa hinder är ofta lokala smakskillnader hos
konsumenterna, vilket resulterar i varierad efterfrågan både vad gäller
kvantitet och kvalitet. Prisskillnaderna beror emellanåt på att företagen inte
”vågar” dra nytta av dem av rädsla för att förstöra långvariga avtalsrelationer
med producenterna.

Det finns fortfarande rättsliga faktorer som delar upp den gemensamma
marknaden. Märknings- och förpackningskrav varierar mellan
medlemsstaterna och ytterligare hinder utgörs av växelkurser, skatte- och
avgiftsbestämmelser.114

6YnUWRONDW�RFK�WLGVNUlYDQGH

Kritik har framförts även mot anmälningssystemet för individuella
undantag. Detta system måste användas ganska ofta eftersom många avtal
inte passar in under ett gruppundantag. Proceduren anses vara kostsam och
tidsödande, i synnerhet för små och medelstora företag som saknar egna
juridiska avdelningar.115 Anmälningssystemet innebär även att
kommissionen måste lägga ned stora resurser på att så snabbt som möjligt
granska de anmälda avtalen. Företagen har ibland också problem med att
tolka reglerna i gruppundantagsförordningarna. Problemen resulterar i att
avtalen utformas i enlighet med de klausuler som anges som tillåtna i
gruppundantagen.116 Avtalen anpassas inte efter de specifika
förutsättningarna i det enskilda fallet och klausulerna blir inte så effektiva
och välfungerande som de kunde varit. Risken är också stor att företagen
söker individuella undantag ”i onödan” för att vara på den säkra sidan.

Dessutom anses reglerna ofta vara oklart formulerade, vilket skapar en
rättsosäkerhet kring huruvida ett avtal faller innanför ramarna på ett
gruppundantag eller ej.

                                                
113 Grönboken, s 67f
114 A a, s 67ff
115 A a, s 70 p 250
116 Mannheimer Swartlings remissvar, s 3f
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6HOHNWLYD�GLVWULEXWLRQVDYWDO

Eftersom det inte finns något gruppundantag som täcker selektiva
distributionsavtal är företagen enbart utlämnade åt att ansöka om
individuellt undantag, vilket är tidskrävande och kostsamt. Om ett avtal av
denna typ innehåller vanligt förekommande standardklausuler som t ex
reglerar inköpskvantiteter eller marknadsföringssamarbete, som går utöver
de fyra villkor som godtas i vanliga fall, så kan det inte längre undantas från
förbudet i artikel 85.1.117 Rättssäkerhetsaspekterna kommer in även här.

Kritik har riktats mot de selektiva distributionssystemen för att de varor som
tidigare ansetts lämpade för dessa system numera inte kräver samma
tekniska kunskapsnivå. Återförsäljarna behöver inte längre tillhandahålla
service på samma sätt som tidigare.118 Konsumentorganisationer har
kritiserat argumentet om att de selektiva distributionssystemet skulle leda till
ett bättre urval och bättre service för konsumenterna. Organisationerna anser
snarare att de hindrar inträdet till marknaden och minskar produkturvalet.119

                                                
117 Murray, s 232
118 Grönboken, s 73 p 263
119 A a, s 73 p 265
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*U|QERNHQ�RP�YHUWLNDOD
EHJUlQVQLQJDU

%DNJUXQG

Den 22 januari 1997 antog EG-kommissionen den s k grönboken om
vertikala begränsningar i EGs konkurrenspolitik.120 Eftersom
konkurrensområdet genomgått förändringar syftar grönboken till att ge en
grundlig översyn av det nuvarande regelsystemet samt att fungera som ett
underlag för de fortsatta diskussionerna.121 Målet med konkurrenspolitiken
är fortfarande att vidmakthålla en integrerad gemensam marknad och att
främja konkurrenssituationen för företagen inom EG. Berörda parter
uppmanas att lämna synpunkter på och att ta ställning till vad som framlagts
i grönboken.

För att sammanställa underlaget till grönboken genomförde kommissionen
bland annat intervjuer med producenter, återförsäljare, företrädare för
industri-, handels- och konsumentorganisationer samt akademiska experter.
Information och bakgrundsmaterial till grönboken kommer också från det
första mötet med The European Competition Forum som hölls den 3 – 4
april 1995. Vid detta tillfälle samlades 260 representanter från
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter och olika dömande instanser samt
ett tjugotal representanter från länder som slutit avtal med EU för att
diskutera konkurrenspolitiken inom unionen med avseende på vertikala
begränsningar.

2PIDWWQLQJ�RFK�LQQHKnOO

Grönboken är främst inriktad på förhållanden som rör de fyra typer av
distributionssystem som kommissionen fastställt - ensamåterförsäljare,
exklusiva inköpsavtal, franchiseavtal och selektiv distribution, men
behandlar även övriga relationer i distributionskedjan122. Grönboken
omfattar dock inte vertikala relationer som rör motorfordon, vertikala
relationer vid meddelande av licenser avseende immateriella rättigheter och
handelsagenter.

