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1 Sammanfattning 
Reglerna för att främja den effektiva konkurrensen utvecklas ständigt. Ett av 
de senaste tilltagen är att företag kan beviljas nedsättning av skadestånd för 
sin delaktighet i kartellverksamhet i utbyte mot samarbete. Dessa s.k. 
”leniency”-program har sitt ursprung i USA, vilka skapade det första 
programmet år 1978. Flera länder har därefter följt i deras spår och den 
europeiska unionen presenterade sitt första nedsättningsprogram år 1996. 
Kommissionen har sedan dess undersökt vilka möjligheter det har funnits att 
utveckla programmet. Denna undersökning resulterade i att ett nytt program 
meddelades år 2002. 
 
Mitt mål under uppsatsen är att undersöka vilka för- och nackdelar som 
2002 års program för med sig. Jag kommer dessutom att försöka klargöra 
hur eventuella framtida program kan komma att se ut. Jag kommer börja 
med att studera ett utländskt program, USA, för att sedan undersöka EU:s 
program från 1996. Slutligen kommer EU:s nya program och dess innehåll 
att presenteras. I uppsatsen behandlas även länderna Kanada, Storbritannien 
och Tyskland. 
 
USA:s nuvarande nedsättningsprogram kom till år 1993 och har varit 
mycket framgångsrikt. En nedsättning av det aktuella bötesbeloppet kan 
enligt programmet beviljas ett företag om det uppfyller sex rekvisit. Det 
viktigaste kravet är att myndigheten inte har mottagit information gällande 
kartellen från någon annan källa. 
 
I USA finns det även ett individuellt straffansvar. De amerikanska 
myndigheterna har därför infört ett program som beviljar individer amnesti i 
utbyte mot att de anmäler en kartellmedlem, d.v.s. de undviker straff. 
Myndigheterna anser att de individuella straffen har en avskräckande effekt 
på företag.  
 
När USA presenterade sitt nya program 1993, hade konkurrensmyndigheten 
genomfört tre stycken väsentliga förändringar. Den första var att anmälaren 
automatiskt blev beviljad en nedsättning om 100% om de uppfyllde 
samtliga rekvisit. Den andra ändringen skapade en möjlighet för företagen 
att söka nedsättning trots att myndigheten redan hade inlett en undersökning 
gällande deras kartell. Tredje ändringen innebar att företagets ledning 
beviljades straffrihet om företaget uppfyllde villkoren för nedsättning. 
 
EU:s första program från 1996 innehåller tre olika delar. De olika delarna 
tillhandahåller olika grader av nedsättning. Första delen, B, befrias helt eller 
beviljar en betydande nedsättning av bötesbeloppet om följande rekvisit 
uppfylls: (1) anmält innan undersökning; (2) först med avgörande bevis; (3) 
upphöra med sitt deltagande; (4) bidra med information; (5) Inte ha varit 
kartellens initiativtagare. Del C kan erbjuda en betydande nedsättning av 
bötesbeloppet, 50-75%. Rekvisiten består av samma villkor som under del 
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B, till skillnad från att anmälaren inte behöver ha anmält innan det att 
kommissionen har inlett en undersökning. Under del D kan en väsentlig 
nedsättning av bötesbeloppet beviljas, d.v.s. 10-50%. Kravet är antingen att 
företaget bidrar med information som kan fastställa en överträdelse eller att 
företaget inte bestrider de faktiska omständigheterna i fallet. 
 
Nackdelarna med 1996 års program är bl.a. att beviskraven har ställts för 
högt, total nedsättning beviljas inte automatiskt och att nedsättning med 
100% inte är tillgänglig efter en inledd undersökning. 
 
EU:s nya program från år 2002 motsvarar till viss del USA:s program från 
1993. Det innehöll en mängd ändringar, bl.a. lösningar på de nackdelar som 
1996 års program har inneburit. Antalet delar i programmet var reducerat till 
två. Del A erbjuder en nedsättning om 100% till det företaget som är först 
med att anmäla, medan del B beviljar avsevärda nedsättningar till parter 
som kan bidra med viktig information. 
 
Fördelarna med programmet är många. Kommissionen kräver inte längre att 
företaget skall presentera avgörande bevis för att beviljas total nedsättning. 
Numera räcker det med att anmälaren presenterar tillräckliga bevis för att 
kommissionen skall kunna företa en gryningsräd i enlighet med förordning 
17/62. En positiv konsekvens av ändringen är att programmet blir 
tillgängligt för flera. 
 
En annan fördel är att anmälaren automatiskt beviljas en nedsättning om 
100% av bötesbeloppet, d.v.s. om företaget uppfyller samtliga rekvisit. 
Förfarandet inleds med att anmälaren lämnar in en hypotetisk presentation 
av situationen. Kommissionen beaktar därefter huruvida företaget är 
kvalificerat för nedsättning. Om anmälaren anses uppfylla kraven så 
kommer kommissionen att överlämna en villkorad garanti gällande 
nedsättning. 
 
En av de viktigaste ändringarna med 2002 års program är att det har öppnats 
en möjlighet för företagen att anmäla och beviljas total nedsättning efter det 
att kommissionen har inlett en undersökning angående deras kartell.  
 
Det nya programmet innehåller emellertid inte enbart fördelar. En av 
nackdelarna med programmet är att i och med att graden av bevis för att 
beviljas nedsättning har sänkts, så kan kommissionens utbyte av samarbetet 
minska. Konsekvensen kan bli att ett företag som inkommer med 
information som kan bevisa kartellens aktivitet kommer att nekas immunitet 
och kommissionen kommer att gå miste om informationen. Detta därför att 
immunitet redan har beviljats till det företag som var först med att anmäla 
kartellen. Detta företag har emellertid troligtvis inte behövt bidra med 
information av samma betydelse för att beviljas nedsättning.  
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2 Inledning 
Inom EU är de olika ländernas representanter överens om att handlingar 
som är i strid med konkurrensreglerna är ytterst allvarliga och därmed måste 
beivras. En väg, den klassiska, är att åsidosätta resurser för att kunna 
upptäcka t.ex. illegala karteller och sedan bötfälla dem. Under den senaste 
tioårsperioden har emellertid en annan lösning kommit fram. Medlemmarna 
i kartellerna erbjuds en nedsättning av ett eventuellt bötesbelopp i utbyte 
mot samarbete. Tillvägagångssättet leder till att viktig information kan 
komma kommissionen tillhanda utan att allt för stora resurser tas i anspråk.  
 
USA var först med att utveckla ett s.k. leniency-system, de har sedan 
efterhand utvecklat programmet för att göra det mera ändamålsenligt. EU:s 
första program trädde ikraft år 1996 och kommissionen har därefter lyckats 
presentera utmärkt statistik. Programmet har därefter utvärderats, vilket har 
lett till att ett nytt program trädde ikraft år 2002. Målet är att skapa ett mera 
användarvänligt system. 
 
Kommissionens rätt att ålägga böter har sin grund i förordning 17/62, art 15. 
Företag kan åläggas böter för t.ex. delaktighet i kartellverksamhet. När 
bötesbeloppet fastställs skall hänsyn tagas till hur allvarlig överträdelsen är. 
1996 och 2002 års program innehåller därefter regler för hur många procent 
av bötesbeloppet som det anmälande företaget skall betala. I bästa fall, för 
företaget, minskas beloppet med 100%.    
 
Det kan vara svårt att definiera vad som är ett framgångsrikt program. Det 
huvudsakliga målet med ett nedsättningsprogram är att skapa förutsättningar 
för effektiv konkurrens. För att nå det målet är det viktigt att kommissionen 
har tillgång till de resurser som är nödvändiga. Om bötesbelopp kan 
utdömas tack vare ett framgångsrikt program så ger det kommissionen i 
förlängningen ökade resurser till att förverkliga det huvudsakliga målet. Ett 
nedsättningsprogram har givetvis inte som huvudmål att enbart få in pengar 
till unionen. När jag i fortsättningen kommer tala om ett användarvänligt 
och inkomstbringande program, anser jag att det är framgångsrikt tack vare 
att det i slutändan gynnar den effektiva konkurrensen.    
 

