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Sammanfattning

Konkurrenslagstiftningens grundläggande målsättning är att säkerställa en
effektiv konkurrens. Syftet är att skapa marknader som är öppna för alla och
priser som är baserade på utbud och efterfrågan. Karteller är något som an-
ses vara ett mycket allvarligt hot mot marknadsekonomin och betraktas som
ett allvarligt ekonomiskt brott. Att bekämpa karteller är idag en prioriterad
uppgift både inom det svenska Konkurrensverket såväl som EG-
kommissionen. Det är dock ingen lätt uppgift.

En kartell är en förbjuden sammanslutning mellan olika företag i samma
eller näraliggande bransch. Företagen kommer överens om att utbyta info r-
mation om priser, om företagens agerande på marknaden, om antal produk-
ter som släpps ut på marknaden eller om vilka som är kunder. Resultatet blir
att de företag som tar del av informationen kan anpassa sina priser, sin pro-
duktion eller sitt kundbemötande till de andra företagens agerande på mark-
naden. Utbud och efterfrågan har då upphört att vara avgörande faktorer och
de krafter som styr marknadsekonomin blir ensidiga.

Denna uppsats behandlar definitionen av begreppet kartell och ger en förkla-
ring till varför det inte är önskvärt att sådana finns. Avsikten är att redogöra
för de problem som EG-rätten ställs inför när det gäller kartellbekämpning.
Uppsatsen är av en utredande karaktär och har som syfte att jämföra de EG-
rättsliga reglerna avsedda att bekämpa karteller med de amerikanska inom
samma rättsområde. Frågeställning gäller huruvida kartellbekämpning inom
EU bör göras mer effektiv, och om det i så fall innebär att den bör bli mer
lik den amerikanska. Uppsatsen är skriven med ändamålet att redogöra för
relevant EG-rätt vad gäller kartellbekämpning och att jämföra den med ame-
rikansk rätt avsedd att bekämpa karteller. Det finns redan idag stora likheter
mellan de två rättssystemen. Uppsatsen tar dock fasta på de olikheter som
finns och analyserar dessa. I den analysen ingår även resonemang om varför
det inte är förenligt med EG-rätten att helt och hållet kopiera det amerikans-
ka regelsystemet vad gäller kartellbekämpning.
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Förord

Mitt val av ämne för detta examensarbete beror på att jag under hösttermi-
nen 2000 gick en mycket inspirerande specialkurs i ämnet europeisk kon-
kurrensrätt. Kursen, som gavs helt via Internet, undervisades av Lektor Ka-
tarina Olsson från Lunds Universitet och Senior Lecturer Mark Furse från
Westminster University of London. Eftersom kursen var väldigt intressant
föll det sig naturligt för mig att fortsätta skriva mitt examensarbete inom
samma ämne. Jag tillhörde de som hade möjligheten att få Katarina Olsson
som handledare, något jag är mycket tacksam över.

Kartellbekämpningen är ett högaktuellt ämne som jag tror kommer att upp-
märksammas i ännu högre grad i framtiden, vilket också gör det till ett
mycket intressant ämne att skriva om. Som ett litet exempel kan jag berätta
att i skrivande stund rapporteras det i Sveriges Radios ”Dagens eko” om hur
de världsledande auktionshusen Sotheby’s och Christie’s vd:ar har blivit
åtalade av de amerikanska konkurrensmyndigheterna. De är misstänkta för
att ha kommit överens om priser och att ha delat information om kunder.
Detta är enligt amerikansk lag allvarliga brott och om de två befinns skyldi-
ga hotar i värsta fall fängelse, annars dryga böter. Men främst kanske detta
är en skamfläck på ett respektabelt företags rykte, som inte kommer att var
helt lätt att tvätta bort. Framtiden får utvisa om denna brännmärkning i me-
dia kommer att få framtida kunder att tveka innan de väljer ett något av des-
sa företag. Detta kan vara en väg mot ökad konsumentmakt, där vi alla får
möjlighet att utöva ett inflytande över vår vardag.

Jag tar gärna emot eventuella kommentarer angående uppsatsen. Enklast är
att kontakta mig via min e-postadress: mpfellander@hotmail.com

Stockholm i maj 2001

Maria Pia Felländer
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Förkortningar

C Mål från Domstolen

DG COMP EU-kommissionens Generaldirektorat för Konkurrens

DoJ Department of Justice

ECR European Court Reports

EG Europeiska gemenskapen

EU Europeiska Unionen

f. följande sida

ff. följande sidor

Int’l L.J Fordham International Law Journal

JO Journal official des Communautés Européennnes

O.J. Official Journal of the European Communities

OECD Organization for Economic Cooperation and Develop-
ment

Para. Paragraf

Prop. Proposition

Sid. Sida

T Mål från Förstainstansrätten
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och ämne

Konkurrensrätt är ett rättsområde som återfinns både inom nationell lagstift-
ning och inom EG-rätten. Konkurrenslagstiftningens grundläggande må l-
sättning är att säkerställa en effektiv konkurrens. Syftet är att skapa markna-
der som är öppna för alla och priser som är baserade på utbud och efterfrå-
gan.1 För att komma till rätta med eventuella störningar har konkur-
rensmyndigheter möjlighet att ingripa mot företag som vidtar konkurrens-
begränsande åtgärder. Ett exempel på en åtgärd som föranleder ingripande
är bildandet av en kartell. Karteller är något som anses vara ett mycket all-
varligt hot mot marknadsekonomin och därför är kartellbekämpning idag ett
prioriterat område inom de flesta rättsordningar.

En kartell är en förbjuden sammanslutning mellan olika företag i samma
eller näraliggande bransch. Företagen kommer överens om att utbyta info r-
mation om priser, om företagens agerande på marknaden, om antal produk-
ter som släpps ut på marknaden eller om vilka som är kunder. Resultatet blir
att de företag som tar del av informationen kan anpassa sina priser, sin pro-
duktion eller sitt kundbemötande till de andra företagens agerande på mark-
naden. Utbud och efterfrågan har då upphört att vara avgörande faktorer och
de krafter som styr marknadsekonomin blir ensidiga. Drivkraften i det fö r-
bjudna samarbetet är de vinster som kartellens medlemmar kan göra genom
att utnyttja sina kunders ej existerande valmöjligheter. Om samtliga företag i
en bransch företar identiska villkor, priser och rabatter blir kundernas hot
om att gå till konkurrenten helt tomma.

Det finns kritiker som ifrågasätter huruvida en skärpt policy för kartellbe-
kämpning alls behövs.2 De som argumenterar mot en lagstiftning som fö r-
                                                
1 I en marknadsekonomi finns ju som bekant det två styrande krafter, utbud och efterfrågan,
och i samverkan avgör de hur marknaden utvecklas. I det perfekta samhället så skulle priset
på en vara eller en tjänst alltid vara givet förutsatt att utbud och efterfrågan fick råda. Priset
skulle helt vara beroende av hur många potentiella köpare det fanns och hur många som
producerade varan eller tjänsten. Grunden för detta tankesätt är att det bör finnas en frihet
för parterna att välja vilka som skall ingå avtal, vad det avtalet stipulerar och hur de villko-
ren skall uppfyllas. Att på något sätt förhindra detta genom att manipulera med utbud eller
efterfrågan skulle därmed vara samma sak som att aktivt motarbeta marknadsekonomin.
2 Till exempel så har ämnet diskuterats inom den svenska lagstiftningsapparaten där den
förhärskande uppfattningen har tidigare varit att karteller inte förekommer på den svenska
marknaden. I vart fall inte i den utsträckningen att ett behov av skärpt lagstiftning skulle
föreligga. (Sverige står som stark kontrast till USA i det avseendet eftersom det finns en
tradition av samarbete och branschsammanhållning som, stick i stäv med den amerikanska
traditionen, snarare har uppmuntrats i vårt land. Detta på grund av att det ansågs att starka
företag tryggade arbetstillfällen.) Men trots det kanhända bristande behovet så har den
svenska lagstiftningen blivit allt restriktivare under 90-talet, mycket till följd av vårt med-
lemskap i EU och den legala tillnärmning som skett i samband med detta. Som förslag på
ny inriktning av den svenska konkurrenslagstiftningen skriver regeringen att ”karteller och
andra konkurrensbegränsningar som allvarligt skadar konsumentintresset kan inte accepte-
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bjuder kartellsamarbete brukar främst hävda att karteller inte åstadkommer
någon egentligen skada eftersom marknaden behärskar de som agerar på
den, och inte tvärtom. De som däremot förespråkar en förbudslagstiftning är
av den uppfattningen att karteller manipulerar marknaden genom sitt age-
rande, och det är förvisso så att flertalet av rättsordningarna i i-världen har
anslutit sig till den senare åsikten. 3

Det ligger i sakens natur att karteller inte låter sig avslöjas på ett enkelt sätt,
dels hålls samarbetet hemligt på grund av de stora vinster företagen kan göra
och dels på grund av att uppträdandet är förbjudet och måste därför till varje
pris döljas för både kunder och myndigheter. Svårigheten är att bevisa att
kartellen verkligen existerar och att med säkerhet fastställa vilka företag
som är medlemmar. Lagstiftarens målsättning är att uppnå en så effektiv
bekämpning som möjligt. I dagsläget finns det en rad olika åtgärder att ta till
i olika länder, alltifrån avlyssning till marknadsundersökningar.

Inom EU har problemet med karteller uppmärksammats sedan början av 80-
talet och Kommissionen har arbetat mycket effektivt för att avslöja karteller
av gemenskapsdimension. I USA finns det en väletablerad tradition att be-
kämpa karteller sedan the Sherman Act från 1889, och det amerikanska jus-
titiedepartementet är övertygat om att karteller endast kan vara av ondo.
Därför har USA i dagsläget en ganska väl utvecklad apparat för kartellbe-
kämpning. Inom EU däremot har det börjat ifrågasättas huruvida de instru-
ment som står till myndigheternas förfogande verkligen räcker till. Faktum
är att det har de senaste åren utvecklats ett nära samarbetet mellan Kommis-
sionen och det amerikanska justitiedepartementet, genom vilket ett utbyte av
erfarenheter pågår kontinuerligt. Frågan om hur karteller kan bekämpas på
ett mer effektivt sätt är i högsta grad en aktuell fråga inom EU, och det finns
ett intresse av att göra processen mer effektiv.

Effektiv bekämpning i form av strängare regler och strängare straff hör
samman med en hög standard av rättssäkerhet. Detta gäller speciellt då kon-
kurrensrätten närmar sig straffrätten. Inom EG-rätten stadgas det uttryckli-
gen att konkurrensrätten inte är av straffrättslig natur.

Det ligger inom principen nulla poene sin lege att staten har rätt att straffa
en individ som begår ett brott om och endast om brottet är klart uttryckt i
lagtext. Inom nationella rättsordningar som till exempel den svenska eller

                                                                                                                           
ras – de medel som staten har att upptäcka och ingripa när företag sätter konkurrensen ur
spel måste bli effektivare”.
Prop. 1999/2000:140, sid. 82-83 och 183.
Dagens svenska konkurrenslagstiftning är alltså mycket nära besläktad med EU:s rättsreg-
ler. I flera av Kommissionens största avslöjanden har svenska företag ingått. Det indikerar
att Sverige på intet sätt skulle vara förskonat från karteller och att dessa bör betraktas som
skadliga för det svenska näringslivet.
Konkurrensen i Sverige under 90-talet , rapport från Konkurrensverket.
3 Enligt det amerikanska justitiedepartementet har över 80 av världens länder idag natio-
nella regler för att bekämpa karteller, varav Sverige är ett av dem, och ca 25 länder är på
väg att stifta sådana lagar.
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den amerikanska finns det utrymme till att stifta sådana lagar. Däremot för-
håller det sig annorlunda med den EG-rättsliga lagstiftningen eftersom den-
na kan sägas tillhöra en rättsordning sui generis. Än så länge är Europeiska
Unionen ej en överstatlig sammanslutning av stater likt the United States of
America, och därmed torde Kommissionen sakna ett författningsmässigt
stöd att vidtaga frihetsinskränkande åtgärder.4

Därmed återfinns det inom konkurrensrätten i allmänhet och inom kartell-
bekämpningen i synnerhet en del problem vad gäller rätten för den Europe-
iska Unionens myndigheter att företa frihetsinskränkande åtgärder mot fö-
retag, men framförallt mot individer. Eftersom EU inte kan anses vara en
stat enligt statsbegreppet inom folkrätten5 strider det mot Europakonventio-
nen om mänskliga rättigheter att bestraffa en individ. Detta trots att det är
Kommissionens uppgift att avslöja och bekämpa karteller inom den gemen-
samma marknaden. Kravet för att Kommissionens jurisdiktion skall enligt
artikel 816 i EG-fördraget (härefter ”Fördraget”) vara gällande är att avtalet
eller det samordnade förfarandet ska påverka handeln mellan två eller flera
medlemsstater. I andra fall går det legala ansvaret över på nationella myn-
digheter inom medlemsstaterna.

Det kan således uppstå en konflikt mellan vad myndigheten har rätt att vidta
för åtgärd i syfte att skydda konkurrensen och vad individen har för rätt att
skydda sin integritet. Hur denna konflikt skall lösas är en balansgång. Det
står och väger mellan att myndighetens tillgång till ett verkningsfullt vapen i
bekämpningen av karteller och individens rättighetsskydd.

1.2 Frågeställning och syfte

Jag har för avsikt att i denna uppsats behandla definitionen av begreppet
kartell och att ge en förklaring till varför det inte är önskvärt att sådana
finns. Uppsatsen är av en utredande karaktär och har som syfte att jämföra
de EG-rättsliga reglerna avsedda att bekämpa karteller med de amerikanska
inom samma rättsområde.

Frågeställningen gäller om kartellbekämpning inom EU bör göras mer ef-
fektiv, och om det i så fall innebär att den bör blir mer lik den amerikanska,

                                                
4 Det bör här framhållas att Kommissionens makt endast kan utökas om samtliga medlems-
stater kommer överens om att utöka överstatligheten enligt artiklarna 205 och 308 i EG-
fördraget. Kommissionen kan inte utföra husrannsakan, bestraffa någon eller liknande så
länge Gemenskapen inte är en stat enligt folkrätten.
5 Den internationella folkrätten, kodifierad genom FN-stadgans artikel 1 och artikel 55,
ställer ett krav på att det skall finnas en självständig regering med kontroll över territoriet
för att en stat skall anses existera, vilket alltså inte EU och medlemsstaterna i enlighet med
det nuvarande Fördraget kvalificerar sig till.
Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law the revised edition ,
Routledge sid. 77.
6 Artikel 81 är före detta artikel 85. Hänvisningar till artiklar i EG-fördraget är enligt 1999
års numrering.
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samt huruvida det är praktiskt genomförbart. För att besvara dessa frågor är
det av intresse dels att besvara varför karteller inte är önskvärda, dels vad
det är som skall förhindras och dels hur detta görs rent praktiskt. Min inten-
tion är att redogöra för de problem som EG-rätten ställs inför när det gäller
kartellbekämpning. EG-rätten är således min utgångspunkt och avstamp,
men de problem som formuleras i detta avsnitt kan appliceras på mer eller
mindre samtliga rättsordningar som förbjuder karteller. Jag redogör alltså
samtidigt för de inneboende problem som finns inom kartellbekämpningens
område.

Ändamålet med denna uppsats är således att redogöra för relevant EG-rätt
vad gäller kartellbekämpning och att jämföra den med den amerikansk rätt.
Det finns redan idag stora likheter mellan de två rättssystemen. Jag tar dock
fasta på de olikheter som finns och analyserar dessa med sikte på EG-rätten.
I den analysen ingår även resonemang om varför det inte är förenligt med
EG-rätten att helt och hållet kopiera det amerikanska systemet vad gäller
kartellbekämpning. Avsikten är att redogöra för de problem som EG-rätten
ställs inför när det gäller kartellbekämpning.

Skälet till att jag har skrivit denna uppsatts är att kartellbekämpning är, så-
som jag skrev i förordet, ett högaktuellt ämne. Jag hoppas att denna uppsats
har ett visst nyhetsvärde.

1.3 Avgränsning, metod och material

För att avgöra om det finns ett behov av att effektivisera kartellbekämpning
inom EU har jag förutom Fördragets regler utgått ifrån Kommissionens och
Gemenskapsdomstolarnas praxis på området. Jag presenterar deras ställ-
ningstaganden i olika fall som är centrala för frågor kring begreppet kartell.
Därutöver har jag hämtat upplysningar i svensk och utländsk doktrin. Denna
består dels av litteratur, dels av artiklar ur tidskrifter. Mycket intressanta
upplysningar har jag även fått ifrån de i uppsatsen omtalade myndigheternas
hemsidor, där många tal och föredrag har lagts ut i skriftform.

Vad gäller källkritik kan jag ange att jag har hämtat mycket information från
Internet. Jag vill dock framhålla att det främst rör sig om material från väl-
kända hemsidor såsom det svenska konkurrensverkets hemsida, EU:s hem-
sida och det amerikanska justitiedepartementets hemsida. I och med det har
jag sett till att materialet jag har använt mig av är relevant och det senast
publicerade.

Genom avsnittet om det amerikanska rättsläget tillförs uppsatsen ett visst
komparativt inslag. I delen som handlar om USA har jag främst koncentre-
rat mig på doktrin ur litteratur, tidskriftsartiklar och publicerade föredrag.
Därmed har jag inte gjort någon analys av amerikanska rättsfall. Det har inte
varit min avsikt att göra en djupare utredning av det amerikanska rättsläget
då en sådan analys ensam skulle kräva lika mycket utrymme som delen som
behandlar EG-rätten, vilket uppsatsen primärt syftar till att behandla.
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Vid framställningen av den komparativa delen har jag varit mån om att stu-
dera den amerikanska rätten så objektivt som möjligt. Jag har haft för avsikt
att redogöra för de amerikanska reglerna utan att applicera ett EG-rättsligt
synsätt. Därför har jag tagit upp de för amerikansk rätt så centrala grund-
principer som systemet bygger på. Dessa abstrakta principer är tre byggste-
nar som den amerikanska doktrinen framhåller som oumbärliga. De är pri-
märt av intresse för lagstiftaren, men kan till exempel även vara givande att
studera för en praktiserande advokat. Grundprinciperna skulle kunna jämfö-
ras med de svenska förarbetena, även om de skiljer sig åt såtillvida att de
förklarar grundtankar och problematik bakom lagstiftningen och kan således
med fördel studeras innan de materiella reglerna tas upp. I analysen, där jag
jämför den amerikanska lösningen på problemet med EG-rätten, tar jag där-
för fasta på dessa principer. Jag har även valt att ta med en del rättsekono-
miska aspekter på karteller, något som för amerikansk rätt inte är främman-
de, men inom EU än så länge ett relativt outnyttjat sätt att betrakta lagen på.
Dock förekommer det alltfler rättsekonomiska resonemang även kring EG-
rätten varför det är intressant att ta upp dessa.