                                                
120 Kommissionens grönbok om vertikala begränsningar i EGs konkurrenspolitik, KOM(96)
721
121 A a, s 2 (III p 7)
122 A a, s 1f
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I grönboken ger kommissionen en beskrivning av det nuvarande
regelsystemet, vilka fördelar de anser finns med dessa regler samt jämför
EG-rätten med konkurrensreglerna i de olika medlemsstaterna och några
icke-medlemsstater. I grönboken utpekas också vilka förändringar
distributionssektorn genomgått och vilka konsekvenser de givit upphov till.
Slutligen presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna och de olika
alternativen kommissionen utarbetat ställs upp.

*U|QERNHQV�DOWHUQDWLY

8SSPDQLQJ�DWW�OlPQD�V\QSXQNWHU

Grönboken uppställer fyra olika alternativ till utformningen av de regler som
skall styra de vertikala begränsningarna. Berörda parter uppmanas
kommentera alternativen så som de är utformade av kommissionen, men
kommissionen är även öppen för kombinationer eller varianter av de givna
alternativen. Kommissionen välkomnar även förslag som rör vertikala
begränsningar men som skiljer sig från grönbokens alternativ.

Här nedan följer en beskrivning av de olika alternativen, synpunkter från de
svenska remissinstanserna123 samt en diskussion kring de konsekvenser som
respektive alternativ kan leda till.

$OWHUQDWLY�,�±�%LEHKnOODQGH�DY�QXYDUDQGH�V\VWHP

.RPPLVVLRQHQV�I|UVODJ

I kommissionens första alternativ föreslås inga ändringar i det befintliga
systemet. Detta förslag bibehåller den nuvarande synen på vertikala
begränsningar inom EU. Det är dock ingen av de svenska remissinstanserna
som stöder det befintliga systemet fullt ut och det finns inget som tyder på
ett detta alternativ får något stöd bland övriga marknadsaktörer heller.

.RQVHNYHQVHU�DY�DOWHUQDWLY�,

Ett bibehållande av det nuvarande systemet resulterar i att den strikta
tillämpningen av artikel 85.1 vidmakthålls. Trots den omfattande kritiken
mot det nuvarande systemet framförs åsikter som uttrycker oro över att en
mindre strikt tillämpning av artikel 85.1 kan resultera i att den inre
marknaden splittras och att ett nytt regelsystem skulle leda till ökade

                                                
123 Förteckning över de remissvar som inkommit till närings- och handelsdepartementet, se
bilaga A
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kostnader och minskad rättssäkerhet.124 Dessa argument är dock inte
tillräckliga för att låta det nuvarande systemet kvarstå i sin befintliga form
med hänsyn till de invändningar som riktats mot avsaknaden av ett
marknadsanalysförfarande. Risken finns att systemet hämmar den pågående
utvecklingen av bland annat strukturförändringar, nya företagsformer och en
global marknad.

$OWHUQDWLY�,,�±�0HU�RPIDWWDQGH�JUXSSXQGDQWDJ

.RPPLVVLRQHQV�I|UVODJ

Detta alternativ är ett bemötande av kritiken som hävdar att de nuvarande
gruppundantagen är för snäva. En lösning kan uppnås genom att
gruppundantag utöver de angivna bestämmelserna också omfattar liknande
eller mer restriktiva bestämmelser. En ogiltig avtalsklausul skall inte leda till
att hela avtalet faller utanför gruppundantaget och dessutom finns
möjligheten att utsträcka gruppundantagen till avtal med fler än två parter.

Kommissionen föreslår också att det utfärdas ett gruppundantag eller
meddelande för selektiva distributionsavtal och att horisontell samverkan
mellan detaljister omfattas av gruppundantagen. Villkoret för att sådana
frivilliga detaljistkedjor skall tillåtas är att det rör sig om små och
medelstora företag vars sammanlagda andel på marknaden inte överstiger en
angiven gräns.

Ett ytterligare led till mer flexibla gruppundantag är att återförsäljare skall
tillåtas bearbeta de ifrågavarande produkterna och eventuellt skulle
gruppundantaget för franchising kunna tillåta prisbindning under en viss
gräns. Slutligen föreslår kommissionen att återförsäljare som vägras tillträde
till ett selektivt distributionsnät skall kunna vända sig till en skiljedomstol
för att få frågan prövad.

6YHQVND�UHPLVVYDU

Flera av de svenska remissvaren förordar en lösning i enlighet med
alternativ II.125 Sveriges Köpmannaförbund och Petroleumhandelns
Riksförbund126 anser att de befintliga gruppundantagen fungerat

                                                
124 Carlin, s 285
125 Se bland annat Sveriges Köpmannaförbund, Petroleumhandelns Riksförbund och
Svenska Franchiseföreningen
126 Petroleumhandelns Riksförbund uttalar sig även om ett avgörande som
Marknadsdomstolen nyligen fattat (MD 1997:8). Förbundet anser att detta avgörande lett
till att deras förhandlingsrätt enligt MBL (SFS 1976:580) urholkats och tycker därför att
gruppundantagen bör innefatta bestämmelser som kan bringa balans i ett förhållande då den
ena parten dominerar och även bestämmelser som föreskriver maximi- och minimitider för
avtal mellan oljebolag och deras återförsäljare.
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tillfredsställande, men uttalar samtidigt att det finns utrymme för
förbättringar. De anser att fördragets nuvarande artikel 85 och artikel 86 är
tillräckliga för att hindra beteende som stör konkurrensen eller som utnyttjar
en dominerande ställning. Vid tillämpning av dessa artiklar bör dock en
ekonomisk analys av avtalets effekt på marknaden göras.