2.1 Syftet med uppsatsen 

Målet med uppsatsen är att klargöra vilka fördelar och nackdelar som 2002 
års program innehåller och vilka ändringar som kan förväntas i framtiden. 
Jag har även som mål att redogöra för vilka rekvisit som måste uppfyllas för 
att företag skall beviljas nedsättning av bötesbeloppet i enlighet med EU:s 
program. 
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2.2 Problemställning 

Jag kommer under uppsatsens gång ha som mål att behandla en mängd 
frågor. Min huvudfråga är emellertid, vilka för- och nackdelar som 2002 års 
EU-program för med sig. Detta program kommer att vara en väsentlig del av 
unionens konkurrensregler framöver och kan troligtvis bidra till en 
effektivare konkurrens inom EU. En fortsättning på huvudfrågan är, hur 
framtiden kommer att se ut? Nedsättningsprogram tillämpas för tillfället av 
många länder och det finns möjlighet för kommissionen att studera dessa, 
samtidigt som erfarenheterna från det egna programmet kommer att påverka 
utvecklingen framöver. 
 
Jag kommer även att behandla andra frågor för att skapa en bas för 
huvudfrågan. Vilka rekvisit innehåller de olika programmen? Vilka 
föregångare har funnits? Hur skiljer sig de nationella programmen och 
unionens program åt?   
 

2.3 Avgränsningar 

Mitt mål är som nämnts ovan att fokusera på hur EU:s program och hur s.k. 
nedsättningsprogram fungerar. Jag kommer inte att diskutera huruvida det är 
etiskt och moraliskt rätt eller fel att tillämpa ett program där företagen kan 
undvika att betala skadestånd för sitt handlande, tack vare att de väljer att 
samarbeta. Mänskliga rättigheter i förhållande till bl.a. ”self incrimination” 
hade emellertid även det varit ett intressant ämne, men kommer inte heller 
det att behandlas. 
 
Inom EU är det kommissionen som fastställer summan på de bötesbelopp 
som skall utbetalas. Jag kommer inte klargöra för hur sådana belopp 
beräknas. Detta därför att det saknar direkt relevans i förhållande till syftet 
med min uppsats. 
 
Det är numera möjligt för nationella domstolar att döma i 
konkurrensärenden som berör EG-fördragets konkurrensregler. Jag har valt 
att inte redogöra för vilka prioriteringsregler som gäller för vilken domstol 
som skall döma i fallet ifråga. 
 
Företag nu för tiden lyder för det mesta under flera systems jurisdiktion. 
Detta öppnar upp för frågan gällande extraterritorialitet. När kan 
kommissionen fatta beslut gällande utländska företag m.m.? Det finns t.ex. 
avtal mellan USA och EU som sätter upp regler för förfarandet. Jag kommer 
inte att diskutera frågan ingående, utan ämnet kommer endast att beröras när 
det gynnar den huvudsakliga diskussionen. Jag tror att frågan kommer bli 
mera aktuell framöver när programmen blir en naturlig del av vardagen för 
företagen. Från företagssynpunkt kommer det vara av yttersta vikt att välja 
rätt alternativ för att bespara företaget onödiga utgifter. 
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När det gäller utländska system har jag valt att fokusera på fyra länder: 
USA, Kanada, Storbritannien och Tyskland. Programmen skiljer sig till viss 
del åt och innehåller intressanta rekvisit som kan vara en inspirationskälla 
för kommissionen. Jag har valt att inte ta upp andra länders program, 
däribland det svenska.   
 

2.4 Material 

De olika programmen gällande nedsättning av böter ändras relativt ofta, 
vilket leder till att de oftast inte hinner analyseras tillräckligt. Det är t.ex. 
väldigt svårt att finna böcker som genomförligt behandlar dylika program. 
De viktigaste källorna utgörs istället av artiklar och rättsfall. När det gäller 
USA:s program har den amerikanska konkurrensmyndigheten producerat ett 
stort antal intressanta artiklar. Det finns även möjlighet att finna utskrifter 
av tal framförda av myndighetens representanter, på deras hemsida. 
Grundläggande fakta finns alltid att finna i respektive rättsfalls domslut. 
Materialet gällande Kanada, Storbritannien och Tyskland har funnits 
tillgänglig på ett liknande sätt. 
 
Material gällande EU:s två program har i viss mån varit lättare att finna. 
1996 års program har tack vare sin ålder tillämpats i ett stort antal beslut, 
vilket har lett till att samtliga rekvisit har behandlats ingående I EU:s 
rättspraxis. Det har även producerats en mängd artiklar i bl.a. E.C.L.R. och 
European Current Law Year Book. En nackdel med artiklarna är att de flesta 
författarna till stor del verkar basera sina egna artiklar på de föregående, 
vilket leder till att innehållet i vissa fall kan verka identiskt. 
 
EU:s nya program från år 2002 är till viss del för ungt för att ha hunnit 
analyseras tillräckligt i litteraturen. Det finns ett antal artiklar som 
sammanfattar det nya programmet och som samtidigt behandlar vilka 
ändringar som har genomförts. Det stora problemet än så länge är att 
kommissionen inte har haft möjlighet att tillämpa 2002 års program 
gällande något ärende. Först när kommissionen har tillämpat programmet 
praktiskt i ett beslut finns allt nödvändigt material tillgängligt.    
 

2.5 Metod 

För att ta fram alla aspekter kring mitt ämne så har jag valt att komparativt 
beskriva olika rättssystem. Samtliga program har rekvisit och idéer som är 
unika för dem. Det är viktigt att bli varse samtliga olika alternativ för att 
sedan kunna sammanställa vilka varianter som passar bra ihop och även vad 
som inte skulle fungera med tanke på de förutsättningar som ens eget 
land/union innehar. Kommissionen, och andra länders respektive organ, 
studerar andra länders system för att på det sättet dra lärdom av deras 
erfarenheter.    
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2.6 Uppsatsens disposition 

Min disposition är förhållandevis enkel. Till att börja med har jag undersökt 
utländska program som har varit föregångare till EU:s program. Det är 
viktigt att vara bekant med de olika rekvisiten som tillämpas och vilka 
konsekvenser som de för med sig. USA innehar det äldsta programmet och 
även det program som uppmuntrar till flest anmälningar. 
 
Därefter kommer jag att presentera EU:s första program från 1996. Jag 
kommer noggrant att redogöra för dess olika rekvisit och dessutom vilka 
fördelar och nackdelar det innehöll. I samband med rekvisiten kommer 
kommissionens beslut att presenteras för att skapa en bild av hur 
programmet tillämpades rent praktiskt. Målet är att läsaren redan i detta 
skede ska ha kunnat skapa sig en bild av hur ett kommande program bör se 
ut. 
 
2002 års program kommer därefter att presenteras i detalj. Problemet är att 
kommissionen inte har haft möjlighet att tillämpa det nya programmet, 
vilket för med sig att vissa definitioner fortfarande är osäkra. Detta lämnar 
en del frågor hängande i luften gällande hur programmet skall tolkas. Jag 
ska istället förutse hur jag tror att programmet kommer att fungera. Vilka 
fördelar och nackdelar som finns och som kommer att uppstå. Det kan redan 
nu tas för givet att 2002 års program knappast är det sista programmet i 
raden. 
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3 Föregångsländer 
Jag har valt att behandla fyra länders motsvarande program innan dess att 
Europas program kommer presenteras. De fyra länderna är USA, Kanada, 
Storbritannien och Tyskland. Målet är att visa de olika lösningarna som 
förekommer i respektive program. USA är kanske det viktigaste landet att 
jämföra med, mycket med tanke på att konkurrensrätten och även 
”leniency”-programmen har sina ursprung där. Det är även de amerikanska 
myndigheterna som har skapat det, fram till nu, mest användarvänliga 
programmet.   
 

3.1 Amerikas förenta stater 

Den amerikanska federala konkurrenslagstiftningen bygger till stor del på 
tre regelverk: Sherman Act från år 1890, Clayton Act från år 1914 och 
Federal Trade Commission Act från år 1914. Det är framförallt de två första 
som är av intresse i det här sammanhanget. Sherman Act innehåller åtta 
bestämmelser varav två har anknytning till ämnet ifråga. I 1§ finns ett 
förbud mot konkurrensbegränsande samarbete, medan 2§ innehåller ett 
förbud mot monopolisering.1
 
Inom den amerikanska rätten kan den anklagade parten välja att erkänna, 
”guilty plea”, förneka, ”not guilty” eller förklara att man inte ifrågasätter 
fakta i målet, dock utan att erkänna, ”no contest”. Detta skapar extra 
valmöjligheter för de inblandade parterna, se kap. 3.1.1.1.2  
 
Sanktionerna för fysiska personer är upp till tre års fängelse och 350,000 
dollar i böter. Företag kan drabbas av böter upp till 10 miljoner dollar. Det 
finns dock särskilda riktlinjer för straffmätnigen, vilka medför att ännu 
större belopp kan utdömas.3
 
Clayton Act innehåller i huvudsak endast icke straffrättsliga påföljder. 
Rätten till skadestånd och storleken på skadeståndet regleras till viss del 
däri. Den drabbade parten kan komma att tilldömas ett skadestånd som 
motsvarar tre gånger den lidna skadan.4
 