Den här uppsatsen är därför inte en traditionell, rättsdogmatiskt framställ-
ning. Mitt mål har varit att beskriva karteller och att ge en så komplett bild
som möjligt. Tyngdpunkten ligger på juridiken, men samtidigt har jag ansett
det vara viktigt att se problemet från flera olika synvinklar, inte bara  lag-
stiftarens, domarens eller advokatens. Jag frångår således den för en juridisk
uppsats vanliga former.

1.4 Disposition

Framställningen inleds med en presentation av EG-rätten och hur denna
behandlar karteller. Här behandlas frågeställningar kring begreppet kartell
och dess rättsliga definition där artikel 81 samt förordning 17/62 är av cen-
tral betydelse. Avsnittet berör främst hur artikeln fungerar samt hur de olika
begreppen skall tolkas. Jag kommer att redogöra för detta genom en rad
rättsfall från EG-domstolen (härefter ”Domstolen”) och Förstainstansrätten
som belyser hur praxis vad gäller kartellbekämpning har utvecklats. Därefter
tar jag upp vilka eventuella problem det kan finnas inom det EG-rättsliga
systemet vad gäller bevisning av förekomsten av karteller samt bestraffning
av inblandade i kartellverksamhet.

Härpå följer en analys av varför det finns ett behov av att bekämpa karteller
och vad det är som skyddas. I detta avsnitt sammanfattar och klargör jag
problemställningen liksom de olika aspekterna på kartellbildning. Jag har
här för avsikt att redogöra för och på ett tydligt sätt belysa vad som är pro-
blemet.

Presentationen av den EG-rättsliga lösningen på problemet följs av ett av-
snitt som behandlar rättsläget i USA. Det är skrivet i syfte att sedan göra en
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jämförelse mellan det två olika rättssystemen med tyngdpunkt på respektive
rättssystems individuella förutsättningar.

Avslutningsvis analyserar jag om kartellbekämpning inom EU bör göras
mer effektiv, och huruvida det är fruktbart för EG-rätten att importera någon
av de amerikanska reglerna. För att göra det jämför jag EG-rätten med de tre
grundprinciperna som det amerikanska systemet bygger på först, för att se-
dan närmare gå in på de materiella reglerna.
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2. EG-rätt

2.1 Inledning

Konkurrenspolitik har från den europeiska integrationens början varit ett
instrument i arbetet för att genomföra den gemensamma marknaden. För-
draget kom att innehålla konkurrensregler som alltjämt är oförändrade till
sitt innehåll. I artikel 2 anges gemenskapens övergripande mål, vilka bl.a.
innefattar en väl avvägd utveckling av näringslivet inom gemenskapen och
en hög grad av konkurrenskraft såväl som ekonomisk konvergens. I artikel 3
anges vad gemenskapens verksamhet skall inbegripa för att uppnå dessa
mål. I punkten G, samma artikel, nämns ”en ordning som säkerställer att
konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids”. Reglerna skall allt-
så inte bara främja konkurrensen på den gemensamma marknaden utan även
integrationen mellan medlemsstaterna.

Alltsedan början av 80-talet har Kommissionen lagt mycket av sin kraft på
att söka upp och bekämpa hemliga karteller. Kommissionens direktorat för
konkurrens, DG COMP, har avslöjat och bötfällt flera internationella kar-
teller inom flera sektorer, till exempel i kemikalie-, cement-, stål- och pap-
persindustrin. Kartellerna har ansetts vara skadliga för konkurrensen. Det
har delvis berott på att kartellerna har haft till syfte dels att dela upp mark-
naden mellan de verksamma företagen, dels att komma överens om ett rå-
dande pris på marknaden. Kommissionen har deklarerat att den ser på kar-
tellbildning som ett allvarligt hot mot marknadsekonomin eftersom utbud
och efterfrågan då inte längre bestämmer prissättning. 7

Detta kapitel inleds med en redogörelse för vilka uppgifter som tillkommer
Kommissionen i samband med kartellbekämpning. Därpå följer en presen-
tation av hur Kommissionen går tillväga när det gäller att spåra karteller och
en genomgång av vilka rättsmedel som står till Kommissionens förfogande i
detta viktiga arbete. Artikel 81 samt förordning 17/62 är de mest betydelse-
fulla rättsreglerna i det sammanhanget. Jag går även igenom hur praxis vad
gäller kartellbekämpning har utvecklats. Avsnittet berör således hur artikel
81 fungerar samt hur de olika begreppen i artikeln skall tolkas. Därpå följer
en redovisning och exempel på karteller och dess verksamhet, vilken van-
ligtvis är utbyte av information. Jag preciserar här vad som är tillåtet och
vad som är otillåtet. Därefter avhandlar jag frågan om bevisning och svårig-
heter som kan uppstå i samband med detta, eftersom det ofta handlar om ett
hemligt förfarande. Jag avlutar sedan med en redogörelse av bevisfrågor och
en del processrättsliga aspekter och vilka straff ett företag som bryter mot
artikel 81.1 kan förvänta sig, vilket åter knyter an med förordning 17/62.
Jag har valt att ta upp just dessa aspekter på kartellbekämpning inom EU för

                                                
7 Mathic Joshua, Julian: ” Attitudes  to Anti-Trust Enforcement in the EU and US: Dodging
the Traffic Warden, or respecting the Law?”, hämtat från www.europa.eu.int
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att senare kunna göra en jämförelse med hur amerikanska konkurrensmyn-
digheter behandlar karteller.

2.2 Kommissionens uppgifter

Enligt Fördragets artikel 213 består Kommissionens som bekant av tjugo
personer, minst en representant från varje medlemsland men högst två, vil-
kas oavhängighet inte kan ifrågasättas. Varje kommissionär är ansvarig för
ett speciellt område och har en rad olika avdelningar till sin hjälp. En av
flera viktiga uppgifter tilldelade Kommissionen är att tillse att konkurrensen
inom EU säkerställs. Kommissionens arbete är uppdelat på flera underav-
delningar. Generaldirektoratet för konkurrens tar ansvar för, precis som
namnet antyder, konkurrensen. Inom denna avdelning finns cirka tvåhundra
personer anställa. Inom Generaldirektoratet finns det sedan 1998 dessutom
en speciell gren som enbart sysslar med kartellbekämpning.

2.2.1 Kommissionens uppgifter i enlighet med Fördraget

Domstolen har klargjort att det är av största vikt att Kommissionens vid ut-
övandet av sin verksamhet tar ansvar för att rättsäkerheten upprätthålls.
Främst menas rätten för en anklagad part att bli hörd innan ett beslut som
kan innebära negativa konsekvenser fattas. Vid skapandet av Fördraget var
medlemsstaterna överens om att Kommissionen skulle ha mandat att söka
upp, och även till viss mån bestraffa, de företag som bröt mot artiklarna.
Däremot stod det klart på ett tidigt stadium att det inte var aktuellt att ge
Kommissionen möjlighet att utöva någon makt i straffrättslig mening. An-
tagligen är det därför det inte finns någon avskild myndighet eller domstol
som fattar beslut om att bötfälla företag i enlighet med artikel 15 i förord-
ning 17/62. Detta skall alltså inte ses som en straffrättslig åtgärd.

Enligt artikel 253 i Fördraget måste Kommissionen ange skälen på vilka ett
beslut är grundat. Detta görs genom att Kommissionen uppfyller de första
tre kraven i artikel 14(3) i Förordning 17/62, det vill säga att syftet med un-
dersökningen angivits och att det kan klart utläsas från vilket datum beslutet
gäller. Viktigast av allt är dock att Kommissionen angivit vad beslutet om-
fattar. Dock kan noteras att när Kommissionen och den personal som assi-
sterar väl är på plats kan omfattning av vad som skall undersökas utökas om
det framkommer att annat material kan var relevant trots att detta inte om-
fattas av beslutet. 8

                                                
8 Cook and Kerse, C.S. ,  EC antitrust procedure, 4th edition, 1998.
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2.2.2 Kommissionens upgifter i enlighet med Rådets
förordning 17/62

Vid utövandet av de uppgifter som tillkommer Kommissionen enligt För-
draget skall förordning 17/62 följas.9 Denna förordning tillhandahåller ett av
de vapen som finns tillgängliga när det gäller det praktiska arbetet att söka
upp och att bekämpa karteller.10 Det som är Kommissionens stora problem
vad gäller kartellbekämpning är att få fram tillräcklig bevisning för att ett
samarbete föreligger. (Företag som agerar inom samma marknad och som
samtidigt företar en prishöjning kan t.ex. skäligen misstänkas för att samar-
beta på ett otillåtet sätt. Kommissionen måste dock visa att det inte rör sig
om rena tillfälligheter.11) Förordning 17/62 ger Kommissionen den praktiska
möjligheten att insamla sådana bevis.

Kommissionen kan endast utöva den makt den har tilldelats enligt reglerna i
Fördraget, samt förordning 17/62. Förordningen ger dock inte enbart möj-
ligheter för Kommissionen utan även ett skydd för det misstänkta företaget.
Det här innebär att en viss avvägning måste göras mellan Kommissionens
möjligheter till att företa en utredning och företagens rätt till att inte bli ut-
satt för alltför långtgående granskningar där känsliga affärsuppgifter under-
söks. Detta innebär alltså både skyldigheter och rättigheter för båda parter.

Artikel 17 anger bl.a. att ett företag skall åtnjuta ett visst skydd under den
tiden det är utsatt för granskning. I rättsfallet Hoechst 12 formulerade Dom-
stolen principen att Kommissionens rätt att utöva makt kan inte tolkas så att
den ger resultat som vore oförenliga med övriga rättsregler inom Gemen-
skapen eller grundläggande rättigheter. Det innebär t.ex. att Kommissionen
måste ta hänsyn till proportionalitetsprincipen, vilket innebär att en avväg-
ning mellan intresset av att insamla bevis måste vägas mot företagets rätt till
integritet. Men ett företag har i praktiken ingen egentlig rätt att hindra att
Kommissionen utför sina uppgifter. I fallet Orkem13 angavs att ett företag
inte kan medvetet undvika en vidare undersökning genom att så att säga
’erkänna direkt’. Kommissionen har alltså en skyldighet att vidta en full-
ständig utredning trots att ett företag redan har gått med på anklagelserna.
Annars skulle ett företag kunna undgå denna ytterligare utredning genom att
medge att det har begått vissa handlingar som strider mot artikel 81.1.

Artikel 11(1) stipulerar Kommissionens rätt att erhålla all nödvändig infor-
mation om ett misstänkt företag, vilket inkluderar uppgifter från myndighe-
ter, kunder och konkurrenter. Artikeln kan således användas för att erhålla
information från ett icke misstänkt företag. Tredje part är i själva verket en

                                                
9 Rådets Förordning 17/62, J.O. 204/62, [1959-62] OJ Special Edition 57, om tillämpning
av fördragets artiklar 85 och 86
10 Jag återkommer till förslaget till den nya förslaget på Förordning 17/62.  Även den nya
bötesförordningen, vilken också utgör en viktig komponent i bekämpningen mot karteller,
tas upp senare.
11 Jag återkommer till detta mer utförligt i avsnitt 2.7.
12 Hoechst, mål C-227/92, [1999] ECR I-4443.
13 Orkem, mål 374/87, [1989]ECR 217.
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mycket viktig källa. Nödvändig information innebär sådana uppgifter som
gör det möjligt för Kommissionen att utöva sitt ämbete. Det är upp till
Kommissionen att efter eget skön fatta avgörande beslut om vilken infor-
mation som är nödvändig, dess omfattning, aktuell tidsperiod samt vem som
skall tillhandhålla den. Det är dock viktigt att informationen härrör sig från
en viss undersökning. Det är inte tillåtet för Kommissionen att godtyckligt
fråga efter information i spekulativa syften. Artikel 11(4) anger vem som
skall tillhandahålla begärd information. Artikel 15 anger vilka sanktioner
som kan riktas mot ett företag som vägrar tillmötesgå Kommissionens krav.
Observera dock att sanktionerna är riktade mot företaget och inte mot dess
ansvariga som i praktiken är de som skall tillhandahålla informationen.

Artikel 11 är en tvåstegsprocedur där första delen utgörs av en förfrågan
enligt artikel 11(3). Denna skall innehålla en förklaring till varför informa-
tionen efterfrågas, det vill säga på vilket lagrum en begäran grundas på, en
precisering av vilken information som begärs och inom vilken tidsrymd. Det
finns dock ingen skyldighet för ett företag att uppfylla denna begäran, en-
dast en risk att bli föremål för ett beslut enligt artikel 11(5). Detta skall även
det innehålla en specifikation av vilken information som avses, vilket datum
det börjar gälla, vilka straff som kan bli tillämpliga enligt artiklarna 15(1)d
och 16(1)d samt rätten att få beslutet granskat.

I artikel 14 ges Kommissionen rätt att företa en undersökning i företagets
lokaler om företaget skulle välja att inte samarbeta. Artikeln ger Kommis-
sionen rätt att undersöka bokföringen och ta kopior av intressant material.
Kommissionen har även rätt till att begära muntliga förklaringar av de an-
ställda och att ta sig in överallt i företagens lokaler. Artikeln ger dock inga
möjligheter för Kommissionen att bryta sig in eller att tvinga företag att
öppna kassaskåp eller arkivskåp. Hela den praktiska processen sker i enlig-
het med de nationella reglerna i den medlemsstat som företaget befinner sig
i.

Undersökningarna sker antingen i enlighet med artikel 14(2) där auktorise-
rad personal14 bistår Kommissionen. Vid dessa så kallade dawn raids där
Kommissionens tjänstemän överraskar ett företag och begär att få ta del av
dess handlingar finns det ingen skyldighet för Kommissionen att förvarna
företaget. Däremot finns det en viss skyldighet för företaget ifråga att sam-
arbeta såsom angavs ovan i rättsfallet Orkem, trots att detta endast gäller i
viss utsträckning.

Om Kommissionen däremot fattar ett beslut i enlighet med artikel 14(3) är
kravet på samarbete mer långtgående. Beslutet skall publiceras i Official
Journal och företaget ifråga skall underrättas innan. Dokumentet kan dock
inte jämställas med en husrannsakan. Kommissionen har inte rätt att ta sig in
i privata hem, advokatkontor15 eller banker även om material förvaras där.

                                                
14 I Sverige är det t.ex. anställda vid Kronofogdemyndigheten som bistår Kommissionen.
15 Enligt praxis är det endast advokater som praktiserar sitt yrke som anställda av en byrå
som åtnjuter detta skydd. Så kallade in-house lawyers, det vill säga bolagsjurister omfattas
inte av skyddet.
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Det finns även en del andra praktiska gränsdragningar som är svåra att dra.
T.ex. hur långt skyldigheten att avge muntliga förklaringar sträcker sig är
komplicerat att ange exakt, men eftersom Kommissionen inte är behörig att
förhöra företrädare för misstänkta företag under ed så utgörs nästan all be-
visning av skrivet material. Ansvaret kan dock alltid sägas vila på företaget i
fråga. Det är företaget som bötfälls om de anställda vägrar att samarbeta
enligt artikel 16(1)d.

2.2.3 Kommissionens behörighet

EU:s konkurrensregler stipulerar att artikel 81 skall tillämpas av Kommis-
sionen om handeln mellan två medlemsstater påverkas, annars handhas
ärendet av behörig nationell konkurrensmyndighet. Reglerna innebär också
att artikel 81 skall tillämpas parallellt med nationell lag. 16 Tidigare har inga
försök till harmonisering av de olika medlemsstaternas konkurrensregler
gjorts, varför tillämpningen av nationell lag i dagsläget kan leda till mycket
skilda resultat.17  När nationella domstolar idag tillämpar nationella regler
samtidigt som ledning tas av praxis från EG-rätten är det alltså inte en med
artikel 81 identisk lagstiftning som tillämpas.18

Från och med 1 januari 2001 finns det en möjlighet för det svenska konkur-
rensverket att tillämpa artikel 81 direkt. Kommissionen handlägger alla
ärenden i nära samverkan med de nationella konkurrensmyndigheterna, men
de olika organen är dock helt fristående.

Under våren har ett nytt förslag till förordning 17/62 behandlats. Förslaget
syftar till en mer effektiv tillsyn där de nationella myndigheterna kommer
att tilldelas en mer aktiv roll. Men med hänsyn till bl.a. subsidiaritetsprinci-
pen har Kommissionen inte ansett det vara påkallat med några rättsligt bin-
dande regler vad gäller ärendefördelningen, eftersom det vore svårt att för-
ena dessa med parallell behörighet att tillämpa artikel 81. Dock har Kom-
missionen ansett att det kan finnas ett behov av vissa vägledande principer i
form av riktlinjer så att det kan utrönas dels vilken effekt som avses med
reglerna, dels vilken myndighet som är bäst lämpad att tillämpa dem.19

Det bör dock påpekas att det är Kommissionen som har det yttersta ansvaret
för gemenskapens konkurrenspolitik, vilket senast konstaterades i domen
Masterfoods.20 Kommissionen kan aldrig vara förhindrad att fatta ett beslut i
ett enskilt ärende.

                                                
16 Det innebär t.ex. att artikel 81 skall tillämpas på avtal mellan företag som enbart berör
den svenska marknaden om de hindrar export eller import.
17 Trots att den svenska lagstiftningen som i mångt och mycket är en kopia av EU:s konkur-
rensregler saknas vissa vitala komponenter som t.ex. det för EU övergripande målet med
marknadsintegration.
18 Moderniseringen av EG:s konkurrensregler, Sven Norberg, Konkurrensnytt nr. 4.2000.
19 Förslag till Rådets Förordning om genomförande av konkurrensreglerna i artikel 81 och
82 i Fördraget och om ändring av Förordning (EEG) nr. 1017/68, nr. 4056/86, och nr.
3975/87, sid. 7 ff.
20 Masterfoods Ltd v HB Ice Cream , mål C-344/98.
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Vidare finns det i förslaget ett förbud mot att tillämpa nationella regler så
fort artikel 81 är tillämplig, där tanken är att ett avtal endast skall vara före-
mål för en konkurrensprövning. Detta torde enligt Kommissionen leda till
en ökad användning av de EG-rättsliga konkurrensreglerna vilket i sin tur
förhoppningsvis leder till ett stärkt genomslag av dessa. Därmed skulle ett
effektivt genomförande främjas samt en mer enhetlighet tillämpning, samti-
digt som rättssäkerheten tillgodosågs.