Köpmannaförbundet anser att det bör utfärdas ett gruppundantag som skall
omfatta samarbete mellan återförsäljare i frivilliga kedjor för att inte denna
samverkansform skall missgynnas i förhållande till exempelvis
franchisenätverk. Samarbete i frivilliga kedjor kan vara nödvändigt för att
återförsäljarna överhuvudtaget skall kunna konkurrera på marknaden.
Förbundet föreslår även att ännu ett gruppundantag utfärdas som skall göra
det möjligt för små och medelstora företag att samarbeta vid förhandlingar
med större dominerande företag.

.RQVHNYHQVHU�DY�DOWHUQDWLY�,,

Alternativ II innebär att det nuvarande systemet bibehålls med de fördelar
som följer med gruppundantagen, men för att bemöta kritiken som framförts
skulle gruppundantagen göras mer flexibla och få ett vidare
tillämpningsområde. Fler förfaranden skulle åtnjuta skydd under
gruppundantagen, men i princip behålls det nuvarande systemet.
Kommissionen anser att rättssäkerheten skulle öka med detta system och
antalet ansökningar om individuellt undantag skulle minska. En utvidgning
ses av flera parter som en klar förbättring i förhållande till det nuvarande
regelverket och en anpassning till de reella förhållandena.

Det faktum att inte hela avtalet skulle omfattas av ogiltigheten, utan endast
den förbjudna klausulen, leder till att rättsosäkerheten begränsas till dessa
enskilda klausuler. Risken finns dock att en ökad flexibilitet även medför en
ökad otydlighet i reglernas utformning. Detta skulle leda till osäkerhet kring
omfattningen av gruppundantagens tillämpningsområde. Dessutom är det
tveksamt huruvida mer omfattande gruppundantag skulle lösa problemet
med att förfaranden som visserligen är vertikalt begränsande men som inte
hämmar konkurrensen faller inom förbudet i artikel 85.1.127 Utvidgade
gruppundantag lämnar inte heller utrymme för utveckling av nya
samverkansformer.

$OWHUQDWLY�,,,�±�0HU�NRQFHQWUHUDGH�JUXSSXQGDQWDJ

.RPPLVVLRQHQV�I|UVODJ

De gruppundantag som reglerar vertikala begränsningar saknar idag
marknadsandelsgränser som begränsar undantagens tillämpningsområde. I

                                                
127 Industriförbundets remissvar, s 6 p 24 och Lidgard, SvJT, s 632
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grönboken föreslås införandet av en marknadsandelsgräns på 40% av den
relevanta marknaden. Företag vars omsättning överskrider denna gräns skall
ej omfattas av gruppundantaget, åtminstone inte när det gäller avtal som
skyddar mot aktiv försäljning utanför det exklusiva området eller som
skyddar mot ensamåterförsäljning. Företag vars marknadsandel inte
överstiger marknadsandelsgränsen föreslås falla inom ramen för ett
gruppundantag i enlighet med grönbokens andra alternativ.

Även i detta alternativ föreslås att selektiva distributionssystem skall
omfattas av ett nytt gruppundantag, med den ytterligare förutsättningen att
det uppställs en marknadsandelsgräns (40%) utöver vilken gruppundantaget
inte skall vara tillämpligt.

6YHQVND�UHPLVVYDU

Landsorganisationen är den enda av de svenska remissinstanserna som
förespråkar en övergång till mer koncentrerade gruppundantag. De anser att
konkurrensen kommer att fungera så länge reglerna är lika för alla. Ingen
skall gynnas framför någon annan. Dessutom uttalar de att det är viktigare
att upprätthålla den fria förhandlingsrätten och den parlamentariska
demokratin än att konkurrensen är absolut. Landsorganisationen godtar inte
att vertikala begränsningar emellanåt kan tolereras om effekterna är positiva
eftersom de anser att nackdelarna med vertikala begränsningar överväger.

De konkurrensbegränsningar som uppstår på grund av regleringar rörande
öppettider, diskriminering, skatter etc och som innebär att
etableringsfriheten inskränks måste godtas eftersom de grundar sig på fria
förhandlingar mellan fackliga organisationer och arbetsgivare och på beslut
som fattats av ett demokratiskt parlament. Konkurrensmålen får i dessa fall
stå tillbaka.