                                                 
1 Hovenkamp, Herbert: Federal Antitrust Policy, the Law of Competition and its Practise, 
2:a uppl., St: Paul, Minn., 1999. 
2 Bogdan, Michael: Komparativ rättskunskap, 1:a uppl., Falköping, 1993, s. 158; Hornsby, 
Stephen och Hunter, Joan: New Incentives for ”Whistle-blowing”: will the E.C. 
Commission’s Notice Bear Fruit?, E.C.L.R. [1997], s. 38. 
3 Sherman Act, 15 U.S.C. 1-2§§. 
4 Clayton Act, 18 U.S.C. 4§ och 3571(d)§; SOU 2001:74, Nedsättning och eftergift av 
konkurrensskadeavgift. 
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3.1.1 The Corporate Leniency Program 

Det nuvarande amerikanska programmet kom till år 1993 och har som mål 
att upptäcka illegala sammanslutningar som annars skulle passera obemärkt 
förbi. Programmet är inte reglerat i någon lag, utan är att se som en 
deklaration, om hur myndigheterna skall tillämpa gällande bestämmelser. 
Ordet ”leniency” i den här bemärkelsen, kan definieras som en nedsättning 
av de aktuella sanktionerna jämfört med vad som skulle ha påförts ifall den 
anklagade inte hade samarbetat fullt ut. Den mest kompletta varianten 
utgörs av amnesti. Principen är att den kartellmedlem som först ansöker 
beviljas amnesti, d.v.s. varken böter eller fängelse som påföljd. Ansökan 
skall lämnas in till amerikanska Antitrust Division5 som har ansvaret för 
tillämpningen av bl.a. Sherman Act. Det räcker emellertid inte med att 
enbart lämna in en ansökan, parten måste även uppfylla vissa klart uppsatta 
kriterier.6
 
En nedsättning kan beviljas ifall följande sex villkor har uppfyllts innan den 
amerikanska myndigheten har påbörjat en utredning7: (1) vid tidpunkten för 
ansökans inkommande har den amerikanska konkurrensmyndigheten inte 
mottagit någon information angående denna kartell från någon annan källa; 
(2) när medlemmen upptäckte den illegala aktiviteten så upphörde de att 
vara delaktiga i verksamheten; (3) företaget lämnar en fullständig 
redogörelse gällande dess handlande och tillhandahåller även i 
fortsättningen material, samtidigt som de samarbetar fullständigt fram till 
dess att undersökningen är avslutad; (4) bekännelsen skall göras på 
företagets vägnar, till skillnad från enskilda bekännelser av personer i 
ledningen, styrelseledamöter eller anställda; (5) där möjligt ska företaget 
ersätta eventuella drabbade parter; (6) företaget har inte påverkat något 
annat företag till att delta i den illegala verksamheten och var inte heller 
aktivitetens ledare eller upphovsman.8  
 
Begreppen ledare och upphovsman har tolkats av den amerikanska 
myndigheten som att det krävs en ledare, singularis. Med andra ord, är det 
två företag som har varit ledande anses detta inte vara ett hinder för 
nedsättning av eventuella sanktioner.9
 
Full amnesti begränsar sig inte enbart till företaget. Ifall företaget uppfyller 
kraven ovanför omfattar amnestin även företagets ledning, 
styrelseledamöter och anställda. Detta förutsätter dock att de har erkänt sin 

                                                 
5 Den amerikanska motsvarigheten till svenska Konkurrensverket. 
6 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Report on Leniency 
Programmes to Fight Hard Core Cartels, den 27 april 2001, s. 2. 
7 The Corporate Leniency Program, den 10 augusti 1993, sektion A. 
8 Författarens översättning. 
9 OECD: Report on Leniency Programmes to Fight Hard Core Cartels, s. 9; Spratling, 
Gary R.: The Corporate Leniency Policy, Answers to Recurring Questions, Department of 
Justice, den 1 april 1998, s. 7. 
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del i det felaktiga handlandet och har samarbetat fullt ut under 
undersökningen.10

 
Ifall företaget däremot inte klarar att uppfylla samtliga krav under sektion A 
så finns det fortfarande kvar en möjlighet att bli beviljad amnesti. Detta 
alternativ är även möjligt i de fall där företagets anmälan har inkommit efter 
det att undersökningsmyndigheten har påbörjat sin undersökning gällande 
verksamheten.  
 
Rekvisiten som företaget måste uppfylla är11: (1) parten är det första 
företaget som söker nedsättning för den illegala verksamheten i fråga; (2) 
den amerikanska myndigheten har vid tidpunkten för anmälan, inte 
tillräckliga bevis mot företaget för att nå en fällande dom; (3) när 
medlemmen upptäckte den illegala verksamheten upphörde de att vara 
delaktiga däri; (4) företaget lämnar en fullständig redogörelse och fortsätter 
att samarbeta för att underlätta myndighetens undersökning; (5) bekännelsen 
skall göras på företagets vägnar, till skillnad från enskilda bekännelser av 
personer i ledningen, styrelseledamöter eller anställda; (6) där möjligt ska 
företaget ersätta eventuellt drabbade parter; (7) myndigheten fastslår att 
nedsättningen inte är orättvis gentemot andra, med tanke på verksamhetens 
illegala karaktär, företagets del däri och tidpunkten för företagets anmälan. 
Vid tillämpningen av punkt 7 tas även hänsyn till huruvida parten påverkat 
en annan medlem till att delta eller huruvida parten utgjorde verksamhetens 
ledare eller anstiftare.12

 
Omständigheterna för företagets anställda skiljer sig i detta fall jämfört med 
om företaget uppfyllt kraven uppställda under sektion A. Ledningen, 
styrelsen och andra anställda kommer i detta fall behandlas på samma sätt 
som om de hade ansökt hos myndigheten i egenskap av enskilda individer.13

 
År 1994 skapades ett program riktat till enskilda individer som på eget 
initiativ ville rapportera brott mot konkurrenslagstiftningen.14 Individer som 
riskerade sanktioner gavs därmed en möjlighet att själva påverka. De var 
därmed inte längre beroende av att företaget anmälde sitt handlande. Det 
krävs dock att en rad villkor uppfylls för att anmälaren ska beviljas 
nedsättning.15

 

                                                 
10 The Corporate Leniency Program, sektion C. 
11 The Corporate Leniency Program, sektion B. 
12 Författarens översättning. 
13 The Corporate Leniency Program, sektion C. 
14 The Leniency Policy for Individuals, den 10 augusti 1994. 
15 Författarens översättning av, The Leniency Policy for Individuals: (1) vid tidpunkten för 
ansökans inkommande har myndigheten inte mottagit någon information angående denna 
kartell från någon annan källa; (2) individen lämnar en fullständig redogörelse gällande sitt 
handlande och tillhandahåller även i fortsättningen material, samtidigt som han samarbetar 
fullständigt fram till dess att undersökningen är avslutad; (3) individen har inte påverkat 
någon annan part till att delta i den illegala verksamheten och var inte heller aktivitetens 
ledare eller anstiftare. 
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USA:s konkurrensmyndighet anser att den avskräckande effekten som 
individuella straff skapar är viktig. Sannolikheten att riskera fängelsestraff 
har varit den utlösande faktorn och har därmed lett till många 
anmälningar.16 Som exempel kan nämnas utredningen gällande Graphite 
Electrodes-kartellen17 där två amerikanska direktörer dömdes, efter att ha 
erkänt, till böter om 1.25 miljoner dollar respektive 1 miljon dollar, och 
dessutom 17 respektive 8 månaders fängelse. I ett annat kartellärende 
dömdes två européer, anställda av F. Hoffman-La Roche, till fängelse för 
sina brott mot de amerikanska konkurrenslagarna.18  
 
Den amerikanska myndigheten har även sett till att ett fängelsestraff för en 
utländsk individ inte direkt resulterar i deportation. Den vanligaste 
anledningen till att utländska kartellers representanter väljer att frivilligt 
lämna över sig till de amerikanska myndigheterna, är att de fortfarande vill 
kunna agera inom USA:s gränser. AD nådde därför år 1996 en 
överenskommelse med USA:s immigrationsmyndighet.19 Lösningen går ut 
på att individens status avgörs innan en eventuell ”plea agreement” 
undertecknas. Detta visar vilka ansträngningar som krävs för att få ett 
program att kunna redovisa framgångsrika siffror.20  
 