2.3 Artikel 81

Artikel 81.1 anger att alla avtal mellan företag som kan påverka handeln
mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begrän-
sa eller snedvrida konkurrensen är förbjudna. Avtal som är förbjudna är
tillika ogiltiga, helt eller delvis enligt artikel 81.2. Artikel 81 har en ganska
vid tillämpning som har utvecklats i praxis. Där jämställs begreppet ’avtal’ i
artikel 81 med ’beslut av företagssammanslutningar’ och ’samordnade förfa-
randen’. 21

För att illustrera hur långt artikel 81.1 sträcker sig kan följande gradering
göras. Som artikeln anger finns det vissa avtal som inte är tillåtna. Ett av de
mest tydliga exempel på detta är så kallade hard core cartels. Det är förbund
grundade på speciella avtal ofta innehållandes någon slags tvingande meka-
nism, och är alltid förbjudna. Begreppet ’kartell’ syftar egentligen på en
mängd ganska skiftande förfaranden, men samtliga syftar till att minska
utbudet samtidigt som priset ökas. Genom att komma överens om priser och
utbud eller om en marknadsuppdelning kan detta åstadkommas. Detta leder
till ökade intäkter för de inblandade på bekostnad av kunder och konsu-
menter.

Vid kartellbekämpning är det dock inte vanligt att Kommissionen hittar nå-
got avtal. Tvärtom ligger det i sakens natur att de parter som kommit fram
till ett avtalsslut som är förbjudet sällan sammanfattar detta i ett enligt lagen
bindande kontrakt. Rent praktiskt går det till så att Kommissionen försöker
samla in så många konkreta bevis som möjligt. Det kan vara mötesprotokoll,
korrespondens mellan berörda företag, uttalanden i t.ex. branschorganisatio-
ner eller bevis framlagda av företagens kunder. Om ett regelrätt avtal påträf-
fas kontrolleras det, men det är ganska osannolikt att ett sådant återfinns.

2.3.1 Avtal och ett företags bundenhet till detta

En rad skiftande dokument har i praxis ansetts konstituera avtal i enlighet
med artikel 81.1. T.ex. så ansåg Kommissionen att fakturor försedda med

                                                
21 Jag återkommer till detta i avsnitt 2.3.3



16

meddelanden om att återförsäljning utanför det överenskomna geografiska
området var förbjudet konstituera avtal i fallet Sandoz.22

I rättsfallet ICI23 behandlades frågan om vilket företag som kunde vara
medlem av kartell. Misstanken om en kartell väcktes genom en rad prishöj-
ningar som inte kunde vara förenliga med artikel 81.1. Domstolen slöt sig
till att prishöjningarna måste ha föregåtts av någon sorts planering, varför de
inte kunde betraktas som enbart parallella ageranden såsom företagen på-
stod. Detta ledde till frågan om vilka företag som var ansvariga för dessa
prishöjningar. Huruvida samtliga medlemmar varit med och fattat samtliga
beslut var i praktiken oväsentlig enligt Domstolen. Medlemmar av kartellen
kunde ha gått ur den eller gått med i den efter det att den bildades. De an-
sågs likväl ha brutit mot artikel 81.1 om Kommissionen kunde visa att de
någon gång varit inblandade i kartellprocessen.

Företagen anförde att de inte kunde anses vara medlemmar av kartellen ef-
tersom de aldrig hade givit sitt samtycke till de avtal som nu lades fram av
Kommissionen som bevis. Företagen anförde även att för att deltaga i ett
samordnat förfarande krävs det att motparten med fog kan förvänta sig att
avtalsparten skall uppfylla deras överenskommelse. Företagen ansåg att de
inte kunde anses vara skyldiga till ett förfarande som ensidigt hade företa-
gits av kartellen och som de aldrig hade samtyckt till.24

I det nyligen publicerat rättsfallet Adalat25 definierade Förstainstansdom-
stolen vad som krävs för att ett kanske till synes ensidigt förfarande skall
räknas som avtal. Bakgrunden till fallet var att det tyska läkemedelsföretaget
Bayer hade minskat sina leveranser till franska och spanska grossister. Or-
saken till detta var att priserna i Spanien och Frankrike var lägre än i Stor-
britannien varför det lönade sig för grossisterna att själva exportera till Stor-
britannien. Konsekvensen av de minskade leveranserna blev att de franska
och spanska grossisterna endast hade möjlighet att importera den mängd
som de behövde för att täcka det nationella behovet. Därmed hade Bayer
uppnått sina syften, nämligen att förhindra ytterligare export av varorna.

Kommissionen ansåg därför att det förelåg ett underförstått avtal mellan
Bayer och grossisterna. Beviset för detta avtal var just att parallellexporten
hade upphört. Dessutom fortsatte grossisterna att handla med Bayer, något
som enligt Kommissionen tydde på ett samtycke till Bayers nya policy. Där-
för ålades Bayer att upphöra med överträdelse av artikel 81.1 med hot om
vite. Bayer överklagade beslutet eftersom företaget ej ansåg att ett avtal fö-
relåg. Visserligen hade Bayer minskat sina leveranser till Frankrike och
Spanien, och det erkändes från Bayers sida att syftet var att förhindra paral-
                                                
22 Sandoz O.J. C/90.
23 ICI ltd v Commission (Dyestuffs) , mål 48, 49 och 51-7/69, [1972] ECR 619.
24 Fallet skiljer från Adalat-fallet så till vida att ICI handlade om en horisontell kartell me-
dan Adalat handlade om en vertikal kartell. I ett horisontellt samarbete är det mindre troligt,
men i och för sig möjligt, att en avtalspart påtvingar den andre ett avtalsvillkor. I ett verti-
kalt förhållande är ju den underordnade parten betydligt mer beroende av den överordnade
än i ett horisontellt samarbete.
25 Bayer AG mot Kommissionen, mål T-41/96, [2000] ECR II-3383.
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lellexport, men detta agerande hade skett helt ensidigt. Därför kunde ett av-
tal inte föreligga.

I det här fallet kan det av de ovanstående omständigheterna utläsas att det
antagligen inte var parternas gemensamma vilja att upphöra med exporten
till Storbritannien. Tvärtom kan det ju förutsättas att de franska och spanska
grossisterna gärna hade fortsatt att exportera till Storbritannien. Genom att
Bayer minskade sina leveranser gick ju grossisterna miste om möjligheten
till ökad försäljning. Grossisternas faktiska beteende tydde även det på att
ett avtal inte förelåg. Begreppet ’gemensam vilja’ torde ju förutsätta att den
ena parten samtycker till vad den andra föreskriver.

Förstainstansdomstolen gick på Bayers linje och slog fast att ett verkligt
ensidigt förfarande från ett företags sida inte kunde omfattas av förbudet i
artikel 81.1 som syftar på avtal. Begreppet avtal i artikel 81.1 förutsätter att
företagen har givit uttryck för sin gemensamma vilja att agera på marknaden
på ett bestämt sätt. Uttrycksformen skall inte ha någon betydelse så länge
den utgör ett troget uttryck för parternas vilja. Förstainstansdomstolen fort-
satte med att konstatera att det kan föreligga ett avtal då ett skenbart ensidigt
förfarande vidtagits. Detta kräver dock att det finns ett underförstått sam-
tycke från motparten. Kommissionen hade dock inte kunnat visa något så-
dant i det aktuella fallet.

Den praxis som Förstainstansdomstolen granskade och lade till grund för sin
dom, ställer krav på att det antingen finns en formell bestämmelse om ex-
portförbud eller att grossisterna agerar på ett sätt som kan tolkas som ett
samtycke.26 Enligt Förstainstansdomstolen hade Kommissionen misslyckats
att visa dels att Bayer hade ålagt grossisterna ett exportförbud, dels att Bayer
ställt som villkor att om förbudet inte efterlevdes skulle fler leveranser inte
ske. Kommissionens utredning visade inte heller att Bayer hade försökt
förmå grossisterna att godta deras policy om att minska parallellexporten.

Grossisterna hade inte ens rättat sig efter Bayers önskemål, de hade till och
med försökt att kringgå förbudet. Visserligen hade inte grossisterna brutit
affärsförbindelsen med Bayer, men detta faktum konstituerade enligt För-
stainstansdomstolen inte tillräckliga bevis för att ett avtal om exportförbud
förelåg. Det kunde inte bevisas av Kommissionen att detta var parternas
gemensamma vilja eftersom grossisternas agerande tydde på det motsatta. I
samband med detta påpekade domstolen särskilt att en ensidig åtgärd som är
ägnad att hindra parallellexport är laglig under förutsättning att den inte är
ett uttryck för en gemensam vilja.

Domen förhindrar med andra ord att ett ensidigt förfarande utgör ett avtal
enligt artikel 81. Ensidiga förfaranden kan endast angripas enligt konkur-

                                                
26 Sandoz O.J. C28/90, AEG Telefunken Ag v Commission mål 107/82, [1983]ECR 3151,
BMW Belgium Sa v Commission, mål 32/78 och 36-82/78, [1979] ECR 2435.
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rensreglerna via artikel 82, det vill säga när de företas av företag i domine-
rande ställning.27

2.3.2 Avtalets syfte eller resultat

Samtliga förfaranden som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa
eller snedvrida konkurrensen är förbjudna. Listan i artikel 81 är alltså inte
uttömmande, utan allt som kan misstänkas vara skadligt för konkurrensen
undersöks av Kommissionen.

I rättsfallet Polypropyelene28 slogs det fast att ett avtal som har till syfte
eller resultat att bestämma priser eller kvoter skall automatiskt anses strida
mot artikel 81.1. Därmed faller det in under artikel 81.2 vilket innebär att
det ogiltigförklaras. I regel bedöms detta vara en per se begränsning av kon-
kurrensen. 29 Det är emellertid tillräckligt för Kommissionen att visa att det
finns ett konkurrensvidrigt syfte för att artikel 81.1 skall vara tillämplig.
Detta gäller även då avtalet eller det samordnade förfarandet inte skulle
kunna ha någon effekt på marknaden. 30

2.3.3 Avtal eller samordnat förfarande

I fallet ACF Chemiefarma31 slog Domstolen fast att en vid syn på begreppet
avtal skulle företas i framtiden. Det finns således inga krav på att det skall
vara ett skrivet avtal eller att det skall vara undertecknat av parterna för att
vara gällande. Ett muntligt så kallat Gentlemens agreement är tillräckligt. I
rättsfallet Polypropyelene slogs det senare fast att ett avtal existerar när
parterna har en väl definierad plan som i framtiden kommer att påverka
handeln och att inskränka parternas frihet.

När ett avtal ej återfinns är det intressant att undersöka om ett samordnat
förfarande istället föreligger. Det är de situationer då två eller flera företag
agerar efter ett avtal eller en policy, men inga av dessa har befästs i något
skrivet dokument. Ett samordnat förfarande kan t.ex. ske genom utbyte av
information. 32

I fallet Suiker Unie33 definierade Domstolen begreppet ’samordnat förfaran-
de’ som ett slags samarbete mellan företag som med avsikt ersätter ett skri-
vet avtal. Det samordnade förfarandet medför en praktisk fördel för de in-
blandade företagen i och med att konkurrensen hindras. Dock angav Gene-
                                                
27 Konkurrensnytt nr 2 2001, Förstainstansrättens dom i det så kallade Adalat-målet, Mor-
gan Petterson, föredragande vid Konkurrensverket.
28 Polypropylene, mål C-51/92, [1991] ECR II-1711.
29 Undantag från denna regel anges bl.a. i  Commission notice - Guidelines on Vertical Re-
straints, 2000/C 291/01, para. 8-20.
30 Cook and Kerse, a.a.
31 Chemiefarma ACF  NV v Commission, mål 41/69, [1970] ECR 661.
32 Jag återkommer till detta otillåtna informationsutbyte i avsnitt 2.4.
33 Co-operative Vereniging Suiker Unie UA v Commission, mål 40-48/73, 50/73, 54-56/73,
111/73, 113-114/73, [1975] ECR 1663.
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raladvokat Reischl att det inte är särskilt angeläget att definiera exakt var
termen avtal börjar och var termen samordnade förfaranden tar vid. 34  I
Polypropylene fastställdes det ett av begreppen kan under vissa omständig-
heter anses mer språklig korrekt att använda.

Frågan i Polypropylene var om överenskommelsen kunde kvalificeras som
ett regelrätt avtal eller om det skulle ses som ett samordnat förfarande.
Kommissionen hade betraktat samtliga planer och arrangemang som ett en-
da sammanhängande avtal. Detta var en avgörande skillnad mellan ett aktivt
samarbete, vilket strider mot artikel 81.1, och ett parallellt agerande, vilket
ej strider mot tidigare nämnda artikel. Varje enskild handling sedd för sig
kunde ses som ett slumpartade prishöjningar som inte hade något med var-
andra att göra. Men en samlad bedömning visade att det fanns en plan bak-
om varje prishöjning, vilken måste ha varit ett resultat av ett aktivt samar-
bete. Därför ansågs det vara betydelselöst om det fanns något tvingande
syfte med avtalet eller ej.35

I målet Rhône Poulenc36 slogs det fast att ett samordnat förfarande består
dels av planerande, dels av uppförande. Att endast planera att förhindra
konkurrensen kan inte leda till att ett företag bryter mot artikel 81.1. I det
ovan nämnda Suiker Unie däremot fastställdes att företagen endast genom
sitt deltagande i möten, även hade deltagit i ett samordnat förfarande. Detta
grundades på antagandet att det var omöjligt för företagen att undgå direkt
eller indirekt att ta del av information, och sedan använda sig av denna. Ge-
nom detta användande hade de också brutit mot artikel 81.1. Kommissionen
kunde dock inte visa att vissa företag verkligen hade deltagit i vissa möten.
Därför underkändes beslutet delvis av Förstainstansdomstolen.

Skillnaden mellan ett samordnat förfarande och handlingar som faller utan-
för artikel 81.1. är mycket fin. Generellt kan sägas att handlingar som före-
tas helt oberoende av andra företags uppträdanden på marknaden faller utan-
för, medan alla andra slags överenskommelser träffas av artikel 81.

2.4 Informationsutbyte

Det är inte ovanligt att ett företag är medlem av en branschorganisation eller
liknande, något som i sig inte är att betrakta som något negativt. Dessa bran-
schorganisationer, till exempel en nationell handelskammare, brukar ha till
uppgift att bistå sina medlemmar genom att tillhandahålla information om
produktion och försäljning i en viss bransch. Detta kan ej ses som ett otillå-
tet samarbete. Trots detta finns det för Kommissionen anledning att betrakta
dessa organisationer en aning misstänksamt.37 Det kan vara frestande för

                                                
34 Van Landenwyck v Commission, mål 207/78, [1980] ECR 3125.
35 Jag tar upp ytterligare aspekter på detta i avsnitt 2.6.1.
36 Rhône Poulenc , mål T-1/89, [1991] ECR II-867.
37 Mario Monti, kommissionär ansvarig för konkurrens, sade i sitt tal under kartellkonferen-
sen som hölls i Stockholm hösten 2000 att: ”It is also interesting to note that in sectors with
large numbers of operators, cartels have virtually always been operated by a trade associa-
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företag som redan har en viss kontakt etablerad att ingå i ett utökat och där-
med otillåtet samarbete.

Praktiskt går det till så att företagen samarbetar genom att utbyta informa-
tion om vilka kvantiteter som släpps ut på marknaden, priser, rabattsystem
och kunder eller leverantörer. Vid prövningen av dessa avtals förenlighet
med artikel 81.1. undersöker Kommissionen marknadens struktur och letar
speciellt efter oligopolistiska tendenser, dvs marknader med mycket få aktö-
rer där alla känner till varandra.

2.4.1 Samordnat förfarande eller marknadsanpassning

Ett belysande exempel på fenomenet informationsutbyte är rättsfallet Suiker
Unie. Den aktuella frågan rörde just var gränsen kunde dras för vilken in-
formation som kunde vara straffbar att dela med sig. De klagande anförde
att eftersom begreppet samordnat förfarande förutsätter att det finns en väl
utarbetad plan så kan inte all information som företagen erhåller om varand-
ra utgöra sådana förbjudna handlingar. Som ovan angivits definierade Dom-
stolen begreppet ’samordnat förfarande’ som ett slags samarbete mellan
företag som med avsikt ersätter ett vanligt, skrivet avtal. Det samordnade
förfarandet är även det förbjudet eftersom det faktiskt medför en praktisk
fördel för de berörda företagen i och med att konkurrensen hindras.

Domstolen tog i samband med detta upp frågan om vilken information som
kan utbytas mellan två företag utan att en överträdelse av artikel 81.1 begås.
Domstolen kom fram till att eftersom det fanns bevis för att de inblandade
företagen hade haft kontakt var det inte nödvändigt att visa att en plan verk-
ligen hade utarbetats. Det kan sägas finnas två alternativa händelseförlopp.
Antingen har en aktör endast anpassat sig till rådande omständigheter på
marknaden. Detta kan i och för sig ske genom en diskussion med konkur-
renterna. Eller också så har den aktuella aktören haft kontakt med sina kon-
kurrenter med avsikt att ta reda på hur de kommer att agera i framtiden. Det
senare är ej förenligt med artikel 81, medan det tidigare kan ses som före-
tagsekonomiskt tillrådigt.

2.4.2 Prisinformation

Gränsen för vad som är tillåtet eller otillåtet kan således vara svår att ange
exakt. Å ena sidan skall Kommissionen inte hindra företag att göra lönsam-
ma förändringar. Å andra sidan skall företag hindras från att samarbeta på
ett sådant sätt som kan påverka konkurrensen. Att samarbeta genom att ut-
byta information om priser kan sägas generellt vara otillåtet. Detta synsätt
konfirmerades av Kommissionen i följande beslut.