Landsorganisationen har ju som facklig organisation en skyldighet att
tillvarata sina medlemmars intressen och med anledning av detta syfte anser
de att artikel 85.1 bör modifieras. Ändringen går ut på att artikeln endast
skall förbjuda avtal som syftar till att hindra, begränsa eller förvrida
konkurrensen. Detta skulle leda till att exempelvis avtal om arbetstider inte
skulle falla under förbudet, eftersom de saknar detta syfte. Enligt ett yttrande
som bifogats Landsorganisationens remissvar föreslås att det i den svenska
konkurrenslagen införs en bestämmelse som undantar överenskommelser
mellan arbetsgivare och arbetstagare från lagens tillämpningsområde.128

                                                
128 Landsorganisationens yttrande över Konkurrenslagen 1993-1996,
Konkurrenslagsutredningens betänkande (SOU 1997:20 s 2)
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.RQVHNYHQVHU�DY�DOWHUQDWLY�,,,

Förslaget om mer koncentrerade gruppundantag bemöter kritiken som
hävdar att vertikala begränsningar bidrar till ökade prisskillnader mellan
medlemsstaterna och till en minskad integration av den gemensamma
marknaden. Alternativet kan främja konkurrensen på koncentrerade
marknader genom att nya aktörer kan träda in på marknaden. De företag som
överskrider den angivna marknadsandelsgränsen kan inte utnyttja
gruppundantag och kan således inte knyta avtal som är vertikalt
begränsande.

Det finns emellertid brister med detta alternativ. Ett flertal av de svenska
remissinstanserna riktar kritik mot införandet av en marknadsandelsgräns.
För det första kan det vara svårt för de enskilda företagen att avgöra hur stor
marknadsandel de har, det uppstår alltså ett rättssäkerhetsproblem.
Marknadssituationen varierar mellan de olika medlemsstaterna och det
skiljer även i storlek mellan staterna. Situationen kan ändras över relativt
korta tidsperioder beroende av hur exempelvis modetrender ändras.129 För
att kunna avgöra hur stor marknadsandel ett företag har måste för det andra
den relevanta marknaden definieras, både produktmarknaden och den
geografiska marknaden. Även i detta steg ligger ett osäkerhetsmoment.
Avgränsningen måste vara konsekvent130 och det är inte säkert att företagen
och myndigheterna gör samma bedömning.

Eventuellt kan osäkerheten resultera i att företagen för säkerhets skull
ansöker om individuellt undantag eller icke-ingripandebesked även om de
ligger markant under den angivna marknadsandelsgränsen. Kommissionens
arbetsbörda skulle inte lättas och proceduren skulle fortfarande vara lika
tidskrävande och även denna del skulle leda till osäkerhet.

Det har även framkommit synpunkter som går ut på att
marknadsandelsgränser kan vara diskriminerande och till och med hindra
utvecklingen.131 Diskrimineringen består i att skillnaden mellan vad som är
tillåtet och vad som är förbjudet kan vara mycket marginell. Ett företag vars
marknadsandel ligger precis under 40%-gränsen kan tillåtas samarbeta på ett
sätt som är vertikalt begränsande medan ett företag som ligger precis över
gränsen inte kan göra det. Vad gäller åsikterna om att
marknadsandelsgränser kan vara utvecklingshämmande så går de ut på att
ett företag som överskrider gränsen måste trappa ner och väljer att satsa på
en annan marknad istället för att fortsätta investera i den befintliga
verksamheten. Frågan är om detta gagnar marknaden och, i slutändan,
konsumenterna.

                                                
129 Kellaway, s 390
130 Lunds Universitets remissvar
131 ICA-handlarnas remissvar
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Det har föreslagits att ett överskridande av gränsvärdet istället för att leda till
ogiltighet kan resultera i en anmälningsskyldighet eventuellt kombinerad
med den redan befintliga invändningsproceduren.132 Detta skulle möjligtvis
accepteras av de som tidigare kritiserat marknadsandelsgränser men det
skulle däremot inte nämnvärt minska arbetsbördan för företagen eller
kommissionen.

$OWHUQDWLY�,9�±�*UXSSXQGDQWDJ�PHG�V\IWH�DWW�DQJH�XQGHU
YLOND�HNRQRPLVND�RPVWlQGLJKHWHU�DUWLNHO������lU�WLOOlPSOLJ

.RPPLVVLRQHQV�I|UVODJ

Det sista alternativet kommissionen har framlagt baserar sig på ett
marknadsanalysförfarande. Kommissionen föreslår att för parter med en
marknadsandel under 20% av den relevanta marknaden skall det presumeras
att de inte strider mot artikel 85.1. Utanför presumtionen bör dock falla
begränsningar som hindrar parallellhandel, passiv försäljning eller
distributionsavtal mellan konkurrenter och även begränsningar som avser
minimiförsäljningspriser. Kommissionen skall ha möjlighet att motbevisa
presumtionen med hjälp av en marknadsanalys som skall beakta bland annat
marknadsstrukturen, inträdeshinder, grad av integration med den inre
marknaden och den kumulativa effekten av parallella nät. Det krävs att
kommissionen med hjälp av den ekonomiska och rättsliga analysen kan visa
att avtalet har en märkbart konkurrensbegränsande effekt som överväger
avtalets positiva verkningar. När analysen genomförts kan de avtal som
anses omfattas av artikel 85.1 beviljas gruppundantag om de uppfyller vissa
givna förutsättningar.

Kommissionen presenterar två varianter för de avtal som överstiger 20%-
gränsen eller som underskrider gränsen och omfattas av artikel 85.1. Den
första varianten innebär att avtal över 20% skall omfattas av det
gruppundantag som föreslås i alternativ II, medan variant två leder till att
dessa avtal omfattas av gruppundantaget i alternativ III.