För att ett program ska vara så attraktivt som möjligt så krävs det att det är 
förutsägbart. Myndigheterna är till att börja med beroende av att någon av 
kartellens medlemmar samarbetar. I andra hand är deltagarnas delaktighet 
beroende av att de anser det sannolikt att de kommer få ta del av de fördelar 
som programmet presenterar. De kan inte riskera att lägga korten på bordet 
och sedan berövas incitamentet.21  
 

3.1.1.1 Civilmål 
 
Det incitament som programmet har som grund är möjligheten att kunna 
undvika påtagliga sanktioner, d.v.s. i förhållande till staten. Det är 
emellertid fortfarande möjligt för juridiska personer och privatpersoner att 
väcka talan mot företaget. I de fall där anmälaren blir beviljad amnesti är de 
fakta som har framkommit under undersökningen sekretessbelagda, vilket 
försvårar situationen för en eventuell motpart. Anmälaren har heller inte 
formellt erkänt någon skuld, ett erkännande som annars skulle kunna 
användas av tredje part i en eventuellt kommande tvist.22

 

                                                 
16 Klein, Joel I.: The war against international cartels: Lessons from the battle front, 
Fordham Corporate Law Institute, 1999, s. 13. 
17 Graphite Electrodes-kartellen, U.S. v. UCAR International Inc. 
18 Vitamins-kartellen, U.S. v. F. Hoffman-La Roche; Klein, Joel I.: The war against 
international cartels, s. 13.  
19 The Immigration and Naturalization Service. 
20 Department of Justice: International Anticartel Enforcement and Interagency 
Enforcement Cooperation, kap. 4, s. 180.  
21 Spratling, Gary R.: Transparency in Enforcement Maximizes Cooperation from Antitrust 
Offenders, Fordham Corporate Law Institute, s. 613. 
22 OECD: Report on Leniency Programmes to Fight Hard Core Cartels, s. 11 och 14. 
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De företag som kommer in efter anmälaren har möjlighet att få ett påtagligt 
mildare straff genom att ”plead guilty”, detta genom en s.k. ”plea 
agreement”. Företaget erkänner sig därmed skyldigt till den aktuella 
överträdelsen. Konsekvensen av handlandet blir att erkännandet får 
rättskraft i ett eventuellt civilmål, vilket långsiktigt kan skada företaget 
ekonomiskt.23  
 
En tredje möjlighet är att hävda ”no contest”, alternativt underteckna ett 
”consent decree”, en överenskommelse emellan domstolen och parterna. I 
målet ADM enades parterna om en ”consent decree”.24 Svaranden var 
därmed bunden att följa de utsatta villkoren däri och samtidigt acceptera 
domslutet. Fördelen för svaranden är att domen inte kan få rättskraft i ett 
eventuellt civilmål, den kan emellertid få bevisverkan.25

 
Bestämmelserna gällande bl.a. ”guilty plea” och ”no contest” är inte 
specifika för konkurrensrätten utan de tillhör de allmänna straffprocessuella 
reglerna. Statens fördelar med systemet är enorma. Förfarandet leder till 
påtagliga ekonomiska vinningar, detta tack vare antalet reducerade 
undersöknings- och rättegångstimmar. Vinsten blir extra anmärkningsvärd 
när det framgår att överenskommelserna tillämpas i 85-90% av de 
amerikanska konkurrensfallen. De sparade resurserna kan sedan användas 
till att undersöka andra karteller.26

 

3.1.1.2 1993 års revidering 
 
Det ursprungliga amerikanska amnestiprogrammet infördes år 1978. Målet 
var, då som nu, att få kartellernas medlemmar att lämna in anmälningar. 
Gensvaret var emellertid begränsat, och så skulle det förbli de närmaste 14 
åren, fram till dess att de nya ändringarna trädde i kraft. Det hade visat sig 
att ett allmänt hållet erbjudande om amnesti inte var tillräckligt attraktivt. 
Det intressanta är att EU:s första program hade mycket gemensamt med 
1978 års version, se kap. 4.27

 
I augusti 1993 reviderade amerikanarna sitt program. Målet var att ”…to 
make it more user friendly…”.28 Programmet under 3.1.1 har presenterats 
som det såg ut efter revideringen. Det är emellertid intressant att studera de 
specifika ändringarna noggrannare. Programmet reformerades på tre viktiga 
punkter.  
 

                                                 
23 Bogdan, Michael: Komparativ rättskunskap, s. 158; SOU 2001:74, s. 69-72.  
24 U.S. v. Archer Daniels Midland Company and Minnesota Corn Processors, LLC.  
25 OECD: Report on Leniency Programmes to Fight Hard Core Cartels, s. 19, fotnot nr. 3. 
26 OECD: Report on Leniency Programmes to Fight Hard Core Cartels, s. 10; SOU 
2001:74, s. 71. 
27 Spratling, Gary R.: The Corporate Leniency Policy, Answers to Recurring Questions, 
Department of Justice, den 1 april 1998, s. 2. 
28 Klein, Joel I.: The war against international cartels, s. 13 (17). 
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Den första punkten var att företaget som var först med att lämna in sin 
anmälan, automatiskt blir beviljad amnesti, d.v.s. förutsatt att de uppfyller 
programmets övriga rekvisit. Nackdelen att anmäla som nummer två eller 
senare blir påtagligt kännbar. Undersökningen gällande ”Graphite 
Electrodes”-kartellen slutade med att företag nummer två fick betala 32.5 
miljoner dollar i böter, medan företag nummer tre fick böta 110 miljoner 
dollar. Det företag som drabbades hårdast fick betala 135 miljoner dollar. 
Företaget som var först med att anmäla den aktuella kartellen beviljades 
total amnesti.29 Innan revideringen hade anmälaren varit maktlös från och 
med tidpunkten för anmälans inlämnande, fram till dess att AD bestämde 
sig för huruvida de skulle väcka åtal eller inte. Tack vare ändringen ökade 
förutsägbarheten gällande utgången för anmälaren.30

 
Den andra ändringen skapar en möjlighet för företag att söka nedsättning 
trots det faktum att en utredning gällande deras kartell redan har påbörjats. 
Anne Bringman, tjänsteman vid Antitrust Division, ansåg att det gamla 
programmet, ”…was too rigid and might be depriving the Antitrust Division 
of additional cooperation that would, on balance, serve the public 
interest.”31 Det amerikanska justitiedepartementet uppskattar att ungefär 
hälften av alla anmälningar inkommer efter det att utredningen redan har 
inletts. Det är dessutom även klargjort att de största kartellerna tillhör den 
nya halvan. Som exempel kan nämnas Vitamins- och Graphite Electrodes-
kartellerna.32

 
Slutligen infördes i programmet en regel som ger personer i ledningen, 
styrelseledamöter och anställda automatisk amnesti ifall företaget uppfyller 
rekvisiten uppsatta i programmet. Samtliga avskräckande moment som 
ansågs självklara för att få företaget att anmäla sin kartell, skulle lika 
självklart kunna undvikas ifall de uppsatta kraven efterlevdes. AD vill ge de 
anställda en möjlighet att kliva fram, men samtidigt kunna garantera 
anmälarna någon form av åtalseftergift.33

 
Efter det att revideringen trädde i kraft, ökade anmälningarna från en per år 
till en per månad. Under de senaste åren har anmälningarna kommit in med 
en hastighet av ungefär två per månad.34 Joel I. Klein vid AD anser att det är 

                                                 
29 Nr. 2 U.S. v. Shova Denko Carbon Inc., nr. 3 U.S. v. UCAR International Inc., nr. 4 U.S. 
v. SGL Carbon Aktiengesellschaft; Spratling, Gary R.: The Corporate Leniency Policy, 
Answers to Recurring Questions, Department of Justice, den 1 april 1998, s. 2.  
30 Spratling, Gary R.: The Corporate Leniency Policy, Answers to Recurring Questions, 
Department of Justice, den 1 april 1998, s. 2f. 
31 Bringman Anne, f.d. ”Assistent Attorney General” för Antitrust Division, Change and 
Continuity in Antitrust Enforcement, tal inför Fordham Law School, den 21 okt. 1993.  
32 American Bar Association: The Observations and Comments of the American Bar 
Association Section of Antitrust Law and Section of International Law and Practise on the 
Draft Commission Notice on Immunity From Fines and Reduction of Fines in Cartel Cases, 
s. 4.  
33 Spratling, Gary R.: The Corporate Leniency Policy, Answers to Recurring Questions, 
Department of Justice, den 1 april 1998, s. 7. 
34 Spratling, Gary R.: The Corporate Leniency Policy, Answers to Recurring Questions, 
Department of Justice, den 1 april 1998, s. 2. 
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en ny era som har inletts och det finns definitivt fog för sådana uttalanden. 
År 1995 ledde de amerikanska konkurrensmyndigheternas arbete till en 
rekordnotering, detta genom att utverka 40 miljoner dollar i böter. Två år 
senare mer en femdubblade de den siffran genom att utdöma 205 miljoner 
dollar, varav 100 miljoner från ett enskilt företag.35 År 1999 kom det in 
osannolika 1.1 miljarder dollar i bötesbelopp. Företaget F. Hoffman-La 
Roche, dömdes att ensamt betala 500 miljoner dollar i böter.36  
 