                                                                                                                           
tion”.  “Why should we be concerned with cartels and collusive behaviour?”. Tal samlade i
skriften Fighting Cartels - why and how?.
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I Cartonboard38 anklagade Kommissionen tillverkare av kartongpapper för
att ha utbytt information som rörde priser genom en centralorganisation vid
namn Fides. I systemet som användes inom Fides sändes statistik om bl.a.
produktions- och leveransantal. De medlemmar som sände in information
till Fides fick tillbaka sammanställningar, en del av dem månatliga och en
del på årsbasis. Sammanställningarna av statistik angav detaljerat varje
verksamhetsområde i varje land. Detta gjorde det förhållandevis enkelt att
räkna ut varje företags marknadsandel eftersom det fanns relativt få aktörer
på varje nationell marknad. I och med att marknadsandelen blev känd kunde
de tidigare konkurrenterna dra ytterligare slutsatser om varandras produk-
tion och liknande.

I sitt beslut angav Kommissionen att systemet för att utbyta information
varken fick omfatta information som underlättade identifikation av de olika
parterna och deras agerande på marknaden. Det fick heller inte förekomma
några uppgifter om det tidigare eller det anteciperade orderflödet. Endast
sådan information som omfattade allmän statistik om produktion och fö r-
säljning som inte kunde användas till att företagen samordnade sitt agerande
på marknaden kunde accepteras.

Om avtal som det ovan nämnda tillåts finns det två negativa aspekter som
jag avslutningsvis vill belysa. För det första finns det en betydande risk för
att det skrivna avtalet egentligen bara anger en del av vad som förekommer i
praktiken. Avtalen kan med andra ord användas som täckmantel för ett kar-
tellförfarande. För det andra kan det underlätta för parterna att undvika kon-
kurrens inom en oligopolistisk marknad, framför allt i sådana fall där det är
svårt för nya aktörer att ta sig in. Om alla företag är medvetna om att varen-
da prishöjning som företas kommer att vara känd inom branschen på mycket
kort tid, finns det mindre anledning att konkurrera.

2.4.3 Tillåten och otillåten information

Kommissionen har definierat gränsen mellan tillåtet och otillåtet material i
flera av sina rapporter om konkurrenspolitik. En grundregel angiven i prax-
is39 är att varje aktör på marknaden skall enskilt bestämma över sitt ageran-
de. Det innebär i och för sig att Kommissionen inte skall hindra ett företag
att anpassa sig till de på marknaden rådande villkoren dikterade av aktörerna
på densamma, såtillvida detta inte leder till konkurrensbegränsningar.40 Det
förbjuder däremot direkt kontakt mellan dessa aktörer, om syftet med kon-
takten är att påverka en potentiell eller reell konkurrents uppförande. Det-
samma gäller kontakt i syfte att ge sin konkurrent besked om framtida age-
rande.

                                                
38 Cartonboard , O.J. L243/1.
39 Co-operative Vereniging Suiker Unie UA v Commission, mål 40-48/73, 50/73, 54-56/73,
111/73, 113-114/73, [1975] ECR 1663.
40 Vissa avtal faller ju helt utanför kommissionens ansvarsområde enligt Notice on Agree-
ments with minor importance which do not fall within the meaning of Article 81.1 .
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Det går en skiljelinje vid information som kan påverka konkurrensen och
sådan som inte kan påverka. Denna skiljelinje har av Kommissionen gene-
rellt definierats på följande vis. För det första är det av intresse för samtliga
parter att veta vilken sorts information som är tillåten. Det anges att rent
statistiskt material är tillåtet. Till exempel en branschorganisation eller en
nationell handelskammare som tillhandahåller information till företag kan ej
ses som ett otillåtet samarbete. Att redogöra för produktion och försäljning i
olika branscher utan att namnge specifika företag är tillåtet. Även liknande
siffror för en viss produkt, ett visst land eller en speciell tidsperiod kan inte
ses som otillbörligt.

Däremot om informationen berör ett individuellt företag eller en viss grupp
av företag, och om informationen kan ge upplysningar som gör att konkur-
rensen påverkas, ingriper Kommissionen. Till exempel skulle en undersök-
ning inledas om Kommissionen fick kännedom om att företag utbytte faktu-
ror eller liknanden dokument, trots att det gick genom en central organisa-
tion. Denna typ av information utgörs ofta av affärshemligheter och hade i
normala fall, där konkurrens rådde, inte utgjort sådant material som ett fö-
retag delar med sig för statistisk användning.

Kommissionen betraktar utbyte av information om produktkvantitet, för-
säljningssiffror, priser och rabattsystem samt leverans- och försäljningsvill-
kor som samordnade förfaranden. Dessa anses ha till syfte eller resultat att
hindra eller begränsa konkurrensen och är med andra ord förbjudna. Parter
till avtal som ligger precis på det tillåtnas gräns bör vara beredda på att
Kommissionen kan komma att företa en undersökning. Speciellt om trenden
på marknaden pekar åt att företagen har delat upp marknaden eller företar en
liknande prissättning. 41

2.4.4 Värdering av information

Information som ej får delas är sådan information som får ett företag att
förändra sitt beteende på marknaden. Det kan antingen gälla beteendet mot
konkurrenterna genom en direkt anpassning, eller beteendet mot kunderna
genom förändringar i pris eller tillgången på produkter. Som ovan angivits
kan information delas upp i två grupper, nämligen sådan som kan påverka
ett företags beteende på marknaden och sådan som inte kan påverka ageran-
det. Den informationen som kan påverka är sådana uppgifter som företagen
normalt inte delar med andra eftersom de utgör affärshemligheter. Om kon-
kurrensen verkligen fungerar är dessa uppgifter i hög grad värdefulla. Slut-
satsen är därmed att det är endast sådan information som är värdefull för
företagen som är förbjuden att dela med sig.

                                                
41 V Report on Competition Policy , para 19-24.
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2.4.5 Information om annat än priser

Ett exempel på det ovanstående är fallet UK Agricultural Tractor Registra-
tion Exchange42 där Kommissionen beslutade om vilken sorts information
som lagligen kan användas. Det började med att Kommissionen förbjöd
flera avtal som rörde utbyte av information mellan traktortillverkare i Stor-
britannien. Orsaken till att avtalen förbjöds var dels att marknaden var
mycket koncentrerad, dels att informationen gällde priser. De inblandade
företagen ingick därefter ett nytt informationsavtal, vilket inte skulle inne-
fatta information om priser.

Kommissionen företog en ny undersökning och såg först över marknadens
struktur, sedan vad avtalet stipulerade. Slutsatsen blev att parterna kunde
med lätthet ta reda på exakt vilka modeller som såldes var och om det före-
kom någon parallellimport. Kommissionen ansåg att detta stred emot artikel
81.1 och meddelade parterna detta. Som skäl angavs att ett sådant utbyte
hämmar konkurrensen därför att det gör marknaden helt transperent. På en
marknad som denna med mycket få aktörer är osäkerhet och hemlighållande
av affärsplaner av vikt, eftersom det får marknaden att utvecklas genom den
ständiga tävlan som då pågår. (På en marknad med många aktörer är trans-
parents av godo eftersom konsumenten då kan göra ett medvetet val.) Hem-
lighållandet av affärsplaner får konkurrensen att utvecklas.

Kommissionen tog inte hänsyn till parternas argument om att konkurrensen
faktiskt inte hade blivit hämmad. Det var tillräckligt att det fanns en potenti-
al att konkurrensen skulle påverkas. Dessutom ansåg Kommissionen att det
var allvarligt att parternas marknadsandelar hade varit lika stora i flera år.
Med anledning av det ovanstående förbjöd Kommissionen avtalet, men ut-
färdade däremot inga böter, antagligen med hänsyn till att det var det första
fall där informationsutbytet inte gällde information om priser. Förstain-
stansdomstolen gjorde senare samma bedömning som Kommissionen när
fallet överklagades.43

Avslutningsvis kan sägas att Kommissionen tar hänsyn till i sin bedömning
att informationsutbyte oftast gagnar säljarna, medan det är till nackdel för
köparna. Säljarna kan utnyttja sin marknadskännedom på ett effektivt sätt.
Detta försätter köparna i ett underläge eftersom dessa inte ser det dolda, och
kanske inte ens uttalade samarbete som pågår mellan säljarna.44

                                                
42 UK Agricultural Tractor Registration Exchange , OJ L68/19.
43 Fiatagri UK Ltd and New Holland Ford Ltd v Commission, mål T-34/92, [1994] ECR II-
905.
44 VII Report on Competition Policy, para 5-8.
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2.5 Situationer då det ej kan bevisas att avtal
existerar

Kommissionen har möjligheten att om inga konkreta bevis kan presenteras
undersöka hur handelsmönstret ser ut på markanden ifråga. I rättsfallet
STM45 angav Domstolen att ett avtal måste med tillräcklig säkerhet kunna
förutspås ha inflytande, indirekt eller potentiellt på handelsmönstret.  I Re-
mia46 fastställdes det att ett avtal inte ens behöver ha negativ effekt på han-
delsmönstret. Det är fullt tillräckligt att konkurrensen påverkas i någon ut-
sträckning för att Kommissionen skall ingripa. Till och med potentiell på-
verkan är tillräckligt.

Trots detta finns det en hel del svårigheter vad gäller bevisning. Att en kar-
tell existerar kan verka uppenbart när samtliga företag inom samma bransch
tillämpar samma priser och företar prishöjningar mer eller mindre samtidigt.
Svårigheten ligger dock i att skilja rena tillfälligheter från ett väl genom-
tänkt, hemligt kartellförfarande. Genom praxis har det med tiden utvecklats
en gemensam grundsyn. Det Kommissionen undersöker är huruvida ett avtal
finns och om de misstänkta parterna uppför sig på ett sätt som skiljer sig
från hur de skulle ha uppträtt om ett avtal ej existerade.

2.5.1 Misstänkta prishöjningar

I Dyestuffs47 handlade det om en mängd företag inom läder-, textil-, infärg-
nings- och tryckeriindustrin inom flera medlemsstater. Samtliga hade höjt
sina priser samtidigt och lika mycket, viket fick Kommissionen att fatta
misstankar och inleda en undersökning.

Kommissionen fann i denna undersökning att följande prishöjningar hade
företagits:

- Mellan den 7 och 20 januari 1964 hade undersökta företag i Italien,
Holland, Belgien och Luxemburg ökat sina priser med 15% gällan-
de samma produkter.

- Den 1 januari 1965 hade samma prisökning företagits i Tyskland
samtidigt som de ovanstående länderna hade ökat sina priser med
10%.

- Den 16 oktober 1967 hade företag i Tyskland, Holland, Belgien
och Luxemburg ökat sina priser med 8%. I Frankrike hade samti-
digt priset ökats med 12%.

Kommissionen kom fram till i sitt beslut att dessa prisökningar inte var för-
enliga med artikel 81.1 i det avseende de stred emot förbudet att genom ett

                                                
45Système Technique Miniére v Maschinenbaum Ulm, mål 56/6, [1996] ECR 235.
46 Remia BV and Verenigde Bderijven Nutricia NV v EC Commission, OJ L376/33.
47 Dyestuffs (Re Cartel in Aniline Dyes), J.O. L195/11.
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samordnat förfarande snedvrida konkurrensen på den gemensamma inre
marknaden.

Som bevis för att ett samordnat förfarande verkligen hade ägt rum hänvisade
Kommissionen till det följande. För det första fanns det stora likheter i det
meddelande som företagen skickade ut till sina återförsäljare, ibland hade
samma ordval förekommit. Detta kunde enligt Kommissionen inte förklaras
på något annat sätt än att meddelandet har föregåtts av någon sorts plane-
ring. Förutom detta hade dessa meddelanden skickats samma dag, en del till
och på samma klockslag. För det andra fanns det protokoll från möten, bl.a.
ett i Basel den 18 augusti där samtliga företag förutom ett var närvarande.
Där hade ett av företagen; Geigy nämnt att företaget funderade på att höja
sina priser innan årsslutet.

De berörda företagen svarade att det inte rörde sig om något samordnat för-
farande dem emellan. Istället härrörde sig prisökningarna från de likartade
förhållandena på samtliga nationella marknader inom branschen. Företagen
förklarade att det endast rörde sig om ett parallellt agerande och angav som
exempel att om den marknadsledande höjde sitt pris så följde de andra efter
av affärsmässiga skäl. Eftersom det fanns relativt få aktörer på marknaden
var det ganska uppenbart när en av dem höjde priset. Kommissionen ansåg
att parterna genom denna argumentation inte ens förnekade att konkurrensen
hade blivit begränsad och utfärdade därför böter.

2.5.2 Misstänkta oligopol

Likartad prissättning kan vara ett tecken på att ett samordnat förfarande fö-
religger, men ensamt kan det alltså inte vara ett avgörande bevis. Ett exem-
pel på detta är fallet Wood Pulp48 där Domstolen ansåg att den likartade
prissättningen kunde bero på ett förbjudet samarbete, men likväl på markna-
dens oligopolistiska sammansättning. Likartad prissättning förekommer ofta
på oligopolistiska marknader och därför krävs en fullständig ekonomisk
analys för att avgöra om ett parallellt agerande bryter mot artikel 81.1 enligt
Domstolen i fallet Dyestuffs. 49

Ett oligopol kännetecknas dels av att det är relativt få aktörer inom en viss
bransch, dels att det är svårt för nya aktörer att ta sig, dels att det är liten
skillnad mellan produkterna som aktörerna erbjuder och slutligen att pris-
sättningen verkar vara transparent, det vill säga att förändringar i priset kan
lätt upptäckas av konkurrenterna. Ett oligopol är i sig inte förbjudet, men det
drar uppmärksamheten till sig. Dessutom skärper det kraven på de aktörer
verksamma på den oligopolistiska marknaden att inte inlåta sig i förbjudna
samarbeten. 50 Domstolen slog fast i ICI att det inte kunde bevisas någon
förekomst av ett oligopol. Det måste dock ha förekommit något slags sam-

                                                
48 Re Wood Pulp Cartel: A. Ahlström Oy and Others v. Commission (Woodpulp II) mål C-
89, 104, 114, 116-117 & C 125-129/85 [1993] ECR. I-1307. Se även avsnitt 2.6.3.
49 Dyestuffs, mål 48/69, [1972] ECR 619.
50 Craig, Paul och De Burca, Gráinne, EU Law, Oxford 1998, sid. 902.
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ordnat förfarande ansåg Domstolen, eftersom det skulle vara den enda möj-
liga förklaringen till den avsaknad av effektiv konkurrens som förelåg.

2.6 Praxis angående bevisning av en kartells
existens och dess medlemmar

Som ovan angivits finns det vissa problem vad gäller bevisning, dels huru-
vida en kartell existerar eller ej, dels vilka företag som är medlemmar av
kartellen. En central fråga är vilken av parterna som har bevisbördan i fall
som dessa. Processens utformning är av vikt eftersom denna påverkar be-
viskraven.

2.6.1 Bevisbördan

I Polypropylene bedömde Förstainstansdomstolen fallet utifrån vad de kla-
gande hade anfört. Domstolen kom fram till tre punkter att ta med i bedöm-
ningen:

1. Hade företaget ifråga haft någon kontakt med sina konkurrenter?
2. Hade företaget ifråga medverkat vid några möten?
3. I vilken utsträckning kunde det anses att företaget i fråga hade delta-

git i beslutsfattandet vid dessa möten?

Om svaret på den första frågan är nej är det alltså inte nödvändigt att under-
söka fråga nummer två eller tre. Skulle däremot svaret på den första frågan
bli ja kan detta ligga till grund för bedömningen av de två följande.
Däremot går det inte helt klart att utläsa i domen hos vilken av parterna som
bevisbördan ligger. Dock verkar det som om det primära ansvaret faller på
Kommissionen. Den skall visa att det finns tillräckligt med bevis för att fö-
retaget skall kunna fällas. Det berörda företaget har sedan att bemöta dessa
anklagelser, men behöver inte gå därutöver vad gäller bevisning. 51  Kom-
missionen bestämmer, genom sitt beslut och bevisningen under förhandling,
omfattningen av processen.

När ett beslut som en myndighet eller domstol har fattat överklagas är det
normalt så att den som överklagar bär ansvaret för den kommande proces-
sen. I det här fallet skulle det alltså vara de klagande företagen och inte
Kommissionen som bar ansvaret. I fallet Pioneer uttryckte Generaladvokat
Sir Gordon Slynn saken på följande vis:

”Om det kan konstateras att ett samordnat förfarande förelig-
ger faller bevisbördan i första hand på den klagande parten, det
vill säga företaget i fråga. Detta eftersom det är denna part som
påstår att Kommissionens beslut skall rivas upp. Det är en ge-
nerell rättsprincip inom samtliga medlemsstater att bevisbör-

                                                
51 Van Der  Woude, a.a.
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dan ligger på den part som motsätter sig en dom eller ett be-
slut.

Å andra sidan måste Kommissionen motivera att de fakta som
legat till grund för beslutet är riktiga. Om Kommissionen ej
kan motivera detta bör beslutet antagligen rivas upp, även om
det klagande företaget inte kan bevisa att beslutet är felak-
tigt.”52

Notera dock att Generaladvokaten inte omkastar bevisbördan. (Slynn verkar
inte heller vilja sänka beviskravet till att för Kommissionen visa att något är
ställt utom rimligt tvivel, något jag återkommer till nedan.)

I Flat Glass53 gjorde Förstainstansrätten en något annorlunda bedömning.
Inför förhandlingen kom Kommissionen och parterna överens om att ha
gemensam tillgång till alla dokument. Förstainstansrätten följde på det här
viset vad som sagts i Kommissionens beslut utan att formellt hänvisa till vad
parterna sedan anfört. Detta gav Förstainstansrätten större frihet att tolka de
bevis som lagts fram i den gemensamma dokumentationen och rätten hade
på det här viset en mer aktiv roll vad gäller avgörandet av skuldfrågan. På
flera ställen kom Förstainstansrätten fram till att Kommissionen hade anfört
felaktiga fakta eller att Kommissionen hade feltolkat fakta. Bevisbördan
verkar i det här fallet ha legat helt och hållet på Kommissionen. Förstain-
stansdomstolen underkände också en del av Kommissionens bevisning och
frikände ett av de företagen som tidigare berörts av Kommissionens beslut.

Det är Kommissionen som företar undersökningen samt fattar beslutet i det
inledande skedet. Kommissionens beslut kan alltid bli föremål för Förstain-
stansdomstolens granskning enligt artikel 229 eller 230 i Fördraget.

Enligt artikel 229 har Domstolen en obegränsad behörighet ifråga om på-
följder. Det innebär dock inte att Domstolen har behörighet att grunda sitt
beslut på en ny artikel. Domstolen överskrider sin kompetens om den från-
går Kommissionens material som legat till grund för det ursprungliga be-
slutet. Artikel 229 ger i praktiken Domstolen rätt att antingen minska eller
öka bötesbeloppet.