6YHQVND�UHPLVVYDU

Alternativ IV ses som positivt av de flesta svenska remissinstanserna och de
ser det som en fördel att hänsyn tas till marknadseffekten av ett avtal och
inte till dess form. Kommissionens förslag till en marknadsandelsgräns på
20% förkastas dock av några instanser. Industriförbundet förespråkar en
höjning med åtminstone 5% och avvisar samtidigt tanken på en övre
marknadsandelsgräns (alternativ IV, variant II). Advokatfirman Delphi anser
att gränsen bör höjas till 50% så att fler avtal omfattas av icke-presumtionen.
Dessutom anser flera instanser att alternativ IV bör tillämpas utan någon

                                                
132 Lidgard, SvJT, s 634
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marknadsandelsgräns.133 Detta skulle leda till ett förfarande i vilket i princip
alla vertikala begränsningar faller under en icke-ingripandepresumtion och
att det därefter är upp till kommissionen att motbevisa presumtionen genom
att utföra en marknadsanalys som visar att avtalet omfattas av artikel 85.1.

ICA-handlarna ansluter sig också till de som förespråkar en tillämpning av
alternativ IV utan någon marknadsandelsgräns. De förordar dessutom, i
likhet med Livsmedelshandlarna, en konkurrensneutral behandling av olika
samarbetsformer. Det skall inte spela någon roll om företaget är anslutet till
en frivillig kedja eller till ett franchisenätverk och ett nytt gruppundantag
måste omfatta båda dessa samarbetsformer. Livsmedelshandlarna befarar
annars att resultatet blir att ett fåtal helintegrerade företagsnät dominerar
marknaden om inte frivilliga företagskedjor får fungera på samma villkor.

Samverkan i frivilliga kedjor mellan olika handlare ses idag som ett
horisontellt samarbete och skulle således inte omfattas av grönboken. Detta
anser ICA-handlarna vara felaktigt och menar att det som tidigare varit
horisontell samverkan nu i princip övergått till vertikal samverkan. Denna
övergång beror på att bland annat den gemensamma marknadsföringen och
etableringen av nya butiker utarbetas av det centrala samarbetsorganet och
erbjuds de enskilda handlarna i alltmer avtalsbundna former.

Mannheimer Swartling anser att ett nytt regelsystem endast bör förbjuda
vertikala begränsningar som får märkbart konkurrenshämmande effekt på
marknaden, de förordar således ett ”rule of reason-system” och ett avsteg
från den mekaniska tillämpningen av artikel 85.1. De anser att
gruppundantagen bör bibehållas, de bör dock vara flexiblare utformade. Om
det i ett avtal finns en konkurrensbegränsande klausul som ej täcks av ett
gruppundantag skall detta inte medföra att hela avtalet faller utanför
gruppundantagets tillämpningsområde.

Sveriges Advokatsamfund anser i likhet med kommissionen att avtal som
sluts mellan företag som inte har för stora marknadsandelar oftast är positiva
för konkurrensen. Men istället för som kommissionen föreslår, en
presumtion om förenlighet med artikel 85.1 för de företag som underskrider
marknadsandelsgränsen på 20% anser Advokatsamfundet att det bör
utfärdas ett generellt gruppundantag för vertikala begränsningar i de fall
företagens marknadsandelar understiger den angivna gränsen. Avtal som
faller utanför detta gruppundantag anser de skall behandlas enligt alternativ
II. Skälet till detta är att ett avtal som undantas genom ett gruppundantag har
i princip samma status som ett avtal som undantas genom ett individuellt
undantag.134 Detta betyder att nationell konkurrensrätt inte får tillämpas på
avtalet. Men rör det dig endast om ett presumerat icke-ingripandebesked

                                                
133 Se bland annat remissvaren från ICA-handlarna, Sveriges Advokatsamfund och
Kooperativa Institutet
134 Grönboken, s 30 p 100
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föreligger inget hinder för de nationella konkurrensmyndigheterna att pröva
huruvida den nationella konkurrenslagstiftningen överträtts.

Lunds Universitet kritiserar gemenskapsmyndigheternas stränga syn på
territoriell exklusivitet i vertikala avtal. Universitetet anser att
integrationsmålet ibland överskuggat det faktum att vertikala begränsningar
främjar konkurrensen och att exklusiviteten sällan har någon väsentlig
inverkan på konkurrensen. Om företag som sluter ett vertikalt avtal däremot
har stora marknadsandelar föreligger dock en risk för att konkurrensen kan
hämmas i betydlig utsträckning.  Mot denna bakgrund förordar Lunds
Universitet en tillämpning av alternativ IV och för avtal som överskrider
20%-gränsen bör alternativ II tillämpas.