3.1.1.3 Amnesty plus 
 
Scott D. Hammond vid AD, nämner i ett tal år 2003, att det för tillfället 
undersöks ungefär 40 olika misstänkta karteller. Nästan hälften av dessa 
utredningar har inletts tack vare information som har tillhandahållits från en 
helt separat undersökning, gällande en annan kartell.37

 
På grund av att ett företag har anmält kartellen X har en undersökning 
inletts. Myndigheterna undersöker bl.a. företaget A. Detta företag inser att 
det bästa för dem är att samarbeta fullt ut. Under undersökningen 
framkommer det fakta som visar att företaget A även varit inblandat i 
kartellen Y. Företaget kan som tack för dessa upplysningar beviljas amnesti 
gällande kartellen Y, i enlighet med programmet. Hur ska myndigheten 
bedöma deras agerande i förhållande till kartellen X? 
 
År 1996 valde AD att utvidga amnestiprogrammet med delen, amnesty plus. 
Detta innebär att företaget A kan bli beviljat avsevärda avdrag, gällande 
bl.a. bötesbeloppet, angående dess delaktighet i kartellen X. Detta tack vare 
att de avslöjade en för AD tidigare okänd kartell. Detta avdrag har visat sig 
vara generösare än vad företaget hade beviljats vid en s.k. ”plea 
agreement”.38  
 
Ändringarna under 1996 var emellertid inte enbart till fördel för företagen. 
AD införde även penalty plus. Denna nya regel innebär att företag som 
väljer att inte utnyttja amnesty plus, kan på grund av detta riskera strängare 
straff. I de fall där företaget har deltagit i ytterligare karteller men valt att 
inte informera AD, kommer myndigheten rekommendera att hårdare 
påföljder utdöms på grund av detta.39    
 

                                                 
35 U.S. v. Archer Daniels Midland Company.  
36 Klein, Joel I.: The war against international cartels, s. 13 (15-16), U.S. v. F. Hoffmann-
La Roche. 
37 Hammond Scott D., ”Director of Criminal Enforcement” för Antitrust Division: ”A 
Summary Overview of the Antitrust Division’s Criminal Enforcement Program”, den 23 
jan. 2003. 
38 Spratling, Gary R.: ”Making Companies an Offer They Shouldn’t Refuse”, Department 
of Justice, den 16 feb. 1999, s. 6f. 
39 Hammond, Scott D: ”A Summary Overview of the Antitrust Division’s Criminal 
Enforcement Program”. 
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3.2 Kanada 

Den kanadensiska konkurrenslagstiftningen kan härledas tillbaka till år 
1889. Under åren har den genomgått omfattande förändringar. I samband 
med 1986 års lagändring kom lagen att byta namn till ”the Competition 
Act”. Lagen innehåller ett antal förbudsbestämmelser, men den mest 
relevanta för oss är 45§. Den förbjuder åtgärder som kan komma att få en 
konkurrensbegränsande verkan. Den kanadensiska motsvarigheten till 
konkurrensverket utgörs av ”the Competition Bureau” (CB). En skillnad 
jämfört med EU och USA som kan vara värt att nämna är att den 
kanadensiska lagstiftningen inte har kriminaliserat missbruk av 
dominerande ställning.40

 
Kanada har haft ett amnestiprogram sedan år 1991, som efter hand har 
uppdaterats. Influenserna från den amerikanska lagstiftningen har varit 
många. Ett exempel är bestämmelserna som liknar automatisk amnesti.41 
Den 21 sept. år 2000 publicerade CB en ny bulletin, med titeln ”Immunity 
Program under the Competition Act”. Bulletinen hade som syfte att 
sammanfatta det nya förhållningssättet och förklara förfarandet gällande 
beviljande av immunitet. Myndigheterna hade som mål att göra reglerna 
mer förutsägbara, detta för att parterna ska kunna dra slutsatsen, huruvida de 
som anmälare är behöriga eller inte. Detta skulle leda till att programmet 
ansågs mera attraktivt.42 Begreppet immunitet skall enligt bulletinen tolkas 
som, en garanti att inte åtal kommer att väckas enligt konkurrenslagens 
regler för den aktuella kartellen43

 
Den kanadensiska motsvarigheten till USA:s automatiska amnesti är lite 
mer avancerad, men fyller i det stora hela samma funktion. Problemet i 
Kanada är att CB inte har befogenhet att utfärda immunitet. Beslut om 
lagföring fattas istället av den kanadensiska justitieministern, ”the Attorney 
General”, vilken också beslutar om eventuell amnesti. Partens 
immunitetsansökan inleds med att kartellen diskuteras i hypotetiska termer. 
Företaget presenterar allmänna fakta utan att avslöja företagets namn m.m. 
Därefter presenterar CB informationen för justitieministern för att få en 
provisorisk garanti om immunitet.44 Först när företaget har mottagit den 
provisoriska garantin kommer den riktiga undersökningen att inledas. 
Myndigheten granskar kartellen och företaget för att bilda sig en uppfattning 
om kriterierna för immunitet har uppfyllts. Om parten klarar kraven så 
åtager sig CB att lämna en rekommendation till justitieministern, i vilken de 

                                                 
40 SOU 2001:74, s. 75f. 
41 Department of Justice: International Anticartel Enforcement and Interagency 
Enforcement Cooperation, kap. 4, s. 187f. 
42 Competition Bureau: Immunity Program under the Competition Act, Frequently Asked 
Questions, s. 1. 
43 Competition Bureau, Information Bulletin, Immunity Program under the Competition 
Act, 10§. 
44 Ibid, 22§. 
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förespråkar beviljandet av immunitet. Justitieministern fattar sedan det 
slutliga beslutet och beviljar immunitet ifall han det finner lämpligt.45     
 
Följande fem paragrafer måste uppfyllas för att CB ska rekommendera 
immunitet46: (14§) parten måste vidtaga åtgärder för att avsluta sin 
delaktighet i den illegala verksamheten; (15§) parten får inte ha varit 
verksamhetens anstiftare eller dess ledare, inte heller vara den enda gynnade 
av verksamheten i Kanada; (16§) parten måste samarbeta fullständigt; (a) 
parten måste avslöja alla förseelser som de har varit delaktiga i; (b) parten 
måste bidra med uppriktiga och sanna avslöjanden gällande bevis och 
information som är dem tillgängligt. Det får inte inträffa att materialet är 
felaktigt framställt eller förvrängt; (c) parten måste samarbeta fullständigt 
under utredningen, på sin egen bekostnad. Företagen måste vidtaga alla 
lagliga åtgärder för att främja ledningens, tjänstemäns och de anställdas 
fortsatta samarbete under utredningen och under ett eventuellt åtal; (17§) i 
den mån det är möjligt, skall parten återbetala motparter med tanke på den 
illegala verksamheten; (18§) ifall den första parten misslyckas med att 
uppfylla rekvisiten, har efterföljande part en möjlighet att uppfylla dem och 
därmed bli rekommenderad för immunitet.47       
 
Några av rekvisiten är intressanta att diskutera ytterligare. I 15§ står det att 
ett företag inte kan beviljas immunitet ifall det har varit den enda 
medlemmen i kartellen som har gynnats i Kanada. Detta krav är till för att 
CB ska kunna vara säkra på att det finns någon part inom kartellen som de 
kan väcka talan mot. Det finns ingen motsvarande regel i den amerikanska 
lagstiftningen, vilket troligtvis beror på att scenariot sällan eller aldrig 
uppkommer.48

 
I 16(a)§ ställs det som krav att parten avslöjar alla förseelser som den har 
varit delaktig i. Det krävs emellertid inte att företaget måste avslöja separata 
karteller som de eventuellt har varit delaktiga i, d.v.s. paragrafen är inte 
Kanadas motsvarighet till USA:s amnesty plus. Den kanadensiska 
lagstiftnigen har emellertid ett motsvarande program.49 Myndighetens 
tolkning klargör att anmälaren enbart behöver avslöja de brott som har 
begåtts i anknytning till den kartell som immunitet har sökts för.50    
 
Efter det att myndigheten har rekommenderat justitieministern att bevilja 
immunitet, är det upp till honom eller henne att slutligen avgöra.51 Ministern 
                                                 