Artikel 230 anger att det är domstolen som innehar kompetensen att granska
lagenligheten av de rättsakter som antas av Kommissionen. Talan får väckas
av en juridisk eller fysisk person mot ett beslut som är riktat till honom, eller
mot en annan person om beslutet berör den förstnämnde direkt och person-
ligen. Domstolen är behörig att pröva talan rörande bristande behörighet,
åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av Fördraget
alternativt någon rättsregel som gäller dess tillämpning eller rörande makt-
missbruk.

                                                
52 Mathic Joshua .a.a., (förf. översättning).
53 Italian Flat Glass, T-68/89, 77-78/89, [1990] ECR II-1403.
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Om en part väljer att överklaga ett beslut enligt artikel 229 eller 230 är det
alltså parten som skall visa att beslutet ej tillkommit i laga ordning. Trots
detta verkar utvecklingen gå åt det hållet att Förstainstansdomstolen begär
att Kommissionen skall försvara sitt beslut och att det är Kommissionen
som skall anföra bevis om att beslutet är fattat på ett lagenligt sätt.54

I Flat Glass hade Kommissionen arbetat utifrån ett antagande om att det
fanns en kartell inom ett oligopol bestående av tre företag. Eftersom För-
stainstansdomstolen underkände en del av Kommissionens antaganden på
grund av bristfällig bevisning uppstod frågan huruvida det var rätt av För-
stainstansdomstolen att företa en ny undersökning. I domen kommenterade
Förstainstansdomstolen sin egen roll i processen. Det faktum att domstolen
har rätt att t.ex. helt underkänna ett beslut fattat av Kommissionen ger inte
domstolen rätt att helt omformulera det. Det skulle för domstolen vara att
överskrida sin kompetens och genom detta rubba balansen mellan de olika
gemenskapsorganen, tillika mellan parterna. Om domstolen skulle företa en
egen undersökning fanns det en risk att rätten att försvara sig gick förlorad.

2.6.2 Beviskrav

Det andra som Förstainstansdomstolen undersökte i domarna Polypropylene
och Flat Glass var vilka beviskrav det finns i kartellärenden. Problemställ-
ningen rörde även här rollfördelningen mellan parterna. Det avgörande är
om processen betraktas som ett brottsmålsförfarande eller ej. I ett
straffrättsligt förfarande är det ju av vikt en parts skuld är bevisad bortom
rimligt tvivel, om ett straff skall utdelas skall. Dock är det ju uttryckligen
stadgat i förordning 17/62 som anger omfattningen av åtgärder som kan
vidtagas att Kommissionens jurisdiktion inte omfattar straffrätten.

För att inte Förstainstansdomstolen skall underkänna ett beslut som Kom-
missionen har fattat bör beslutet var grundat på vissa kriterier. Det är ett
krav att Kommissionen kan på ett koherent sätt visa att samtliga företag som
är föremål för beslutet också har deltagit i det förbjudna samarbetet. Detta
innebär dock inte att direkt bevisning krävs mot varje misstänkt deltagare.
Det är inte heller ett krav att Kommissionen har visat att varje enskild delta-
gare har varit inblandad i en förbjuden kartells vartenda beslut under hela
tiden kartellen varit verksam. Det som krävs är istället att Kommissionen
kan visa att det faktiskt finns ett för en kartell typiskt handlingsmönster.
Därefter skall Kommissionen bevisa de olika deltagarnas engagemang i
detta.55

Praxis från fallet ICI är ett illustrerande exempel på det ovanstående. Miss-
tanken väcktes genom en rad prishöjningar som ej ansågs vara förenliga
med artikel 81.1. Det var enligt domstolen tillräckligt för Kommissionen att
bevisa att kartellen existerade genom att visa att ett visst handlingsmönster
existerade. Kommissionen tog i det här fallet fasta på prishöjningarna.

                                                
54 Mathic Joshua, a.a.
55 I.bid.
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Domstolen ansåg att de tre prishöjningarna kunde ses som ett händelseför-
lopp. Det fanns nämligen inget som tydde på att detta var enskilda beslut
som spontant hade fattats av vart bolag för sig. Därmed slöt sig Domstolen
till att prishöjningarna måste ha föregåtts av någon sorts planering, och
därmed kunde de inte betraktas som enbart parallella ageranden såsom fö-
retagen påstod. Därmed hade alltså själva kartellhandlingen bevisats existe-
ra.

Därpå följde frågan om vilka företag som var ansvariga för dessa prishöj-
ningar. Kommissionen skulle därmed visa att varje misstänkt företag har
haft någon slags förbindelse till kartellen. Domstolen kom fram till att frå-
gan huruvida samtliga medlemmar varit med och fattat samtliga beslut är i
praktiken oväsentlig. Medlemmar av kartellen kan ha gått ur den eller gått
med i den efter det att den bildades. De anses likväl ha brutit mot artikel
81.1 om Kommissionen kan visa att de på något sätt någon gång varit in-
blandade i kartellprocessen.

I Polypropylene-kartellen kunde Kommissionen, på ett för Förstainstans-
domstolen tillfredsställande sätt, visa att en del klagande hade medverkat i
en rad möten och andra arrangemang mellan åren 1977 och 1983. Dock
kunde Kommissionen aldrig visa med tillräcklig säkerhet att samtliga miss-
tänkta företag hade medverkat. Enligt Kommissionen kunde det dock kon-
stateras att något slags samarbete förelåg.

2.6.3 Indirekta bevis

Oftast utgör bevisningen i kartellärenden enbart indicier, det vill säga många
omständigheter talar för att ett samordnat förfarande föreligger, men Kom-
missionen har inte vid sin undersökning lyckats ta en kartellmedlem på ’bar
gärning’. Ett exempel på detta tog jag upp i samband med misstänkta, pa-
rallella prishöjningar och oligopolistiska marknader.

I fallet Wood Pulp tog Domstolen upp frågan om hur indiciebevisning skulle
tolkas och värderas. Kommissionen hade anfört två bevis för att ett samord-
nat förfarande skulle föreligga. Dels var det den parallella prissättningen,
dels var det andra indirekta bevis på att information hade utbytts. Kommis-
sionen hade stött sig på en undersökning av marknaden, vilken visade att det
fanns en hel del anmärkningsvärda omständigheter att ta fasta på som t.ex.
den oligopolistiska marknadsstrukturen där antalet köpare och säljare var
begränsat till ett fåtal. Marknadens sammansättning ledde till att om en ak-
tör höjde sitt pris skulle de andra snabbt följa efter. Samma sak gällde för
prissänkningar. Dessutom fanns det inte några stora förändringar i efterfrå-
gan på den aktuella produkten nämligen pappersmassa vilket innebar att
prisförändringar hörde till ovanligheterna. Dock var det inte direkt möjligt
för Kommissionen att säga vilket företag som hade utfört en speciell hand-
ling. Domstolen ansåg att dessa omständigheter inte enbart talade för att ett
samarbete förelåg.
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Domstolen begärde därför av Kommissionen att precisera sin bevisning ge-
nom att visa mellan vilka företag som informationen utbytts och vid vilken
tidpunkt. Domstolen menade att själva identifikationen av kartellens med-
lemmar var en integrerad del av själva överträdelsen. Utan medlemmar
fanns det ju ingen kartell att undersöka. Eftersom Kommissionen inte lyck-
ades visa detta förkastade Domstolen all bevisning om att något samarbete
skulle ha förelegat.

2.7 Företagets skyldighet

Som ovan angivits finns det en skyldighet enligt artikel 81.1 att inte samar-
beta på ett sätt som hämmar konkurrensen, men frågan är hur långt denna
skyldighet sträcker sig. Målet är ju att uppnå en så effektiv konkurrens som
möjligt, men frågan är om det är en plikt för företag att konkurrera med var-
andra eller om konkurrens mer ska ses som något som premieras framför
konkurrenssnedvridande samarbete. Det är naturligtvis inte så troligt att fö-
retag som tidigare har samarbetat, på ett vid den tiden icke förbjudet sätt,
utan vidare börjar konkurrera.

Ett exempel på att det förekommer en skyldighet att konkurrera är fallet ICI.
Där hade de inblandade företagen sedan 40-talet delat upp marknaden
emellan sig i ett avtal. I detta avtal hade företagen kommit överens om att
inte inkräkta på varandras marknader. Företagen var hemmahörande i Stor-
britannien som blev medlem av den Europeiska Gemenskapen 1972. När
detta skedde uppmärksammade företagens advokater att avtalet stred mot
artikel 81.1 och att om avtalen inte upphörde skulle Kommissionen kontak-
tas. Avtalens giltighet upphörde, men företagens agerande förblev detsam-
ma. Markandsuppdelningen fortsatte att gälla och företagen visade varandra
stor respekt vad gällde de enskilda marknaderna. Agerandet blev också se-
nare föremål för domstolsprövning.

2.8 Sanktioner vid en övertädelse

Till att börja med anger artikel 81.2 att om ett företag ingår ett avtal eller
något annat samarbete som står i strid med förbudet i artikel 81.1 så är av-
talet helt eller delvis56, dock omedelbart och automatiskt ogiltigt.

2.8.1  Böter eller vite

Ett företag som bryter mot artikel 81.1 förvänta sig böter eller ett föreläg-
gande om vite när Kommissionen upptäcker överträdelsen.
                                                
56 Enligt rättsfallet STM (Système Technique Miniére v Maschinenbaum Ulm, mål 56/65
[1996] ECR 235) så berör ogiltigheten endast de delar som är oförenliga med artikel 81.1.
Om det skulle vara så att övriga delar ej bryter mot artikel 81.1 är dessa fortfarande gångba-
ra och kan ej bli föremål för Kommissionens granskning eftersom det hör till den nationella
rättsordningen. Teoretiskt skulle dock avtalet kunna jämkas, t.ex. i Sverige genom §36
Avtalslagen.
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Artikel 15 i förordning 17/62 anger att Kommissionen får ålägga ett företag
böter om företaget har begått en överträdelse mot artikel 81.1 eller mot för-
ordning 17/62. Att företaget brutit mot förordningen 17/62 innebär att före-
taget uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga eller vilseledande
uppgifter, helt låter bli att lämna uppgifter som begärts eller inte lämnar dem
inom den tidsfrist som utsatts.57

Kommissionen fattar beslut om att ett företag skall betala böter. Artikel 15
anger dock uttryckligen att beslutet inte är av straffrättslig karaktär. Kom-
missionen har även rätt att utdöma viten enligt artikel 16 i förordning 17/62.
Detta görs t.ex. för att tvinga ett företag att upphöra med en överträdelse av
artikel 81.1 eller för att lämna uppgifter som Kommissionen har krävt att få
ut.

Bötesbeloppet får uppgå till mellan 1000 och en miljon euro, eller ett högre
belopp, dock maximalt 10% av omsättningen föregående räkenskapsår.58

Dessa böter kan alltså uppgå till betydande summor. Detta gäller för varje
företag enskilt som har deltagit i överträdelsen. De fysiska personer som står
bakom ett beslut att bryta mot artikel 81.1 kan inte bli bötfällda av Kommis-
sionen. Företag kan även bli bötfällda för att de ej samarbetar med Kommis-
sionen vid en undersökning enligt förordning 17/62 eller för att de lämnar
felaktiga uppgifter.

Ett viktigt instrument som Kommissionen har till sitt förfogande är de rikt-
linjer som dragits upp som antogs 1997.59 Sedan dess har beloppen ökat
stadigt. Syftet med dessa riktlinjer var att tillse att det finns en objektiv och
förutsägbar metod för att bestämma bötesbeloppets storlek. Böter syftar dels
till att avskräcka företag från att bryta mot artikel 81.1, och dels till att ge
det företag som ändå bryter mot artikeln en vedergällning. Trots detta skall
böter alltså inte ses som en straffrättslig sanktion.

Riktlinjerna tillhandhåller ett system där bötesbeloppets storlek kan beräk-
nas. Brott mot artikel 81.1 kan vara av tre olika grader, där karteller anses
vara av den allvarligaste graden. Bötesbeloppets storlek beror även på hur
allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Kommissionen
måste dock betrakta proportionalitetsprincipen, enligt de generella rättsprin-
ciperna inom EG-rätten. Som princip skall samma bestraffning gälla för
liknande överträdelser, men det innebär inte att samma belopp skall gälla.
Kommissionen har genom dessa riktlinjer ett ganska stort utrymme för att
göra enskilda bedömningar. Detta leder till att det en avvägning att göra
mellan objektivitet och förutsägbarhet kontra intresset av att ett företag i

                                                
57 Se avsnitt 2.2.2. vilka uppgifter som Kommissionen kan kräva att få ut av ett företag t.ex.
vid en undersökning på plats.
58 Vilket i och för sig kan vara ett betydande belopp. Se t.ex. fallet Volkswagen , (T-62/98,
ECR) där ett bötesbelopp på 102 miljoner euro dömdes ut.
59 Guidelines on the method of setting fines 1997
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förväg skulle kunna räkna ut exakt storleken på böter som ett visst agerande
riskerar att ådra sig. 60

2.8.2 Kommissionens Leniency Notice från 1996

1996 publicerade Kommissionen sin Leniency Notice som har en del likne l-
ser med det som system avsett att spåra karteller som återfinns inom ameri-
kansk rätt.61 Programmet innebär att företag som samarbetar i och för sig
blir belönade, men skall enligt Kommissionen främst betraktas som ett ef-
fektivt vapen i kampen mot karteller. Ett för kartellinblandning misstänkt
företag som tillhandahåller avgörande information kan erhålla betydande
reduktion av böter. Avgörande information utgörs i regel av skrivet materi-
al, eftersom vittnesmål inte anses ha samma tyngd i den EG-rättsliga pro-
cessen. Det gäller dock att företaget ifråga uppfyller vissa krav. Det första
företaget som träder fram och tillhandahåller för ett kartellavslöjande avgö-
rande information kan erhålla en bötesreduktion på mellan 50 och 75%. Om
Kommissionen inte redan har inlett en undersökning av företaget är en re-
duktion på 75 och ända upp till 100% möjlig. Detta gäller dock inte om fö-
retaget har varit initiativtagare till kartellen. Ytterligare krav är att företaget
som träder fram inte är initiativtagare till kartellen, att företaget lägger fram
all relevant information samt att samarbetet mellan Kommissionen och fö-
retaget fortgår under hela tiden som ärendet fortgår.

Det finns även en möjlighet att erhålla en viss reduktion för det företag som
träder fram som nummer två. Förutsättningen är att företaget tillhandahåller
avgörande ny information. Detta företag kan eventuellt se fram emot en re-
duktion upp till 15%.

Bedömningen av hur stor reduktion som ett företag skall erhålla görs sist i
processen. Först bedöms alltså företagets engagemang i kartellen och ett
bötesbelopp sätts, om företaget befinns skyldigt till att ha brutit mot artikel
81.1. Därefter prövas huruvida företaget ifråga har rätt till någon reduk-
tion.62

                                                
60 “Cartel Enforcement by the European Commission”, framfört av Alexander Schaub. Tal
samlade i skriften Fighting Cartels - why and how?
61 Jag återkommer till detta i kapitel 4.
62 A. Schaub a.a.
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3. Sammanfattning av slutsatser
kring EG-rätten

Detta avsnitt avser att sammanfatta och klargöra problemställningen i den
ordning som jag har tidigare gått igenom de olika aspekterna på kartellbild-
ning. Jag har här för avsikt att redogöra för och på ett tydligt sätt belysa vad
som är problemet.

Jag vill till att börja göra ett förtydligande av det skadliga med karteller och
ge en förklaring till varför bekämpningen av dessa har så hög prioritet inom
konkurrensrätten. En kartell är ett samarbete mellan företag i samma eller
näraliggande branscher där företagen kommer överens om att sätta mark-
nadsekonomin ur spel. En väl fungerande marknad kännetecknas av att kon-
sumenterna kan välja de produkter och de leverantörer som bäst tillgodoser
deras behov. Kartellsamarbeten som sätter konkurrensen ur spel är därför
omöjliga att kombinera med den öppenhet och mångfald som krävs för att
tillgodose konsumenternas makt över produktionen och distributionen. Kon-
sumenternas efterfrågan utgör ju en vital del i en marknadsekonomi.

Det vanliga är att det förbjudna samarbetet resulterar i en överenskommelse
mellan företagen att dela med sig av all information om priser, antal pro-
dukter som släpps ut på marknaden eller vilka som är kunder. Detta leder till
att företagen kan anpassa sina priser, sin produktion eller sitt kundbemötan-
de till varandras. Utbud och efterfrågan upphör då att vara avgörande fakto-
rer för hur företagen skall agera på marknaden. Om samtliga i branschen
företer samma priser eller samma villkor förekommer det inget incitament
för företagen att förbättra sina produkter, pressa sina priser eller försöka
vinna över kunder från konkurrenten. De som främst blir lidande är kunder-
na eftersom dessa förlorar sin möjlighet att välja den mest prisvärda pro-
dukten, men i slutändan innebär detta nackdelar för samtliga konsumenter.

3.1 Skadliga ageranden som artikel 81.1 är
avsedd att förhindra

De första avsnitten behandlade exempel på handlingar som anses strida mot
artikel 81.1. Artikel 81.1 är till att börja med ganska tydlig vad gäller avtal
och samordnade förfaranden. Samtliga förfaranden som har till syfte eller
resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen är förbjudna. Lis-
tan i artikel 81 är inte uttömmande, utan allt som kan misstänkas vara skad-
ligt för konkurrensen undersöks av Kommissionen.

Kommissionen försöker samla in bevis på att antingen ett avtal föreligger
eller att ett samordnat förfarande används. Det ligger dock i sakens natur att
det som är förbjudet även hålls hemligt. Bevisen utgörs oftast av mötespro-
tokoll, korrespondens mellan berörda företag, uttalanden i t.ex. branschor-
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ganisationer eller material framlagt av företagens kunder. Om ett avtal på-
träffas kontrolleras det, men det är ganska ovanligt att ett sådant återfinns.
Problemet är således att få det hemliga förfarandet att falla in under artikel
81.1 för att samtliga resurser som står till Kommissionens förfogande skall
bli tillämpliga.

Vad gäller begreppet avtal finns det inga krav på att det skall vara ett skrivet
avtal eller att det skall vara undertecknat av parterna för att var gällande. Ett
avtal existerar när parterna har en väl definierad plan som i framtiden kom-
mer att påverka handeln och att inskränka parternas frihet att handla på
marknaden.