Kooperativa Institutet har valt att inrikta sitt yttrande på selektiva
distributionsavtal. De anser att dessa avtal främst återfinns på marknader
som domineras av aktörer med starka varumärken och att det måste
utformas ett system som kan kontrollera de konkurrenshämmande beteenden
(exempelvis överpriser) som uppstår på grund av märkesstyrkan. Institutet
anser därför att alternativ IV bör tillämpas med tillägget att märkesvaror
alltid bör underkastas prövning (d v s presumeras ha en 100%-ig
marknadsandel). Kooperativa Förbundet, som i likhet med Kooperativa
Institutet förordar alternativ IV, inriktar sig också på de selektiva
distributionssystemen. De kritiserar reglerna som styr systemen och anser att
de företag som beviljats undantag missbrukat sin ställning genom att de
dikterar villkoren i förhållandet. Producenterna kontrollerar distributionen
och därmed även priserna. Kooperativa Förbundet anser inte heller att de
selektiva distributionssystemen är till förmån för konsumenterna, utan
snarare tvärtom, driver upp priserna för dem.

Även det svenska Konkurrensverket har lämnat sin syn på kommissionens
grönbok. Verket är i stora delar positivt till översynen av regleringen och är
för en mer marknadsbaserad bedömning av dessa relationer så länge
undantagen är föutsebara. De betonar emellertid att det är viktigt att fortsätta
arbetet med avregleringen av den inre marknaden. De uppmärksammar även
riskerna med en ekonomisk marknadsanalys. Konkurrensverket anser att
förfarandet kan resultera i rättsosäkerhet eftersom företagen måste försöka
förutse den ekonomiska analysen.

Konkurrensverket föreslår att det införs ett generellt undantag för vertikala
begränsningar i avtal mellan företag som har små marknadsandelar. Detta
skulle minska antalet anmälningar från små och medelstora företag. De
anser även att det system som används i det svenska gruppundantaget för
kedjor i detaljhandeln eventuellt kan införas i de gruppundantag som är
föremål för översynen. Detta undantag innehåller en uttömmande lista över
de begränsningar som tillåts. Om avtalet innehåller några andra
konkurrensbegränsningar så måste företagen ansöka om individuellt
undantag.
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.RQVHNYHQVHU�DY�DOWHUQDWLY�,9

Den kritik som framförts mot marknadsandelsgränserna under alternativ III
(se avsnitt 11.3.4.3) framförs även mot den marknadsandelsgräns som
kommissionen föreslår i alternativ IV. Men bortsett från att det föreligger ett
rättssäkerhetsproblem vad gäller bedömningen av hur stor andel av
marknaden ett företag har uppstår problem också då företagen skall försöka
förutspå resultatet av en marknadsanalys.135 Det kan bli mycket kostsamt för
de enskilda företagen att företa marknadsanalyser för att försöka se vilka
andelar de har.

Utformningen av alternativ IV som en presumtion om icke-ingripande
innebär att företagen inte är skyddade mot ett ingripande från nationella
konkurrensmyndigheter som anser att de nationella reglerna överträtts.136 Ett
avtal som undantas i enlighet med ett gruppundantag är däremot skyddat
mot sådana ingripanden.

En av kommissionens premisser med grönboken var att Romfördragets
regler skulle förbli oförändrade. En fråga som uppkommer i samband med
diskussionen om undantag baserat på en analys av avtalets
konkurrenspåverkan är emellertid huruvida ett sådant förfarande är förenligt
med reglerna i fördraget. Som artikel 85.3 är utformad krävs att samtliga
förutsättningar är uppfyllda för att undantag skall beviljas, artikeln ger inte
utrymme för någon analys i ljuset av alla kringliggande omständigheter.137

Dessutom kvarstår, enligt kommissionens förslag, förbudet för
begränsningar som hindrar parallellhandel, passiv försäljning eller
distributionsavtal mellan konkurrenter, vilket begränsar nytänkandet i
alternativet. Det finns de som ifrågasätter huruvida konkurrensreglerna skall
användas för att uppnå en integration av den inre marknaden.138 Även om
två parter sluter ett exklusivt samarbetsavtal kan de inte hindra all vidare
handel med de ifrågavarande varorna. När en vara väl satts på marknaden
kan den mycket väl säljas vidare till en annan medlemsstat. Genom att ta
bort dessa förbud skulle kommissionen kunna frisätta resurserför att angripa
vad Lidgard anser vara de ”verkliga konkurrensbegränsningarna i Europa”,
nämligen horisontella priskarteller, missbruk av dominerande ställning,
ofullständigheter på grund av nationella stödsystem och monopolregleringar.

                                                
135 Konkurrensverkets remissvar, s 2
136 Sveriges Advokatssamfunds remissvar
137 Bright, s 515
138 Lidgard, SvJT, s 637f
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)UDPWLGD�O|VQLQJDU

$OOPlQW

I och med grönboken om vertikala begränsningar har kommissionen initierat
en översyn av ett system som reglerat detta konkurrensområde i drygt 30 år.
Kommissionen ställer sig öppna för tämligen fundamentala förändringar,
dock inom de befintliga ramarna för Romfördraget.139 Översynen välkomnas
av många som anser att systemet inte längre svarar mot företagens behov
och som anser att de genomgripande strukturförändringarna måste beaktas.
Översynen och de kommande diskussionerna är också avgörande för de
drygt 22 miljoner människor som är sysselsatta inom den europeiska
distributionssektorn.