45 Competition Bureau, Information Bulletin, Immunity Program under the Competition 
Act, 24§. 
46 Författarens översättning. 
47 Competition Bureau, Information Bulletin, Immunity Program under the Competition 
Act, §§14-18. 
48 OECD: Report on Leniency Programmes to Fight Hard Core Cartels, s. 10. 
49 Immunity plus är Kanadas motsvariget till USA:s amnesty plus. Programmet är uppbyggt 
på samma sätt som det amerikanska. 
50 Competition Bureau: Immunity Program under the Competition Act, Frequently Asked 
Questions, s. 2. 
51 Competition Bureau, Information Bulletin, Immunity Program under the Competition 
Act, 24§. 
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grundar sitt beslut dels på rekommendationen från CB, dels på vissa egna 
grunder. Det som kan påverka är bl.a.: svårighetsgraden på brottet ifråga; 
behovet av anmälarens vittnesmål; hur stor del anmälaren har i skulden och 
partens kriminella historia.52

 

3.2.1 Multi-jurisdiktion 

För ett företag kan det vara svårt att veta hur de ska agera för att undvika 
sanktioner. Deras delaktighet i en kartell kan komma att falla under flera 
länders jurisdiktion. Ifall de anmäler sig till ett nedsättningsprogram i ett 
land så behöver detta inte betyda att de är säkra i ett annat. Den 
kanadensiska myndigheten har klargjort att parter som är först med att 
anmäla sig i ett annat lands program, men inte anmäler sig i Kanada, inte 
räkna med någon förmånlig behandling,53 inte ens ifall det andra landets 
undersökning slutligen leder till att CB kan upptäcka och åtala kartellens 
medlemmar för deras verksamhet inom Kanada.54  
 
CB:s bedömning har tidigare varit mildare. I fallet Rhone-Poulenc S.A.55 
beviljade myndigheten företaget ett avdrag trots att det var nummer tre med 
att anmäla sig. De blev särskilt behandlade av den anledningen att de hade 
blivit beviljade immunitet i enlighet med USA:s program. Resonemanget 
den gången var att företaget inte hade vågat anmäla sitt handlande till de 
kanadensiska myndigheterna på grund av risken att förlora sin plats som 
nummer ett i USA. Att fortsätta följa ett sådant resonemang skulle troligtvis 
avlägsna incitamentet för företag att söka immunitet i Kanada, d.v.s. ifall de 
dessförinnan hade sökt och beviljats immunitet under en annan 
jurisdiktion.56   
 

3.2.2 Exempel på sanktioner 

Utvecklingen i Kanada har klara likheter med USA, vilket till stor del kan 
bero på att utredningarna i de flesta fallen har behandlat karteller vars 
medlemmar har åtalats i USA dessförinnan. CB har därigenom fått en 
fingervisning om vilka produktmarknader som bör undersökas.57   
 
Förväntningarna var stora när det nya programmet trädde ikraft, men så sent 
som 1994 hade fortfarande inte någon bot överstigit 1 miljon CDN.58 Detta 

                                                 
52 Rowley, William J., Q.C., Opashinov, Mark: Competition and Antitrust, jan. 1999, s. 11, 
McMillan Binch. 
53 Competition Bureau, Information Bulletin, Immunity Program under the Competition 
Act, 31§. 
54 Canadian Antitrust Report-Winter 2000: Year in Review: Canada Cracks Down on 
Conspiracies, den 9 feb. 2000, s. 4. 
55 Rhone-Poulenc, Vitamins-kartellen. 
56 Campell, Neil A.: Canada Gets Serious About Cartels, McMillan Binch. 
57 Department of Justice: International Anticartel Enforcement and Interagency 
Enforcement Cooperation, kap. 4, s. 188. 
58 Kanadensiska dollar. 
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trots att lagstiftningen tillåter böter upp till 10 miljoner CDN för karteller 
anstiftade i Kanada.59 För karteller skapade utomlands60 finns det inget tak 
för böterna.61 Genombrottet kom år 1995, företaget Canada Pipe fick böta 
2.5 miljoner CDN för sin delaktighet i en inhemsk kartell. År 1998 gick 
företaget Archer Daniels Midland med på att böta 16 miljoner CDN, detta 
efter en s.k. plea agreement.62 De företag som inte har möjlighet att bli 
beviljade immunitet kan fortfarande få bra uppgörelser, beroende på sin 
plats i kön. När myndigheten beräknar skadestånd utgår de från siffrorna för 
företagets omsättning. Företaget som kommer in direkt efter anmälaren kan 
få en uppgörelse om 13% av omsättningen, nummer två 20% o.s.v.63 
Konrad von Finckenstein, chef för CB, konstaterade att ”…our immunity 
program, have led to several important convictions of both domectic and 
internationel corporations and individuals.” Han avslutade med att CB hade 
delat ut böter under år 1999 av ett belopp om ungefär 102 miljoner CDN.64  
 
Den kanadensiska myndigheten har också insett att individuella straff 
skapar utmärkta incitament för personer att anmäla sitt företag. De har 
emellertid varit mindre benägna att straffa individer än i grannlandet USA. 
För individer kan delaktighet i en kartell leda till 10 miljoner CDN i böter 
eller upp till 5 års fängelse.65 Två företagsledare från F. Hoffman La-Roche 
kom år 1999 överens med myndigheten om att böta 250,000 CDN vardera. 
Samma år dömdes en f.d. företagsledare till 9 månaders fängelse för sin 
delaktighet i en illegal kartell. Straffet omvandlades emellertid till 
samhällstjänst.66

 

                                                 
59 Competition Bureau, Information Bulletin, Immunity Program under the Competition 
Act, 3§. 
60 Engelska översättnigen, ”foreign directed conspiracy”. 
61 Rowley, William J., Q.C., Opashinov, Mark: Competition and Antitrust, s. 8, McMillan 
Binch. 
62 Campell, Neil A.: Canada Gets Serious About Cartels, McMillan Binch, s. 1. 
63 Ibid, s. 2. 
64 Von Finckenstein, Konrad, Q.C.: Criminal Matters Branch, tal inför ”the Canadian Bar 
Association”, den 21 sept. år 2000. 
65 Competition Bureau, Information Bulletin, Immunity Program under the Competition 
Act, 3§; Rowley, William J., Q.C., Opashinov, Mark: Competition and Antitrust, McMillan 
Binch, s. 7. 
66 Canadian Antitrust Report-Winter 2000, den 9 feb. 2000, s. 3. 
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3.3 Storbritannien 

Det brittiska amnestiprogrammet har influerats i en betydligt större grad av 
det amerikanska programmet än av det europeiska. Det trädde ikraft den 1 
mars år 2000. Förbudet mot karteller finner man i kap. 1, ”the Competition 
Act” från år 1998.67 Ett viktigt mål för konkurrenslagen är att stoppa 
karteller. Ansvaret för denna verksamhet åvilar OFT.68 De anser att 
amnestiprogrammet kan rättigfärdigas med tanke på konsumenternas och 
marknadens intressen.69  
 
Amnesti kan ges automatiskt till det företag som är föst med att förse OFT 
med bevis för att kartellen existerar och det sker innan OFT har inlett 
undersökningen, ”…it will benefit from total immunity…”.70 Det krävs 
emellertid även att följande rekvisit uppfylls:71 (a) förser OFT med 
tillgänglig information, dokument och bevis som är tillgängliga gällande 
den illegala aktiviteten; (b) samarbetar fullt ut under rättegången; (c) inte 
har påverkat någon att delta i kartellen och heller inte har spelat en ledande 
roll i kartellen; (d) avstår från vidare deltagande i kartellen från och med 
avslöjandet.72

 
Amnesti kan även beviljas i de fall när anmälan inkommer efter det att 
undersökningen har inletts. Detta förutsatt att parten är först med att förse 
OFT med information och att OFT ännu inte ”…has given written notice of 
his proposal to make a decision that the Chapter I prohibition has been 
infringed…”. Villkoren i del 3.4 (a-d) måste även uppfyllas.73 Utformningen 
av villkoren kan jämföras med det amerikanska rekvisitet, som sätter som 
krav att den amerikanska myndigheten ännu inte har tillräckliga bevis för att 
nå en fällande dom, se 3.1.1. 
 