Ett samordnat förfarande är ett samarbete mellan företag som med avsikt
ersätter ett vanligt avtal. Förutsättningen för att ett sådant skall existera är att
det finns en definierad strategi bakom samarbetet. Det samordnade förfaran-
det medför en praktisk fördel för de inblandade företagen i och med att kon-
kurrensen hindras.

För att ett avtal eller samordnat förfarande skall anses föreligga krävs det
dels att Kommissionen kan bevisa att det har förekommit kontakt mellan de
misstänkta företagen, dels att en överenskommelse har nåtts. Det vanligaste
problemet är dock att dessa förfaranden hålls hemliga och är således mycket
svåra att bevisa. Det typiska kartellfallet kännetecknas av att ett avtal verkar
existera men det är svårt eller till och med omöjligt att bevisa, och att de
berörda företagens agerande på marknaden avviker från det normala.

Primärt går alltså Kommissionens arbete ut på att definiera och att kategori-
sera olika förfaranden. En fråga som uppstår i samband med detta är huruvi-
da ett företag kan freda sig genom att hävda att det aldrig har varit part i det
förbjudna avtalsförfarandet. Problemet är alltså att ett avtal verkar existera,
men en av parterna påstår att den aldrig gått med på villkoren. Scenariot
som Kommissionen till varje pris vill undvika är att samtliga företag som
anklagas för att ha ingått ett förbjudet samarbete automatiskt skyller på det
andra företaget, och undgår därmed böter. En listig strategi skulle vara att se
till att endast ett av företagen i en kartell blir föremål för granskning och
eventuella böter, medan de andra svär sig fria. Ett icke önskvärt beteende
skulle vara om företag verksamma i karteller anammade detta, och på så vis
alltid kom att dela på bötesbeloppen.

Däremot är det inte önskvärt att ett oskyldigt företag blir ansvarigt för ett
avtal. Det bör dock framhållas att den avtalspart som författar ett avtal som
är bindande för den andra parten utan dess samtycke och vetskap (vilket för
övrigt torde strida mot de grundläggande principerna inom allmän avtalsrätt)
inte har något att vinna på det ur konkurrensrättslig synpunkt. Den enda
fördelen är ju den som jag beskrivit ovan, nämligen om företagen delar på
bötesbeloppet om de skulle befinns skyldiga till ett brott mot artikel 81.1.

Enligt praxis förutsätter artikel 81.1 att företagen har givit uttryck för sin
gemensamma vilja att agera på marknaden på ett bestämt sätt. Det kan dock
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föreligga ett avtal då ett skenbart ensidigt förfarande vidtagits. Detta kräver
att det finns ett underförstått samtycke från motparten. Effektiviteten i be-
stämmelsen är beroende av vad Kommissionen lyckas visa, precis som allt
annat inom kartellbekämpningen. Den svåra frågan om bevisning återkom-
mer jag till i nästa avsnitt. Avslutningsvis kan endast sägas att ett helt ens i-
digt förfarande utgör ett inte avtal enligt artikel 81.

3.2  Vilken information som kan tillåtas

De avtal eller samordnade förfaranden som strider mot artikel 81.1 går oftast
ut på att företagen skall byta information med varandra. Denna information
omfatta sådant som normalt skulle utgöra affärshemligheter. När det uppstår
en sådan transparents i en bransch försvinner anledningen till konkurrens
företagen emellan. Detta är följaktligen något som enligt konkurrensrätten
skall bekämpas.

Gränsen mellan tillåtet och otillåtet kan kanske uppfattas som otydlig i vissa
fall, men oftast är företagen medvetna om att de bryter mot artikel 81.1. Det
finns egentligen bara två alternativ; antingen har en aktör anpassat sig till
rådande omständigheter på marknaden (vilket i och för sig ske genom en
diskussion med konkurrenterna) eller också så har den aktuella aktören haft
kontakt med sina konkurrenter med avsikt att ta reda på hur de kommer att
agera i framtiden. Att anpassa sig till rådande omständigheter på marknaden,
d.v.s. till både kunder och konkurrenter, är helt tillåtet och antagligen även
tillrådigt, men att enbart anpassa sig till sina konkurrenter är inte tillåtet.

Emellanåt döljer tillåtna samarbeten ett hemligt och förbjudet förfarande.
Problemet är att det officiellt rör sig om ett tillåtet informationsutbyte, men i
hemlighet växlas även sådana uppgifter som är skadliga för konkurrensen.
Detta kan förekomma inom intresseorganisationer och dylikt där branschin-
formation utbyts helt lagligt. Det mest sannolika är att organisationen till-
handahåller information som enskilt inte kan ge några uppgifter som leder
till ett ändrat uppförande inom branschen , men om företagen får möjlighet
till att lägga samman all tillgänglig statistik så leder till ett ändrat och oöns-
kat, icke konkurrensvänligt beteende.
Dilemmat för Kommissionen är att kontrollera att det inte rör sig om förbju-
den information, och att sändigt hålla ett öga på uppförandet inom de olika
branschorganisationerna.

3.3 Bevisproblemen som uppstår

Ovan har jag angett vad inom kartellbildning som strider mot artikel 81.1. I
samband med att jag redogjorde för vad som är förbjudet, snuddade jag även
vid problematiken med att bevisa att en förbjuden handling har begåtts. Att
en kartell existerar kan verka uppenbart när samtliga företag inom samma
bransch tillämpar samma priser och företar prishöjningar mer eller mindre
samtidigt. Det måste dock bevisas att detta inte beror på en ren tillfällighet
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för att artikel 81 skall vara tillämplig. Kommissionen undersöker huruvida
det finns ett hemligt avtal och om de misstänkta parterna uppför sig på ett
sätt som skiljer sig från hur de skulle ha uppträtt om ett avtal ej existerade.

Problem uppstår dock om Kommissionen ej kan lägga fram konkreta bevis
på att ett avtal eller samordnat förfarande föreligger. Kommissionen har
möjlighet att undersöka handelsmönstret och att specifikt leta efter miss-
tänkta prishöjningar. Svårigheten är dock att skilja mellan de rena tillfällig-
heterna från en väl genomtänkt plan. Med hjälp av statistik över marknaden
kan det emellanåt ändock ställas utom tvivel att ett förbjudet samarbete är
den enda möjliga förklaringen till att konkurrensen ej fungerar normalt. I
detta sammanhang påpekade jag även att Kommissionen kontrollerar oligo-
polistiska marknader extra noggrant.

Likartad prissättning kan vara ett tecken på att ett samordnat förfarande fö-
religger, men enbart detta kan inte vara ett avgörande bevis. Likartad pris-
sättning förekommer ofta på oligopolistiska marknader.

3.4 Bevisning att en kartell existerar

Ett övergripande problemområde som jag tar upp var att bevisa att en kartell
verkligen existerar och att peka ut dess medlemmar. Det här är en springan-
de punkt i kartellsammanhang eftersom det avgör huruvida ett företag är
skyldigt eller inte.

Den första frågan som måste ta hänsyn till här är vem som bär bevisbördan,
eller annorlunda uttryckt; hur stort ansvar som egentligen faller på Kommis-
sionen. Rollfördelningen mellan domstolen och Kommissionen är avgöran-
de eftersom det senare påverkar vilka krav på bevisning som domstolen kan
ställa. Processens utformning är alltså avgörande.

I flera av fallen har Förstainstansdomstolen förkastat Kommissionens beslut
på helt processuella grunder. Domstolen har även företagit nya omfattande
undersökningar av fakta i målen. Det har ifrågasatts om det är processuellt
riktigt att domstolen företar en helt ny undersökning och lägger denna till
grund för sitt beslut istället för den som Kommissionen tillhandahåller.
Syftet med kartellbekämpning är ju just att spåra och förhindra allvarliga
brott mot konkurrensrätten. Det är viktigt att detta kan göras utan onödigt
långdragna processer. Det finns en viss fara för att processen inte blir till-
räckligt effektiv om domstolen alltid ifrågasätter Kommissionens utredning-
ar.63 Å andra sidan finns det en stor fara för rättssäkerheten om domstolen
och Kommissionen samarbetar och inte ifrågasätter varandras beslut. Jag
anser att det är en viktig målsättning att tillse att systemet inte blir för
komplicerat och att alla parter vet exakt vilken roll de spelar. Processens
utformning är av vikt eftersom denna påverkar beviskraven.

                                                
63 Mathic Joshua, a.a.
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Det intressanta i sammanhanget är huruvida domstolen endast skall beakta
det bevismaterial som Kommissionen har angivit eller om rätten bör på eget
initiativ företa en mer omfattande undersökning. Till en början bör undersö-
kas hur detta regleras i Fördraget, där artikel 229 och 230 anger Kommis-
sionens uppgifter.

Enligt artikel 229 kan Kommissionens beslut alltid bli föremål för Förstain-
stansdomstolens granskning. Vidare anger artikeln att domstolen har en
obegränsad behörighet ifråga om påföljder. Trots den lydelsen förekommer
det en spärr i artikeln. Enligt praxis vore det för domstolen att överskrida sin
kompetens om den helt frångick det material som Kommissionen anfört och
som legat till grund för det ursprungliga beslutet. Artikeln torde alltså inte
kunna tolkas så att domstolen har rätt att bilda sig en helt egen uppfattning
och att fatta ett helt nytt beslut. I praktiken ger artikeln domstolen rätt att
minska eller öka bötesbeloppet.

Artikel 230 anger att det är domstolen som innehar kompetensen att granska
lagenligheten av de rättsakter som antas av Kommissionen. Talan kan väck-
as av en juridisk eller fysisk person mot ett beslut som är riktat till honom,
eller mot en annan person om beslutet berör den förstnämnde direkt och
personligen. Innebörden av artikeln är att domstolen är behörig att pröva
talan rörande bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföre-
skrifter, åsidosättande av Fördraget alternativt någon rättsregel som gäller
dess tillämpning eller rörande maktmissbruk, men domstolen är inte en ap-
pellationsinstans, vilket är viktigt att hålla i minnet. Det kan innebära att ett
högre krav ställs på den klagande parten.

Detta leder till slutsatsen att när ett företag blivit föremål för ett beslut, fattat
av Kommissionen, är det företaget som måste visa att beslutet är felaktigt.
Det är en också en generell rättsprincip inom samtliga medlemsstater att
bevisbördan ligger på den part som motsätter sig en dom eller ett beslut.
Detta får till följd att domstolen mer eller mindre presumerar att Kommis-
sionens beslut är riktigt och att det är företagets eget ansvar att rentvå sig
från anklagelsen.

Enligt praxis måste Kommissionen motivera att de fakta som legat till grund
för beslutet är riktiga. Om Kommissionen ej kan motivera detta bör beslutet
antagligen rivas upp, även om det klagande företaget inte kan bevisa att be-
slutet är felaktigt. Detta innebär ju att Kommissionen alltid måste kunna
motivera riktigheten i sitt beslut, vilket ju egentligen medför att Kommis-
sionen regelmässigt blir tvungen att förklara och att försvar sitt beslut.

Det primära ansvaret för att en adekvat bevisning företes faller således på
Kommissionen, men det kan framhållas att Kommissionen inte är en åkla-
garmyndighet. Det är ju uttryckligen stadgat i förordning 17/62 att Kommis-
sionens jurisdiktion inte omfattar straffrätten. Frågan om bevisbördan leder
oss vidare till frågan om vilka beviskrav det finns i kartellärenden.
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Enligt doktrinen finns det ett krav på att Kommissionen kan bevisa att
samtliga företag som omfattas av beslutet har deltagit i det förbjudna samar-
betet. Detta innebär dock inte att direkt bevisning krävs mot varje misstänkt
deltagare.

Det innebär att kravet på omfattningen av bevisningen är något lägre än vad
kan förväntas inom t.ex. straffrätten. Kommissionen behöver ej bevisa att
varje enskild deltagare har varit med och fattat samtliga beslut. Det som
krävs är istället att Kommissionen kan visa att det faktiskt finns ett för en
kartell typiskt  handlingsmönster, vilket innebär att ett med straffrättens mått
mätt relativt lågt beviskrav har ställts.

Kommissionen måste enbart bevisa att de olika deltagarna verkligen har
varit aktiva någon gång under kartellens existens. Kartellen som sådan kan
ju ha existerat under flera år medan dess medlemmar kan ju ha skiftat under
tiden. Till exempel i en kartell som bildats i syfte att företa samma priser för
likartade produkter är det alltså inte avgörande att säkerställa exakt vilka
företag som ansvariga för dessa prishöjningar. Det som Kommissionen
främst vill förhindra är det skadliga beteendet som kartellen åstadkommer.
Att t.ex. bötfälla kartellens medlemmar är ett medel i den kampen.

Huruvida samtliga medlemmar varit med och fattat samtliga beslut är ovä-
sentligt. Det mest troliga är att medlemmar av kartellen har gått ur den eller
gått med i den efter det att den bildades. De anses likväl ha brutit mot artikel
81.1 om Kommissionen kan visa att de på något sätt någon gång varit in-
blandade i kartellprocessen. Detta innebär även att ett företag inte kan freda
sig genom att påstå att det var emot beslutet om Kommissionen kan visa att
det ändå har anpassat sina priser, eller att företag kan skylla på varandra och
därigenom undgå böter. Detta är viktigt för att stärka enskilda företags integ-
ritet. Företag som står utanför kartellsamarbetet behandlas ofta illa av kar-
tellens medlemmar i syfte att förmå företaget att gå med i kartellen. Detta
beteende är mycket önskvärt att det förhindras enligt Kommissionen. Den
som står upp mot kartellen undgår ju böter.

Oftast utgör bevisningen i kartellärenden enbart indicier. Många omständig-
heter talar för att ett samordnat förfarande föreligger, men Kommissionen
har inte vid sin undersökning lyckats ta en kartellmedlem på ’bar gärning’.
Ett exempel på detta tog jag upp i samband med misstänkta, parallella pris-
höjningar och oligopolistiska marknader.

Parallella prishöjningar är till exempel ofta en god indikator på att ett för-
bjudet samarbete föreligger, men kan inte enbart konstituera fällande bevis.
Praxis i sådana fall är att domstolen vid tvekan begär att Kommissionen
skall precisera sin bevisning. Det anses även att för att en överträdelse av
artikel 81 skall kunna konstateras, måste det vara någorlunda klarlagt vilket
företag som begått förseelsen. Dock är ju kravet på precision inte totalt,
d.v.s. även om Kommissionen inte har lyckats visa exakt var och när ett
företag har begått en överträdelse av artikel 81 kan ändå beslutet ligga fast.
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Att enbart peka på resultatet är alltså inte tillräckligt, även om det är just
resultatet som är viktigt att stävja.

Att Kommissionen enbart stöder sig på undersökningar av marknaden är
sällan tillräckligt, eftersom det inte genom en sådan gör det direkt möjligt
för Kommissionen att säga vilket företag som har varit medlemmar av kar-
tellen, vilket ju är den springande punkten i hela resonemanget kring bevis-
ningen. Genom en marknadsundersökning kan Kommissionen kan redogöra
för resultatet, men vilka företag som har åstadkommit det kan ej fastställas
enbart utifrån en sådan analys. Det vore inte heller förenligt med de allmän-
na rättsäkerhetsprinciperna att bötfälla samtliga företag som höjer sina pri-
ser, och som jag angav innan måste det bevisas av Kommissionen att företa-
get någon gång har varit medlem av kartellen.

3.5 Sammanfattning av problemställningen

En summering av det ovanstående ger vid handen att karteller är en verk-
samhet som Kommissionen har riktat in sig på att till varje pris förhindra
eftersom den anses var mycket skadlig för ekonomin i medlemsstaterna.
Kartellernas verksamhet kan jämföras med bedrägerier i mångmiljonklas-
sen, där de skyldiga företagens kunder blir vilseledda. Trots detta ger EG-
rätten inte Kommissionen något utrymme att utöva sitt myndighetsuppdrag
som en nationell åklagarmyndighet.

Kommissionens huvuduppgift i detta sammanhang är att samla in så mycket
information som möjligt, dels för att få till stånd ett beslut och dels för att
sedan kunna motivera detta beslut, om det skulle komma att överklagas.
Trots att kravet på bevisning, vid en jämförelse med annan brottsbekämpan-
de verksamhet, är relativt låg så är det naturligtvis komplicerat att finna till-
räckligt mycket information. Företag som inlåter sig i dessa otillåtna samar-
beten blir hela tiden allt skickligare på att dölja sitt förfarande. Det ligger
sakens natur att företagen ligger steget före eftersom de har tillgång till en
massa dold information.

Kommissionen har insett att det finns ett ökat behov av ett allt skarpare va-
pen i kartellbekämpningssammanhang inom EU. En jämförelse med vår tids
kanske mest bearbetade och förädlade konkurrensrätt, nämligen den ameri-
kanska, har då varit av intresse, varför jag i nästa avsnitt avser att redogöra
för hur denna fungerar.
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4. Amerikansk rätt

4.1 Inledning

Jag har i detta avsnitt valt att främst ta upp de metoder, det så kallade The
Corporate Leniency Program och The Corporate Amnesty Program (härefter
the Amnesty Program), som det amerikanska justitiedepartementet anser ha
gjort USA så framgångsrikt i kampen mot karteller. Endast inledningsvis
och mycket kortfattat kommer jag att ge en redogörelse för den amerikanska
konkurrensrätten i stort.

Det är i USA som historien om den moderna konkurrensrättsliga lagstift-
ningen, med syfte att förhindra och att bekämpa karteller, tar sin början.
Aversionen mot karteller kan spåras så långt tillbaka i den amerikanska
historien som till de första kolonisatörerna och grundar sig antagligen på de
stämningar mot den brittiska monarkin som rådde vid den tiden. Konkur-
renslagarna har till och med erhållit en status liknande den som den synner-
ligen viktiga amerikanska grundlagen åtnjuter. Det finns dock ingenting
nämnt om kartellbekämpning i den amerikanska grundlagen, trots att idén
diskuterades av Thomas Jefferson och hans män. 64

I USA har det funnits lagar som förbjudit kartellbildning i över hundra år.
År 1890 röstades the Sherman Act igenom av den amerikanska kongressen.
Lagen tillkom som ett instrument avsett att i huvudsak bekämpa trusts, ett
slags förtäckta karteller, som vid 1800-talets slut hade kommit att bli en
alltmer förekommande företeelse. Dessa trusts, som utgjordes av gruppe-
ringar av företag inom samma bransch, fanns över hela USA. Deras syfte
var delvis att fördela marknaden emellan sig, delvis att tillsammans komma
överens om ett rådande pris, men främst bildades de för att kringgå the Ohio
charter. Denna lagstiftning stipulerade att ägande av egendom eller aktier i
ett företag utanför hemstatens gränser var förbjudet. Standard Oil Company
gick i bräschen för den nya utvecklingen och lade allt ansvar för verksam-
heten som bedrevs utanför staten på en betrodd trustee.65

Detta ledde till att den tidigare så intensiva konkurrensen minskade, vilket
märktes speciellt bland mindre företag och konsumenter. De amerikanska
lagstiftarna kom fram till att dessa grupper behövde ett bättre och mer långt-
gående skydd.66 Speciellt gällde detta inom branscher där tobak, bomull, salt
och papper behandlades eller tillverkades.