EGs konkurrenspolitik syftar främst till att skapa en enhetlig inre marknad.
Detta är emellertid inte det enda syftet, politiken skall även främja
konkurrenssituationen för europeiska företag så att de blir
konkurrenskraftiga i förhållande till företagen på världsmarknaden. Tillväxt
och bekämpande av arbetslösheten är ytterligare exempel på målsättningar
med konkurrenspolitiken. För att små och medelstora företag skall kunna
etablera sig och öka tillväxten i konkurrens med större företag, som har egna
distributionssystem, är slutandet av vertikala samverkansavtal av stor
betydelse och ibland till och med nödvändigt för deras fortsatta existens.

En eventuell utformning av ett nytt system blir en fråga om avvägningar och
gränsdragningar mellan olika intressen. För att inte utvecklingen skall
stagnera eller för att företag inte skall välja att expandera på andra
marknader krävs att det föreligger en väl fungerande konkurrenspolitik som
accepteras av företagarna. Samtidigt måste systemet balanseras så att
företagen inte missbrukar sin ställning gentemot varandra och gentemot
konsumenterna.

*UXQGI|UXWVlWWQLQJDU

När kommissionen skall utforma förslaget till ett nytt regelsystem rörande
vertikala begränsningar måste den först ta ställning till några grundläggande
frågor. I nuläget kan det många gånger vara svårt för det enskilda företaget
att veta vilken inställning gemenskapen har till vertikala begränsningar med
tanke på att kommissionen och domstolen inte alltid tillämpar reglerna
enhetligt (se avsnitt 7). Det måste således avgöras huruvida vertikala

                                                
139 Grönboken, s 75 p 273
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begränsningar skall anses vara positiva eller negativa för konkurrensen eller
vilken påverkan de har i specifika situationer. Dessutom måste
kommissionen ta ställning till om vertikala och horisontella avtal i alla
situationer skall behandlas enligt skilda regler.

.UDY�Sn�UlWWVVlNHUKHW

Som framgått ovan kritiseras redan idag systemet för att inte vara tillräckligt
tydligt och förutsebart. Bortsett från kommissionens och domstolens skilda
tillämpningar kan det vara svårt att avgöra huruvida ett avtal faller inom ett
gruppundantags tillämpningsområde eller inte. Reglerna är i viss mån oklart
utformade eller åtminstone inte så tydliga att marknadsaktörerna är kapabla
att tolka dem entydigt.

Vilken väg EG än väljer i framtiden måste kraven på rättssäkerhet
tillgodoses. I detta krav ligger naturligtvis också ett krav på att
kommissionens och domstolens tillämpning skall vara enhetlig. Det måste
vara möjligt för företagen att så långt som möjligt själva tolka reglerna och
den praxis som uppkommer. Det är också viktigt att ett eventuellt
anmälningsförfarande är snabbt och smidigt. Många avtal är ”tidskänsliga”
och affären kan gå om intet om beskedet drar ut på tiden. Som det är i
nuläget kan det vara svårt att få ett avtal godkänt i förväg.

Om resultatet av översynen och kommande överläggningar blir att reglerna
skall revideras så bör en ny reglering utformas så att den kan gälla för en
relativt lång tidsperiod. För att regleringen skall bli ”hållbar” måste det
således finnas utrymme för den fortsatta utvecklingen och effektiviseringen.
En flexibel och inte alltför detaljerad reglering bör därför eftersträvas. I
samband med detta resonemang måste dock även beaktas att flexibilitet och
avsaknad av detaljreglering lätt kan leda till otydliga och oförutsebara regler.
Då uppstår det återigen en osäkerhet kring reglernas tillämpning. Således
måste en väl genomtänkt avvägning mellan dessa båda intressen göras.

9HUWLNDOW�±�KRULVRQWHOOW

När det gäller frågan om någon åtskillnad mellan horisontella och vertikala
begränsningar bör göras så tror jag att det även i framtiden är nödvändigt att
skilja regleringarna åt, men det måste då klart definieras vad som utgör
horisontellt respektive vertikalt samarbete. Gråzoner kan uppstå vid
exempelvis en jämförelse mellan franchisesystem och frivilliga kedjor i
detaljhandeln. Detta problem måste lösas och en utväg vore att utfärda ett
gruppundantag som motsvarar det svenska gruppundantaget för kedjor i
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detaljhandeln140, vilket bland andra Livsmedelshandlarna föreslår i sitt
remissyttrande till grönboken. Det pågår dock diskussioner kring den
fortsatta existensen av detta undantag.141 Det har kritiserats bland annat för
att marknadsandelsberäkningen inte ger rättvisande resultat.142 Oavsett vad
utvärderingen leder till bör nog horisontellt samarbete i frivilliga kedjor
behandlas likvärdigt med samarbetet i franchisesystemen.
Franchiseföretagarna skulle annars få en konkurrensfördel genetemot de
självständiga handlarna.