Om parten inte uppfyller kraven ovan så finns det slutligen ett tredje 
alternativ. Företaget kan beviljas en nedsättning om upptill 50% ifall de 
bidrar med information om en aktuell kartell. Denna möjlighet finns för 
företag som lämnar in sin anmälan innan myndighetens ”written notice”, 
men som trots detta inte är först med att komma fram, eller att parten inte 
har uppfyllt kravet i del 3.4 (c),74 d.v.s. ett annat företag har lämnat in en 
anmälan dessförinnan, parten har påverkat någon att delta i sin kartell eller 
har spelat en ledande roll i denna.75  
 
                                                 
67 Competition Act 1998, kap. 3.1-3.3. 
68 Office of Fair Trading, brittiska motsvarigheten till konkurrensverket. 
69 Office of Fair Trading (OFT): Leniency in Cartel Cases, A Guide to the Leniency 
Programme for Cartel Cases under the Competition Act 1998. 
70 The Competition Act 1998, del 3.3.  
71 Författarens översättning. 
72 The Competition Act 1998, del 3.4. 
73 Ibid, del 3.6. 
74 Ibid, del 3.8. 
75 Bloom, Margaret: The New UK Competition Act, Fordham Corporate Law Institute, 
2000, s. 61. 
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Detta är de tre möjligheter som finns tillbuds. Den brittiska lagstiftningen 
innehåller inga regler liknande USA:s och Kanadas ”plea bargain”. Detta 
resulterar i att det helt och hållet saknas incitament för ytterligare 
medlemmar att anmäla sin delaktighet i den illegala verksamheten. 
Samtidigt blir det viktigare för företagen att inte missa chansen att anmäla 
som första företag när möjligheten väl finns, vilket i längden kan leda till att 
flera karteller upptäcks.76

 
Myndigheterna tog del av EU:s erfarenhet gällande böter innan de valde att 
sätta maxbeloppet till 10% av företagets omsättning i Storbritannien för 
varje år under förseelsen, emellertid maximalt tre år sammanlagt.77 De 
brittiska myndigheterna ansåg att tre år behövdes för att sanktionen skall 
verka avskräckande. Eftersom den amnesti som programmet beviljat inte 
omfattar civilmål, är det viktigt att skadeståndet i konkurrenslagen 
överstiger den sammanlagda summan av eventuella civilmål, annars skulle 
företagens incitament att anmäla sig försvinna.78 De företag som först 
utnyttjade programmet var First Group och Arriva. Båda företagen 
beviljades nedsättning tack vare att de hade bidragit med information. 
Arrivas böter reducerades med 36%, medan First Group undgick böter helt 
och hållet. First Group anmälde inte sin verksamhet förrän OFT:s 
undersökning hade inletts, men i kraft av förste anmälare beviljades de total 
amnesti ändå.79

    

3.3.1 Multi-jurisdiktion 

I de flesta länder bortser myndigheterna från huruvida företaget ifråga har 
bötfällts under en annan jurisdiktion. Storbritannien har emellertid som krav 
att tidigare böter skall tas med i bedömningen. I fallet Wilhelm mot 
Bundeskartellamt80 klargjorde EG-domstolen att gemenskapen bygger på ett 
speciellt system som går ut på att dela jurisdiktion. Ifall två förfaranden 
skulle inledas separat och sluta med att sanktioner skall ådömas, så måste 
domstolarna eller annan myndighet följa det generella kravet i art. 90 EKSG 
”…demands that any previous punitive decision must be taken into account 
in determining any sanction which is to be imposed…”. OFT måste, när de 
bestämmer storleken på beloppet, väga in eventuella böter som har utdömts 
av europeiska kommissionen eller av ett annat medlemslands domstol. Detta 
emellertid enbart så länge som det rör sig om samma uppgörelse eller 
handlande.81

 

                                                 
76 Whish, Richard: UK Competition Law, Fordham Corporate Law Institute, 2000, s. 93 
(110).  
77 Martin, Mike: Seeing the light: The Benefits of Coming Clean, den 18 mars 2003, Office 
of Fair Trading 
78 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Fighting Hard 
Core Cartels, Harm, Effective Sanctions and Leniency Programmes, s. 21. 
79 Market Sharing by Arriva plc. and First Group plc. (CA98/9/2002), den 30 jan. 2002. 
80 Mål 14/68, Wilhelm mot Bundeskartellamt. 
81 Brokx, Lidwyn: A Patchwork of Leniency Programmes, E.C.L.R. [2001], s. 35.  
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3.3.2 Individuellt straffansvar 

De brittiska myndigheterna har hela tiden arbetat med USA:s lagstiftning 
som förlaga. År 2001 publicerade OFT en rapport gällande kriminalisering 
av karteller i Storbritannien. OFT:s rapport ansåg att en allmänt hållen 
definition, åtskild från art. 81 EG och kap. 1 i ”the Competition Act”, var 
det mest praktiska. Risken med att behandla det individuella ansvaret i 
anknytning till bl.a. art. 81 är att fokus kan försvinna från frågan huruvida 
personen agerat oärligt. Detta på grund av de komplicerade ekonomiska 
uträkningarna.82 Om de inblandade individerna anses skyldiga ska de kunna 
dömas till max fem års fängelse och/eller obegränsade böter.83 Rapporten 
drog även slutsatsen att individer måste kunna beviljas amnesti ifall de 
uppfyller vissa uppsatta krav.84 Ett förslag gällande individuella straff 
behandlas för tillfället av parlamentet och väntas träda ikraft i slutet av 
våren 2003.85

 

3.4 Tyskland 

Tysklands ”leniency”-program är det av mina exempel som till störst del 
påminner om EU:s variant. Trots detta finns det vissa tydliga olikheter. 
Programmet trädde i kraft så sent som den 17 april år 2000. Det är upp till 
den tyska konkurrensmyndigheten, Bundeskartellamt (BKA), att 
självständigt avgöra storleken på bötesbeloppen. BKA har klargjort att böter 
generellt inte kommer att utdömas ifall parten uppfyller de nödvändiga 
kraven. Detta för att skapa förutsägbarhet för användarna.86

 
Följande rekvisit skall uppfyllas:87 (a) informerar Bundeskartellamt innan en 
preliminär undersökning inletts och medlemmen inte kände till eller hade 
anledning att räkna med att undersökningen skulle inledas; (b) är först med 
att förse BKA med avgörande information; (c) förser BKA med all relevant 
information, tillgängliga dokument och bevisning gällande kartellen och 
samarbetar förbehållningslöst med BKA under hela förfarandet; (d) har inte 
spelat en avgörande roll i kartellen och; (e) upphör att delta i kartellen på 
begäran av BKA och allra senast när BKA har delgett någon medlem en 
stämning.88

 

                                                 
82 Hammond, Anthony och Penrose, Roy: Proposed Criminalisation of cartels in the UK, 
[2002] UKCLR 97, Report for the Office of Fair Trading, nov. 2001, s. 4. 
83 Ibid, s. 7. 
84 Ibid, s. 30f. 
85 Det senaste förslaget, ”the Enterprise Bill” väntas träda ikraft i slutet av våren 2003; 
Office of Fair Trading: OFT consults on Enterprise Bill cartel powers, den 15 july 2002, s. 
2, fotnot 5. 
86 Brokx, Lidwyn: A Patchwork of Leniency Programmes, E.C.L.R. [2001], s. 35. 
87 Författarens översättning. 
88 Notice No. 68/2000, on the guidelines of the Bundeskartellamt relating to the setting of 
fines, den 17 april år 2000, del A(a-e). 
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Det finns även en möjlighet för de företag som inte uppfyller kravet i del 
A(a) att beviljas nedsättning, d.v.s. de har inkommit med sin anmälan efter 
det att undersökningen har inletts. Böterna kommer då att reduceras med 
minst 50%.89 Total amnesti är därmed fortfarande möjlig. Denna 
bestämmelse förser den tyska myndigheten med en ovanlig flexibilitet, 
framförallt jämfört med EU:s program, se kap. 4. Det finns slutligen även en 
möjlighet för de företag som enbart klarar rekvisitet i del A(e). 
Nedsättningen blir emellertid i dessa fall betydligt mindre.90

 
Den tyska konkurrenslagstiftningen innehåller även sanktioner riktade mot 
individer. Inga böter alls eller endast reducerade böter kommer emellertid 
att utdömas ifall individen väljer att samarbeta. Ifall en anställd väljer att 
avslöja sitt företags verksamhet, men inte gör det i egenskap av företagets 
representant, är det enbart individen som kommer att beviljas nedsättning.91

 

                                                 
89 Notice No. 68/2000, on the guidelines of the Bundeskartellamt relating to the setting of 
fines, den 17 april år 2000, del B. 
90 Ibid, del C. 
91 Notice No. 68/2000, on the guidelines, del D; Germany, E.C.L.R. [2000], s. N-68. 
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4 EU 1996 års program 
Kommissionen hade redan innan 1996 års program beaktat företags 
samarbetsvilja som ett skäl att bevilja nedsättnig av bötesbelopp. I beslutet 
gällande Cartonboard beaktade kommissionen som förmildrande 
omständighet dels företagets samarbete efter undersökningen, dels ”…the 
extent to which any such cooperation may materially have contributed to 
facilitating or expediting the conclusion of the present proceedings.”92 
Kommissionen har även beaktat företags bristande samarbete och deras 
försök att hindra undersökningen, som försvårande faktorer, d.v.s. skäl att 
utdöma ett högre belopp.93 Fyra rederier blev år 1992 helt och hållet 
befriade från böter, kommissionen ansåg att ”…there are grounds for 
exempting from fines the four shipping companies which although members 
of the commitees contributed in drawing the attention of the Commission to 
practices dealt with in this decision.”94    
 
Det som har förändrats i och med programmet är att kommissionen åtager 
sig en klar förpliktelse, om företagen väljer att samarbeta kommer de att 
belönas. Följden blir dessutom att förutsägbarheten ökar avsevärt för 
företagen. Kriterierna och procentsatserna skapar ett tydligare incitament. 
 