Första delen av the Sherman Act förbjuder avtal eller samordnade förfaran-
den som har till avsikt att minska handeln mellan staterna eller mellan USA

                                                
64 Raybould, D.M. och Firth, Alison: Law of monopolies – Competition law and practice in
the USA, EEC; Germany and the UK , London 1991, sid. 3 ff.
65 Ibid.
66 Amato, Giuliano, Antitrust and the bounds of power, 1997, sid. 7-15.
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och främmande nationer. Att ingå ett sådant avtal är olagligt och utgör ett
brott mot en federal lag. 67 Den som misstänks kan kallas till förhör ledda av
en åklagare inför en Grand Jury. Den som åtalas och ställs inför rätta döms
av en Federal Jury. Det finns även möjlighet till plea bargain, alltså en
straffreduktion i gengäld för att den åtalade erkänner sig skyldig och på så
sätt samarbetar. Den som vägrar samarbeta eller vittna kan åtalas för detta.68

4.2 Metoder för att spåra karteller

Det amerikanska justitiedepartementet anser att formeln för en framgångsrik
efterlevnad av antikartellagar förutsätter att lagstiftningen, det vill säga The
Sherman Act, genomsyras av tre grundläggande principer. Detta kommer att
förhindra företag från att inleda ett förbjudet kartellsamarbete. Om företag
ändock skulle inleda blir det aktuellt att använda The Amnesty Program för
att förhindra ytterligare utveckling. I USA har myndigheterna sedan en tid
tillbaka använt sig av detta handlingsprogram i kampen mot karteller.69 The
Amnesty Program har visat sig vara mycket effektivt.70 The Sherman Act i
kombination med The Amnesty Program anses alltså ge ett mycket bra re-
sultat vad gäller uppsökande och bekämpande av karteller.

Den första principen är att sanktionerna inom konkurrensrätten måste utgöra
ett reellt hot mot den som ger sig in i kartellaktiviteter. Detta innebär att den
personen eller det företaget kan förvänta sig att få ett kännbart straff och
undlåter därmed att ge sig in i sådana affärer. Sanktionerna bör vara böter
eller fängelsestraff. Den andra principen bygger på att tillämpningen av
sanktionerna sker effektivt. De konkurrensrättsliga myndigheterna bör på
något sätt visa det innebär en stor risk att bli avslöjad för den som inlåter sig
i kartellverksamhet. Den tredje principen bygger på att myndigheterna bör
på ett klart och tydligt sätt ange vad som är förbjudet och vad som är tillåtet
så att företag kan med säkerhet veta innan genomförandet av en handlings-
plan. 71 Sammanfattningsvis behövs det för att kunna motverka allvarliga
konkurrensbegränsningar ett ändamålsenligt regelverk och en effektiv över-
vakning.

4.2.1 Brottspreventiva regler

Lagstiftaren har i USA anlagt ett rättsekonomiskt perspektiv på kartellbe-
kämpningen och gjort en ekonomisk kalkyl. Det amerikanska justitiedepar-
tementet har ansett sig nödgade att ta till stränga ekonomiska sanktioner i
kampen mot karteller för att systemet skall vara effektivt. Det straff som en

                                                
67 Brottet rubriceras som Criminal Conspiracy, under Section 1 Sherman Act.
68 Raybould och Firth, a.a. s. 11 f.
69 The Amnesty Program är ett handlingsprogram utarbetat av de amerikanska konkur-
rensmyndigheterna, och har alltså inte samma legala status som t.ex. the Sherman Act.
70 “Fighting cartels- why and how”, framfört av Scott D. Hammond. Tal samlade i skriften
Fighting Cartels - why and how?
71 Ibid.
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person riskerar måste te sig som ett större hot än vad som skulle kunna vin-
nas.

Sanktionsavgiften måste vara så pass kännbar att det inte heller lönar sig för
ett företag att dölja sitt beteende. Att ingå i en kartell eller ej skall inte vara
en investering som ett företag kan spekulera i. Ökar upptäcktssannolikheten
ökar även transaktionskostnaderna, det vill säga de kostnader som företaget
har för att dölja sitt olagliga agerande. Dessa skall ej kunna ses som godtag-
bara omkostnader.72

I USA är det, såsom angavs tidigare, brottsligt att ingå i en så kallade hard
core cartel.73  T.ex. kan det röra sig om överenskommelser om priser, alter-
nativt avtal som delar upp marknader eller kunder. Något som är utmärkan-
de för amerikansk rätt är att både företag och privata subjekt kan bli föremål
för åtal. Företag riskerar att om de fälls bli skyldiga att böta upp till 10 mil-
joner dollar, eller dubbelt så mycket som kartellen har omsatt alternativt
dubbelt så mycket som kartellen har orsakat i ekonomisk skada. Privatper-
soner däremot riskerar fängelsestraff på upp till tre år eller böter som uppgår
till maximalt 350 000 dollar, eller dubbelt så mycket som kartellen har om-
satt alternativt dubbelt så mycket som kartellen har orsakat i ekonomisk
skada.74

Enligt det amerikanska justitiedepartementet leder risken för åtal och att bli
personligen ansvarig till större avhållsamhet vad gäller kartellsamarbeten.
Uppenbarligen finns det en skillnad mellan vilka risker en person är villig
att ta om det gäller att företaget drabbas av böter eller om den personen själv
blir åtalad och eventuellt fälld. Det amerikanska justitiedepartementet kon-
staterar att utvecklingen har lett till att det är betydligt färre som är villiga att
riskera sin personliga frihet eller att bli personligen ansvariga för att betala
dryga böter, jämfört med hur det var med ett system där endast företag an-
svarigt ställdes till ansvar. Risken för att bli fälld och därmed vara tvungen
att avtjäna ett fängelsestraff avskräcker långt många fler från att ingå i kar-
tellsamarbeten. 75

Från tidigare finns exempel på karteller där styrelsemedlemmar har tjänat
stora summor på det förbjudna samarbetet. Den enda risken de har tagit har
varit att företaget har kunnat drabbas av dryga böter. Det ledde till ett
chanstagande där främst aktieägarna förlorade om företaget fälldes. Endast i
andra hand kan styrelsen drabbas av lägre arvoden osv. och även om styrel-
sen skulle utgöras av aktieägare kan tänkas att dessa endast har ett begränsat
ansvar enligt aktiebolagsreglerna. Därför kan det löna sig att ta sådana chan-
ser.

                                                
72 Cooter, Robert, Ulen and Thomas, Law and economics, 3:e upplagan, sid. 435 ff.
73 Med hard core cartel menas förbund som är grundade på speciella avtal ofta innehållan-
des någon slags tvingande mekanism.
74 Hammond, a.a.
75 Ibid.
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4.2.2 Effektiv tillämpning av sanktionerna

Hot om böter eller fängelse är naturligtvis utan verkan om dessa aldrig drivs
igenom. Om inte medlemmar av en kartell verkligen fruktar att bli avslöjade
finns det ju inget incitament att överge samarbetet och träda fram. Ju oroli-
gare ett företag är för att bli avslöjat som medlem av en kartell, desto mer
sannolikt är det att företaget väljer att träda fram istället. Amerikanska myn-
digheter har en rad möjligheter att bedriva en effektiv kamp mot karteller
och relativt långtgående metoder såsom telefonavlyssning och infiltration är
möjligt att använda. Detta utförs ofta i samarbete med FBI. Risken för att bli
avslöjad anses som hög i USA, och för varje år som går fälls alltfler före-
tag.76

4.2.3 Förutsägbara regler

Systemet bygger i mångt och mycket på att deltagarna i en kartell självmant
träder fram. Det kan naturligtvis vara förenat med risker, eftersom kartellen
antagligen inte ser med blida ögon på en svikande medlem. Det är vanligtvis
betydande belopp som står på spel. Avgörande för att ett företag eller en
person skall våga avbryta det förbjudna samarbetet med kartellen för att
istället samarbeta med myndigheterna är vissheten om hur de kommer att bli
behandlade av myndigheterna. Den som går över till andra sidan måste allt-
så vara säker på att erhålla myndigheternas beskydd.

Därför är det väsentligt att reglerna följs och att ingen särbehandling sker.
Trots att the Antitrust Division kanske har utrett ett företag under en längre
tid och är mycket nära att hitta tillräcklig med bevis för ett fällande åtal,
måste myndigheten släppa alla tankar på att åtala om någon från det företa-
get träder fram. Det kan naturligtvis var frestande att inte följa programmet i
sådana lägen.

Detta innefattar inte bara att the Antitrust Division’s policy är tydlig och
klar, utan även att den som blir föremål för denna erhåller en förklaring till
varför myndigheten agerar som den gör. The Antitrust Division har därför
som mål att vara väldigt tydliga när en undersökning inleds, beslut att väcka
åtal fattas, vad som ligger till grund för åtalet, förhandlingar om åtalsunder-
låtelse samt domar och böter.77

Tydlighet åstadkoms av the Antitrust Division genom regelbunden publika-
tion av en rad dokument och uppsatser.78 Det hålls även föredrag inför det

                                                
76 Hammond, a.a.
77 Spratling, Gary R.: Transparency in Enforcement Maximizes Cooperation from Antitrust
Offenders, Fordham 1999, sid. 15 f.
78 Se bl.a. “The Corporate Leniency Policy: Answers to Recurring Questions” tal framfört
inför ABA Antitrust Section, I april 1998 och “ Making companies an offer they should not
refuse”, tal framfört vid ‘The Bar Association of the district of Columbia 35th annual sym-
posium on associations and antitrust, 16 februari 1999, av Gary R Spratling, hämtat från
www.usdoj.us.
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amerikanska advokatsamfundet, handelsorganisationer och andra myndig-
heter. Dessutom ser the Antitrust Division till att hålla media informerade.

4.3 Bildandet av ett program för att bekämpa
karteller

I USA har det sedan en längre tid tillbaka funnits speciella policies vad gä l-
ler kartellbekämpning. I dessa anges hur konkurrensmyndighetens för detta
ändamål skapade organ the Antitrust Division skall förmå de involverade i
kartellverksamhet att avslöja kartellverksamheten. Det har i USA ansetts
omöjligt att bekämpa karteller utan de inblandades samverkan. Men som
tidigare angivits så är karteller till sin natur en mycket noggrant hemlighål-
len verksamhet, och därför har det inom den amerikanska lagstiftningen
skapats en rad förutsättningar för att ett fruktsamt samarbete mellan företag
och myndigheter skall kunna uppstå. The Antitrust Division arbetar enligt
särskilda program där syftet är att förmå någon av kartellens medlemmar att
byta sida och börja samarbeta med myndigheterna. Det kan sägas att the
Antitrust Division arbetar med både piska och morot.

Det första åtalsunderlåtelseprogrammet bildades 1978. Det var till en början
konstruerat så att den person eller det företag som framträdde och erkände
sitt engagemang i ett olagligt agerande hade möjligheten att undgå åtal.
Dock var inte denna åtalsimmunitet automatisk, utan the Antitrust Division
hade ganska stort utrymme att göra en egen bedömning. Eftersom få bevil-
jades åtalsimmunitet var det få som ansökte. Programmet var synnerligen
ineffektivt och inte en enda kartell avslöjades.

1993 beslöt the Antitrust Division att utöka programmet och hoppades att
därigenom uppnå en högre frekvens av avslöjanden. Målet var att utöka
möjligheterna till samarbete mellan the Antitrust Division och företagen.
Programmet ändrades på tre punkter. För det första beviljas numera immu-
nitet från åtal automatiskt om ett företag trädde fram innan en undersökning
satts igång. Det innebär att om företaget uppfyller programmets krav kom-
mer en bedömning såsom gjordes innan inte bli aktuell, utan immuniteten
inträder med en gång. För det andra skapades en alternativ åtalsunderlåtelse
för ett företag som väljer att träda fram efter det att en undersökning satts
igång. För det tredje beslutades att om ett företag kvalificerar sig för åtal-
sunderlåtelse så skall samtliga ansvariga vid företaget som träder fram och
går med på att samarbeta även de undgå personligt ansvar.

En sak som inte förändrades 1993 var att underlåtelsen endast avser åtal,
vilket innebär att det är endast de kriminella sanktionerna som någon kan
beviljas immunitet ifrån. Företag kan fortfarande bli föremål för skade-
ståndsmål där de kan bli ålagda att ersätta ekonomiska skador. De senaste
fem åren har resultatet ökat till tio gånger så många ansökningar som gjor-
des med det tidigare programmet. Dessutom har det resulterat i att antalet
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fällande domar har ökat och att över 1 miljard dollar har dömts ut i böter till
olika företag. 79

4.3.1 The Amnesty Program

Programmet ger företag som upptäcker att ett brott mot the Sherman Act har
begåtts en valmöjlighet. Förutsättningen är att inte the Antitrust Division
redan känner till överträdelsen. Antingen kan företaget rapportera vad som
kommit till dess kännedom och söka till the Amnesty Program, eller så kan
företaget fortsätta det förbjudna samarbetet och hoppas på att the Antitrust
Division aldrig lyckas hitta fällande bevis på egen hand. Det nya program-
met innebär alltså utökade möjligheter för det företag som anmäler sig och
samtidigt strängare straff för det företag som väljer att göra tvärtom. Pro-
grammet omfattar även utländska företag där ledningen i praktiken befinner
sig utanför de amerikanska myndigheternas jurisdiktion.

Ett exempel på det är det franska företaget Rhône-Poulenc SA där ledningen
valde att begära att få omfattas av programmet, trots att styrelsen ansågs ha
sitt säte i Frankrike vars utlämningsavtal med USA inte omfattar konkur-
rensrättsliga överträdelser. Rhône-Poulenc SA undvek på det här viset att bli
bötfällda i USA De övriga företagen som ingick i kartellen, BASF och
Hoffman-La Roche, blev däremot tvingade att betala dryga böter.

De sökandes identitet hemlighålls liksom alla dokument som kommer till
the Antitrust Division’s kännedom. Systemet bygger ju på att samarbetet
mellan ett företag och the Antitrust Division är och förblir hemligt fram till
eventuell rättegång. Den bärande idén är att företaget skall förbli inom det
förbjudna samarbetet och mer eller mindre operera som en mullvad.

Åtalsunderlåtelse enligt the Amnesty Program är endast möjlig att erhålla
för det företag som först träder fram inför the Antitrust Division. Det händer
inte allt för sällan att två företag ungefär samtidigt beslutar att en ansökan
om åtalseftergift är en utväg. Även om det endast rör sig om timmar räknas
inte det företag som då träder fram som nummer två inför the Antitrust Divi-
sion. Tvärtom kommer åtalet då att drabba det företaget extra hårt, eftersom
det innebär att företaget har angett sig självt. Detta leder till att det pågår en
tävling mellan företagen om vilket av dem som först ska bestämma sig för
att samarbeta med the Antitrust Division.80

4.3.2 Hur programmet fungerar i praktiken

Programmet ger alltså företag en möjlighet att undgå åtal. Företag som trä-
der fram och rapporterar att de har begått brottsliga handlingar på ett tidigt
stadium kan undgå att bli åtalade. Åtalsunderlåtelse kan bli aktuell om före-
taget rapporterar sina förbjudna handlingar antingen innan en undersökning
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har inletts eller om företaget kan bistå the Antitrust Division med informa-
tion som innebär ett genombrott i undersökningen. Åtalsunderlåtelse i det
första fallet ges endast om följande villkor uppfylls, och endast om the An-
titrust Division ej ännu har inlett en undersökning. Samtliga villkor måste
vara uppfyllda. För det första måste företaget vara primärkällan av informa-
tionen. Med det menas att the Antitrust Division får inte ha hört talas om
brotten från någon annan källa, varken juridisk eller privat person tidigare.
För det andra måste det företag som rapporterar ett brott ha upphört med sin
brottsliga verksamhet. Företaget skall med andra ord inte var medlem av
kartellen fortfarande, utan skal endast rapportera händelser som redan har
ägt rum. För det tredje måste företaget ge the Antitrust Division tillgång till
all information som företaget har tillgängligt. Det finns ett högt ställt krav
på uppriktighet och underlåtelsen att åtala förfaller omedelbart om företaget
inte fortsätter att aktivt samarbeta med the Antitrust Division under hela
processen. För det fjärde finns det ett krav på att det företaget som träder
fram inte har varit det företag som inledde och ledde det förbjudna samar-
betet. Slutligen skall företaget lämna skadeersättning för åsamkade ekono-
miska skador.

I det alternativa fallet där åtalsunderlåtelse kan medges har the Antitrust
Division redan inlett en undersökning av ett misstänkt kartellbeteende. Fö-
retaget måste då uppfylla samtliga villkor. För det första måste företaget
vara det första som träder fram. För det andra finns det ett krav på att den
information som företaget rapporterar inte redan har kommit till the An-
titrust Division’s kännedom. För det tredje måste företaget ha avslutat sin
illegala verksamhet och för det fjärde måste samarbetet med the Antitrust
Division fortgå kontinuerligt. Även här kan skadeersättning bli aktuell.
Slutligen måste the Antitrust Division ta hänsyn till vilken betydelse företa-
get har haft i kartellen, vad överträdelsen som företaget gjort sig skyldigt till
gäller och vid vilken tidpunkt i kartellens liv som företaget väljer att träda
fram när beslut fattas. Här finns alltså större utrymme för en bedömning från
the Antitrust Division’s sida och ett företag kan sägas ta en större risk med
att vänta.