0DUNQDGVDQGHOVJUlQVHU

Om kommissionen väljer att utgå från något av de alternativ som
förespråkar användandet av marknadsandelsgränser måste kraven på att
tydliga riktlinjer utfärdas ställas högt, dels för att företagen skall veta vad
som gäller och dels för att kommissionen inte skall tyngas av onödiga
anmälningar. Detta gäller oavsett om det rör sig om gränsvärden i
gruppundantagen eller i bagatelltillkännagivandet. De regler som skall styra
begränsningarna och den praxis som uppstår efterhand måste föras samman
så att de utgör ett förutsebart bedömningsunderlag. Beräkningsgrunderna för
relevant marknad och marknadsandelsgränserna måste ge minsta möjliga
utrymme för missförstånd. Fördelen är att insatserna kan riktas mot
marknader med hög koncentrationsnivå.

8QGDQWDJ�DY�QDWLRQHOOD�P\QGLJKHWHU

För att minska kommissionens arbetsbörda med ansökningar om
individuella undantag och icke-ingripandebesked finns möjligheten att
överlåta prövningen till nationella myndigheter. Denna väg är troligtvis
omöjlig så länge det föreligger större skillnader mellan de olika
medlemsstaternas regleringar och deras distributionsstrukturer. Risken för
varierande bedömningar är alltför stor. Även med tydliga riktlinjer så kan
det vara svårt att uppnå enhetlighet.

                                                
140 Förordning (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen för kedjor i
detaljhandeln
141 Se arbetsgruppspromemoria av den 28 februari 1997 om Gruppundantaget enligt
konkurrenslagen för frivilliga kedjor i detaljhandeln
142 Sundberg, Konkurrens 7/8 1996, s 2f
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)UDPWLGHQ

Med tanke på den massiva kritik som riktats mot kommissionens
tillämpning av reglerna kring vertikala begränsningar är det berättigat att
ifrågasätta om dessa begränsningar verkligen är sådana väsentliga
konkurrensrestriktioner som kommissionen anser, trots att kritiken till stor
del kommer från företag som ”drabbas” av reglerna. Även medlemsstaterna
har kritiserat systemet och EG-domstolen har i viss mån reviderat sin syn (se
avsnitt  7.2). Reglerna får inte motarbeta de intressen som egentligen bör
främjas, emellanåt missgynnas de mindre företagen i förhållande till större
integrerade företag. Samarbetet inom stora företag påverkas inte av artikel
85, vilket däremot samarbetet mellan mindre företag gör.143

Integrationsmålet kan inte i alla lägen stå främst då det kan hindra tillväxten.

För att de europeiska företagen skall kunna konkurrera med varandra och
framförallt med företag utanför gemenskapens gränser måste
konkurrensreglerna vara gynnsamma ur deras synvinkel. Om inte, finns
möjligheten att de etablerar sig på andra marknader med fördelaktigare
villkor. Jag tror därför att det är dags för ett system i vilket vertikala
begränsningar presumeras vara positiva för konkurrensen och inte står i strid
med artikel 85.1. Detta skulle ge svängrum åt utvecklingen av nya
samarbetsformer och åt utnyttjandet av informationstekniken. Presumtionen
måste givetvis kunna brytas om det föreligger missbruk eller om
konkurrensen påverkas negativt, vilket även bör innefatta negativa
konsekvenser för konsumenterna. Denna bedömning bör, som i
kommissionens fjärde alternativ, göras utifrån en marknadsanalys som tar
sikte på de effekter ett avtal har på marknadens konkurrensförhållanden. Det
måste även klart framgå vilka faktorer det är som kan bryta presumtionen.
Skulle presumtionen brytas på grund av någon eller några klausuler i avtalet
bör detta inte leda till att hela avtalet ogiltigförklaras utan endast de
klausuler som anses ge negativa effekter skall förbjudas. Skulle
kommissionen anse att någon typ av vertikal begränsning nästan alltid är
skadlig för konkurrensen så kan de utpeka den som per se förbjuden. Risken
med detta är dock att presumtionen undergrävs och systemet går tillbaka till
det nuvarande.

Trots kritiken mot marknadsandelsgränser är det kanske nödvändigt att
införa en övre gräns för den ovan diskuterade presumtionen. För avtal som
överskrider denna gräns kan ett invändningsförfarande, liknande det
existerande, tillämpas. Detta för att kommissionen skall kunna rikta sina
resurser mot begränsningar som drabbar marknader med svag
konkurrenskraft. När invändningstiden löpt ut så måste företagen vara
skyddade mot senare ingripanden både från kommissionen och från
nationella konkurrensmyndigheter.

                                                
143 Lidgard, ECLR, s 352
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Det lär dröja innan det fattas några beslut kring utformningen av reglerna
kring vertikala begränsningar i framtiden, men vilka beslut som än fattas
kommer dessa naturligtvis att påverka även svensk rätt. Som det är idag är
den svenska konkurrenslagen uppbyggd enligt EG-modellen, med undantag
för att två av de svenska gruppundantagen innehåller en
marknadsandelsgräns utöver vilken undantagen inte är tillämpliga. Som
nämnts tidigare har även den svenska konkurrenslagen kritiserats på i stort
sett samma grunder som EGs regelsystem. Det är därför ganska troligt att de
svenska reglerna vid en eventuell revidering av EG-rätten, kommer att följa
förändringarna inom gemenskapen.
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