Om ett företag kvalificerar sig för åtalsunderlåtelse enligt det första fallet
kan den även komma att omfatta företagets ledning och anställda.  Förut-
sättningen är att personerna ifråga erkänner sitt engagemang och går med på
att helt och fullt samarbeta med the Antitrust Division. Rent praktiskt inne-
bär det alltså att de personer som samarbetar ej kommer att bli föremål för
åtal för brott mot konkurrensreglerna. Om företaget ej skulle kvalificera sig
till programmet enligt det första fallet kommer de i företagets ledning och
anställda som träder fram att bli bedömda på samma sätt som om de hade
gjort det enskilt. Det finns alltså fortfarande en chans till åtalsunderlåtelse
men varje person bedöms var och en för sig. 81
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5. Analys

5.1 Inledning

Både inom EU och i USA betraktas karteller som något som är dåligt för
samhället, och därför mycket önskvärt att förhindra. Inom EU har det ifrå-
gasatts huruvida de instrument som står till myndigheternas förfogande
verkligen räcker till. USA har varit mycket framgångsrikt i sin kartellbe-
kämpning och har en erfarenhet på området som sträcker sig över ett sekel.
Det ter sig därför naturligt att jämföra de amerikanska reglerna i syfte att
försöka finna någon som kan passa in i vårt europeiska rättssamhälle.

Här följer en analys av konkurrensrätten inom EU och dess uppbyggnad.82

Jag inleder med en jämförelse med de tre principer som ligger till grund för
de amerikanska antitrustlagarna för att sedan mer specifikt jämföra de två
rättssystemen materiellt. Jag har tagit fasta på dessa tre principer eftersom
jag anser att de är viktiga för den grundläggande förståelsen av lagstiftning-
en. EG-rätt och amerikansk rätt på kartellbekämpningsområdet har genom
åren närmat sig varandra, främst genom att de amerikanska reglerna har haft
påverkan på EG-rätten, men det kvarstår en del olikheter. Frågan är om det
finns någon möjlighet till att anpassa EG-rätten ytterligare och om det skulle
innebära några fördelar vad gäller kartellbekämpning.

5.2 Grundprinciper

Det amerikanska justitiedepartementet har angivit att de för amerikansk rätt
centrala grundprinciper som the Amnesty Program bygger på utgör vitala de-
lar i lagstiftningen. Dessa tre principer går ut på följande:

- Att de sanktioner som står till buds inom konkurrensrätten
utgör ett reellt hot mot den som ger sig in i kartellaktivite-
ter, vilket i realiteten betyder kännbara straff.

- Att myndigheterna kan uppvisa resultat, vilket innebär att
företag som bryter mot reglerna är medvetna om att de
löper en stor risk för att bli avslöjade.

- Att lagen på ett klart och tydligt sätt anger vad som är för-
bjudet och vad som är tillåtet.

5.2.1 Sanktionerna inom EG-rätten

Ett företag som bryter mot artikel 81.1 eller mot förordning 17/62 riskerar
att bli skyldigt att betala böter enligt artikel 15. Här finns det således möj-
ligheter för Kommissionen att utdela kännbara straff, trots att dessa böter ej

                                                
82 För en översikt rekommenderar jag bilagan som finns i slutet av uppsatsen.
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rent formellt bör kallas för straff enligt artikel 15. I praktiken torde det likväl
bli samma sak.

Dessa böter kommer dock aldrig att överstiga 10% av omsättningen, vilket i
och för sig kan innebära betydande belopp. Taket på 10% torde inte utgöra
ett hinder mot kännbarheten vad gäller dessa böter, eftersom det oftast rör
sig om stora multinationella företag vars omsättning är i mångmiljardklas-
sen. Dessutom är det ju 10% per bolag, inte beräknat efter hela kartellens
omsättning. På senare tid har Kommissionen också utdömt mycket stora
summor i böter. Bötesbeloppen måste vara så pass höga att det inte på något
sätt lönar sig att ge sig in i någon kartellverksamhet.

En stor skillnad mellan The Amnesty Program och förordning 17/62 är ju att
böter endast kan påföras ett företag och inte en fysisk person enligt EG-
rätten. Den eller de personer som fattar ett beslut i strid mot artikel 81.1 kan
enligt nuvarande lagstiftning inte bli föremål för Kommissionens beslut om
böter eftersom det i artikel 15 i förordning 17/62 saknas bestämmelser som
reglerar detta.

Frågan är dels om det är önskvärt att ändra på detta, dels om det är konstitu-
tionellt möjligt. Jag anser att möjligheten att påföra en fysisk person böter
för en överträdelse av konkurrensreglerna är oerhört effektivt i preventiv
mening. Att den som är ansvarig för beslutet också får ta konsekvenserna av
sitt handlande, medför att den personen tvekar innan han eller hon bryter
mot lagen och som det ser ut idag drabbas inte den personen riktigt på sam-
ma sätt. Det finns dock risker för att detta kringgås eftersom det i praktiken
sällan är den som är ansvarig som fattar beslut om kartellverksamheten.

Å andra sidan tror jag att ju mer ingripande bestraffning, desto större skäl
finns det att dölja sitt olagliga beteende. Ofta inbegriper ju karteller stora
multinationella företag, vilket innebär stora organisationer. Ju fler som kän-
ner till att företaget bryter mot konkurrensreglerna, desto större risk är det
att denna information kommer fram till myndigheterna. Metoderna för att
förmå medarbetare att inte kontakta konkurrensmyndigheterna kan jag en-
dast spekulera om, men hot av olika slag är måhända inte helt främmande
när sådana betydande ekonomiska värden står på spel.

Ett annat sätt att effektivisera sanktionerna inom EG-rätten skulle för med-
lemsländerna vara att skapa sådan lagstiftning som gjorde det möjligt för
privata subjekt att gå till domstol för att begära skadestånd i kartellärenden
eftersom detta skulle sätta press på företagen. En skillnad mellan EU och
USA är att bötesbeloppet enligt EG-rätten ej ses som en reparativ summa,
det vill säga den beräknas inte utifrån hur stor skada kartellen har åstad-
kommit. Detta trots att böter enligt förordning 17/62 inte skall ses som en
straffrättslig sanktion.



49

5.2.2 Kommissionens tillämpning av sanktionerna avgörande

För att sanktionerna skall utgöra ett reellt hot mot företag involverade i kar-
tellverksamhet bör även risken för avslöjande vara hög. Om få företag blir
fällda för att ha överträtt artikel 81.1 verkar det betyda mindre att sanktio-
nerna är kännbara. Risken att bli avslöjad spelar också en mycket viktig roll
när det gäller att förmå företag att träda fram för att avslöja ett hemligt kar-
tellsamarbete, något som blivit möjligt även inom EU i och med Kommis-
sionens Leniency Notice. Systemet leder till misstroende mellan kartell-
medlemmarna, där det gäller att spela ut de andra samtidigt som det hemliga
samarbetet skall fortgå, och har medverkat till att kartellens medlemmar
blivit alltmer utsatta, och spända situationer gör att samarbetet inte går lika
lätt som innan.

Att olika konkurrensmyndigheter dessutom samarbetar genom att dela in-
formation gör systemet ännu mer effektivt. Både samarbete mellan med-
lemsstaterna och Kommissionen, samt mellan medlemsstaterna själva skulle
enbart vara till gagn för utvecklingen. Det är även något som jag antar att vi
kommer att få se mer av i framtiden. Detta kräver dock en harmonisering av
konkurrensrätten i samtliga medlemsländer, något jag anser vore ett fram-
steg med tanke på att karteller oftast är internationella och opererar i flera
länder samtidigt. Det vore därför förödande för kartellbekämpningen om
forum shopping skulle löna sig.

Ett ytterligare samarbete mellan EU och USA vore även det önskvärt.  Det
skulle dock kunna innebära att den EG-rätten var tvungen att anpassas till
den amerikanska eftersom denna är den mest utvecklade och ar mer långt-
gående regler. Annars kan forum shopping ej undvikas, eftersom den ameri-
kanska historien skulle upprepa sig. Jag tänker då främst på the Ohio Char-
ter som hade för avsikt att förhindra att kartellens ägare endast betrodde sina
tillgångar till en trustee utanför staten.

5.2.3 Förutsägbarheten i EG-rättens konkurrensregler

Historiskt sett så har utvecklingen inom EG-rätten gått mot en allt strängare
syn på karteller. Det har t.ex. visat sig genom att tillåtna samarbeten plöts-
ligt har blivit otillåtna, som exempelvis det brittiska traktorfallet där utbyte
av viss information förbjöds. Det har naturligtvis inte varit helt lätt för de
inblandade företagen eftersom det har inneburit ett helt nytt sätt att tänka.
Det EG-rättsliga systemet bygger ju som bekant på case law, det vill säga de
principer som Domstolen har formulerat genom sin dömande verksamhet får
stort genomslag.

Att göra reglerna synliga är mycket betydelsefullt eftersom det är viktigt att
veta exakt vilken behandling som kommer att ges om ett företag väljer att
träda fram. Avgörande för att ett företag eller en person skall våga avbryta
det förbjudna samarbetet med kartellen för att istället samarbeta med myn-
digheterna är vissheten om hur de kommer att bli behandlade. Den som går
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över till andra sidan måste alltså vara säker på att erhålla myndigheternas
beskydd. Därför är det väsentligt att reglerna följs och att ingen särbehand-
ling sker. Här är det också mycket viktigt att den som förklarar sig villig att
samarbeta kan vara säker på att myndigheten håller den sökandes identitet
hemlig, vilket också sker regelmässigt i USA.

Således är det av vikt att tillämpa reglerna konsekvent, och att det finns tyd-
liga riktlinjer så att det inte finns någon tvekan om vad det är som gäller.
Lagstiftande, men framförallt dömande organ bär ansvar för att så sker. I
förslaget till en ny förordning 17/62 finns det till exempel ett förbud mot att
tillämpa nationella regler så fort artikel 81 är tillämplig. Denna utveckling
kommer förhoppningsvis leda till en ökad användning av de EG-rättsliga
konkurrensreglerna vilket i sin tur leder till ett stärkt genomslag av dessa.
Därmed skulle ett effektivt genomförande främjas samt en mer enhetlighet
tillämpning. De nya riktlinjerna för böter syftar även de till att det skall fin-
nas en objektiv och förutsägbar metod för att bestämma bötesbeloppets
storlek.

5.3 Materiell jämförelse av EG-rätt och
amerikansk rätt

Vid en jämförelse mellan EG-rätt och amerikansk rätt på kartellbekämp-
ningsområdet kan betydande skillnader spåras, men även en del likheter.
Som jag inledningsvis angav så har amerikansk rätt varit en stor inspira-
tionskälla för EG-rätten och på senare tid har en tillnärmning av EG-rätten
skett.

En av de stora skillnaderna är att det inom amerikansk rätt är ett brott att
ingå i en kartell enligt Section 1 Sherman Act, medan det inom EG-rätten är
något som strider mot artikel 81.1 i Fördraget. Denna överträdelse kan med-
föra påföljd, men denna är dock inte av en straffrättslig karaktär. Detta har
lett till att lagstiftaren i respektive rättsordning har valt ganska olika tillvä-
gagångssätt vad gäller metoden att spåra upp karteller.

Karteller är, oavsett var i världen de aktiva företagen är verksamma, till sin
natur hemliga och därför svåra att spåra. De EG-rättsliga metoderna för att
samla in information och bevisning skiljer sig från de amerikanska. Enligt
förordning 17/62 kan Kommissionen begära att få tillgång till nödvändig
information om ett misstänkt företag, vilket inkluderar uppgifter från myn-
digheter, kunder och konkurrenter. Begäran om att utfå information medför
ingen skyldighet för ett företag att uppfylla denna och företaget riskerar en-
dast att bli föremål för ett beslut. Om Kommissionen fattar ett sådant beslut
är kravet på samarbete mer långtgående. Dokumentet kan dock inte jäm-
ställas med en husrannsakan. Kommissionen har inte rätt att ta sig in i pri-
vata hem, advokatkontor eller banker även om material förvaras där. I fö r-
ordningen finns visserligen en del sanktioner som kan tas till mot ett företag
som vägrar tillmötesgå Kommissionens krav. Dessa sanktioner är dock rik-
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tade mot företaget och inte mot dess ansvariga, och utgörs av böter, alterna-
tivt vite.

Kommissionen har tillsammans med nationell auktoriserad personal rätt att
företa en undersökning i företagets lokaler, vilket innebär en undersökning
av bokföringen och kopiering av intressant material. Vid dessa dawn raids
finns det ingen skyldighet att förvarna företaget ifråga. Det finns dock inga
möjligheter för Kommissionen att bryta sig in eller att tvinga företag att
öppna kassaskåp eller arkivskåp. Kommissionen har även rätt till att begära
muntliga förklaringar av de anställda och att ta sig in överallt i företagens
lokaler. Kommissionen är dock inte behörig att förhöra företrädare för
misstänkta företag under ed, och närapå all bevisning utgörs av skrivet ma-
terial. Det bör även framhållas att det är företaget som bötfälls om de an-
ställda vägrar att samarbeta, eftersom Kommissionens jurisdiktion inte om-
fattar privata subjekt.

Inom amerikansk rätt finns det betydligt mer långtgående metoder för att få
fram relevant material. Telefonavlyssning och infiltration av en misstänkt
kartell förekommer. Bevisföringen kan således omfattas av skriftliga såväl
som muntliga bevis. Eftersom Criminal Conspiracy är ett brott mot en fede-
ral lag så kan the Antitrust Division ta hjälp av FBI vid en undersökning.

Eftersom skriftliga bevis utgör själva fundamentet i den EG-rättsliga dom-
stolsprocessen så fungerar förfarandet i förordning 17/62 tämligen tillfred-
ställande. Kommissionens framgång bygger mycket på att överraska ett
misstänkt företag. Dessa undersökningar på plats kan framgångsrikt följas
upp av en begäran om att utfå information, eftersom Kommissionen då kan
bilda sig en uppfattning om vad det är för material som det rör sig om. Pre-
cisering av begärd information är avgörande för att Kommissionen skall
kunna fatta ett beslut om att viss information skall lämnas ut. Ett beslut le-
der även till mer långtgående förfaranden kan tillämpas, som till exempel att
nationella myndigheter bistår vid en undersökning. Skulle dock kraven på
bevisningen ändras så att den till exempel omfattade bandupptagningar av
hemliga kartellmöten eller vittnesmål av så kallade mullvadar, så skulle
även metoderna behöva ändras. Dock skulle det vara önskvärt att förhindra
att nödvändig information doldes på ställen dit Kommissionen inte har till-
träde, till exempel i hemmet. Det är emellertid tveksamt huruvida det är för-
enligt med det nuvarande Fördragets utformning att skapa sådana regler.

Detta hänger även samman med Kommissionens bristande jurisdiktion över
privatpersoner. Till skillnad från the Antitrust Division har Kommissionen
inte rätt att undersöka en privatpersons ansvar för en överträdelse av artikel
81.1. Det medför att det är svårt att förmå inblandade människor att träda
fram och att berätta vad de vet. I USA finns det möjligheter att få fram den-
na information både med hot och lockelser. Eftersom privata subjekt kan bli
föremål för åtal och rättegång lika gärna som ett företag finns det också risk
för att de träffas av en påföljd. Detta kan innebära fängelse eller böter. Det
kan således löna sig att samarbeta med myndigheterna. Det finns dels möj-
lighet till plea bargain, vilket innebär nedsättning av straff, dels bötesre-
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duktion genom the Amnesty Program. Inom EG-rätten finns inte detta hot
om att en privatperson kan bli åtalad eller skyldig att betala böter.

Dock finns det vissa vinster för ett företag att göra även inom EG-rätten,
speciellt med tanke på att alt högre böter döms ut för varje år som går. Bö-
tesreduktionen behandlas dock först efter det att överträdelsen har behand-
lats. Detta innebär att ett företag som samarbetar inte med säkerhet kan fö r-
utsäga i ekonomiska termer hur mycket kommer att löna sig. Det skall över-
huvudtaget inte ses som en belöning. I USA däremot är reglerna mer förut-
sägbara och åtalsimmunitet meddelas så fort ett samarbete har inletts. Där-
med torde det inom EG-rätten vara mycket viktigt att tillämpa reglerna kon-
sekvent, så att det finns tydliga riktlinjer och att det inte råder någon tvekan
om vad det är som gäller.

5.4 Slutsats

Trots att systemen är ganska olika passar de sina respektive rättsliga klimat
ganska väl. Utvecklingen har kommit olika långt, och konkurrenslagstift-
ningen inom EU är fortfarande ung vid en jämförelse med den drygt sekel-
långa lagstiftningstradition inom konkurrensrätten som finns i USA. Skill-
naden mellan USA och EU kan ligga i den politiska traditionen. Vad som
anses vara bäst grundar sig på en ideologisk uppfattning. Medan USA har
ett individualistiskt präglat liberalt politiskt system, har vi i Europa sedan
länge haft ett politiskt system som bygger på en socialistisk grundtanke. Jag
är övertygad om att detta är den främsta anledningen till att domstolarna i
USA har valt att bestraffa både företag och personer för brott mot antitrust
lagstiftningen.

Jag vill framhålla att begreppet effektiv bekämpning kan ha olika betydelse,
beroende på vilket resultat som avses. Det kan innebära att många karteller
avslöjas eller att stora summor i böter döms ut. I den meningen är de ameri-
kanska myndigheterna mycket effektiva, tack vare de i jämförelse med
Kommissionen större befogenheter som the Antitrust Division kan ta till.
Effektivitet kan även betyda att konsumenternas ställning stärks eller att
priserna sänks. Effektivitet beror på vad som anses vara eftersträvansvärt,
och därför är det inte möjligt att jämföra två system med olika målsättning-
ar.  Inom EU är det eftersträvansvärt både att bekämpa karteller och samti-
digt stärka den gemensamma marknaden, samt harmonisera lagar. Inom
USA är det primärt eftersträvansvärt att åtala dem som begår kartellbrott,
eftersom landet ligger lång före i sin federala utveckling.

Detta har lett till ett helt annorlunda underlag för att mäta lagens effektivitet
i USA. Skillnaderna i resultat anser jag inte främst ligga i lagstiftningens
utformning utan hur domstolarna i USA har valt att tillämpa lagen, det vill
säga enligt vilken metod. I USA finns en rad möjligheter att få fram infor-
mation om en kartells verksamhet som inte finns inom EU. Skall den EG-
rättsliga synen på karteller ändras måste hela den ideologiska grunden i
samhället och politiken ändras.  Konkurrensmyndigheterna är definitivt redo
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för fler förändringar och en dynamisk utveckling. Frågan är om medlems-
staterna är beredda på det.
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