Kommissionen presenterade sitt nya program i ett meddelande.95

Rättsakten består av fem olika delar, A-E. För att bli beviljad nedsättning i 
enlighet med programmet krävs det att företaget ifråga uppfyller rekvisiten i 
någon av delarna B-D. De tre delarna tillhandahåller olika grader av 
nedsättning. Om företaget uppfyller förutsättningarna för del B, kan det 
befrias från böter eller beviljas en mycket betydande nedsättning av 
bötesbeloppet. Del C kan leda till en betydande nedsättning av böterna, 
medan anmälaren kan beviljas en väsentlig nedsättning av bötesbeloppet om 
han uppfyller rekvisiten i del D.    
 
Till skillnad från exempelvis den amerikanska lagstiftningen är 
nedsättningen inte automatisk för anmälaren. Kommissionen fattar sitt 
beslut först i slutet av förfarandet, d.v.s. i samband med avgörandet 
huruvida brott mot art. 81 EG föreligger.96  
 

                                                 
92 Cartonboard O.J. [1994] L243/1, punkt 169 och 171. 
93 Bayonox O.J. [1999] L21/78, punkt 69; Eurocheque Helsinki O.J. [1992] L95/50, punkt 
84. 
94 Franco-West-African Shipowners Committees O.J. [1992] L134/1, punkt 74(e); se även 
Tretorn O.J. [1994] L95/50, punkt 77. 
95 Kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden, 
O.J. [1996] C207/4.   
96 O.J. [1996] C207/4, del E, punkt 2. 
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4.1 B. Befrielse från böter eller mycket 
betydande nedsättning av bötesbeloppet 

Ifall fem villkor uppfylls kan ett företag beviljas nedsättning med minst 75% 
av det bötesbelopp som annars skulle ha ålagts, eller helt och hållet befrias 
från böter. Följande fem villkor skall uppfyllas: (1) företaget skall anmäla 
den hemliga kartellen innan kommissionen har inlett en undersökning 
gällande samma kartell; (2) företaget måste vara först med avgörande 
bevisning; (3) upphöra med sitt deltagande; (4) förse kommissionen med 
information; (5) inte ha varit kartellens initiativtagare.97  
 

4.1.1 Innan undersökningen har inletts 

a) Företaget måste ha anmält den hemliga kartellen till kommissionen innan 
denna har fattat beslut om och påbörjat en undersökning hos de företag som 
deltar i kartellen och innan kommissionen har tillräckliga upplysningar för 
att kunna bevisa förekomsten av den anmälda kartellen.98

 
Kommissionen har i enlighet med förordning 17/62 rätt att företa 
undersökningar, s.k. gryningsräder, för att kunna avslöja misstänkta 
karteller. Företag måste anmäla sin illegala aktivitet innan det att en 
undersökning har inletts.99

 
Det är inte alltid nödvändigt att anmäla direkt till kommissionen. Företaget 
Tate and Lyle uppfyllde rekvisitet genom att anmäla sin kartell till OFT. De 
informerade sedermera även kommissionen.100  
 
En förutsättning för att nedsättning ska kunna beviljas är att bekännelsen har 
gjorts på företagets vägnar. En anmälan av en styrelseledamot eller en 
person i ledningen anses inte nödvändigtvis uppfylla de nödvändiga kraven. 
Det krävs särskilt att individen är behörig. Fördelarna med samarbetet kan 
avsevärt minska ifall företagets nyckelpersoner senare inte också väljer att 
samarbeta.101

 
Att enbart bevilja nedsättning till de företag som inkommer med 
information innan dess att kommissionen kan bevisa kartellens förekomst, 
är ett sätt att utesluta företag som redan är under bevakning. Med andra ord, 
de företag som är medlemmar i karteller som redan är bekanta för 
kommissionen skall inte ha möjlighet att beviljas betydande nedsättningar. 
Rekvisitet försäkrar att företaget kommer med en väsentlig motprestation. 
Detta i och med att kommissionen tack vare samarbetet upptäcker en för 

                                                 
97 O.J [1996] C207/4, del B. 
98 O.J. [1996] C207/4, del B(a). 
99 Förordning 17/62, Första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86. 
100 British Sugar O.J. [1999] L76/1, punkt 216. 
101 OECD: Fighting Hard Core Cartels, Harm, Effective Sanctions and Leniency 
Programmes, s. 23. 
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dem tidigare okänd kartell eller genom att resurser som skulle ha använts för 
att bevisa kartellens förekomst sparas. Utredarna ansåg att information 
given under eller efter undersökningen inte är lika värdefull. Uppdraget att 
bevisa överträdelser, efter undersökning, kan emellertid även visa sig vara 
väldigt tidskrävande och avancerat.102

 
Programmet tillämpades för första gången på kartellen Alloy Surcharge år 
1998. Kommissionen klargjorde i sitt beslut att ingen av kartellens 
medlemmar hade uppfyllt villkoren i del B. Detta på grund av att de inte 
hade anmält verksamheten innan dess att kommissionens undersökning, i 
enlighet med förordning 17/62, hade inletts103

 

4.1.2 Först med avgörande bevisning 

b) Företaget måste vara först med att tillföra bevismaterial som är avgörande 
för att bevisa att kartellen finns.104

 
Rekvisitet är uppdelat i två delar. Företaget måste dels vara först med 
handlingen, dels presentera avgörande bevis.105 Kommissionen har ställt 
dessa höga krav för att garantera att de erhåller en ordentlig fördel innan det 
att en eventuell nedsättning beviljas. 
 
Första ledet i rekvisitet är formulerat för att skapa osäkerhet och misstro 
medlemmarna emellan, vilket kan leda till att de motverkar kartellens 
intressen. Det skapar ett intresse av att vara först med att anmäla 
verksamheten såvida parterna inte kan vara säkra på att de andra 
medlemmarna inte kommer avslöja kartellen. Detta kan slutligen leda till att 
kartellerna kommer i gungning och därigenom korta ner deras livstid, vilket 
i förlängningen kan verka avskräckande för eventuella nya medlemmar.106

 
Incitamentet med att vara först med att anmäla reduceras märkbart i och 
med att den första anmälaren inte är garanterad en betydlig nedsättning. 
Företaget Tate and Lyle fick böta 7 miljoner ECU, detta trots att de var först 
med att anmäla sin kartell till kommissionen.107  
 
Kommissionens sekretess i konkurrensärenden kan komma att bli ett 
problem för dem själva. Företagen har på grund av denna ingen möjlighet 
att veta huruvida deras information kommer att klassa som ny av 
kommissionen, ifall den kan räknas som avgörande. Rekvisitet i (b) skapar 
en tydlig osäkerhet. Företagen har inte möjlighet att förutse det kommande 

                                                 
102 Carle, Johan, Perván Lindeborg, Stefan och Segenmark, Emma: The New Leniency 
Notice, E.C.L.R. [2002], s. 265. 
103 Alloy Surcharge O.J. [1998] L100/55, punkt 94. 
104 O.J. [1996] C207/4, del B(b). 
105 Engelsk översättning, ”decisive evidence”. 
106 Wils, Wouter P.J.: The Commission Notice on the Non-Imposition or Reduction of Fines 
in Cartel Cases: A Legal and Economic Analysis, E.L.Rev. [1997] 22, s. 125. 
107 Pressmeddelande, IP/98/898, den 14 oktober 1998. 
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händelseförloppet. Risken finns att ett anmälande företag väljer att lämna 
viktig information, men i slutändan endast blir beviljat en nedsättning i 
enlighet med del D. Detta leder troligtvis till att företag som vill ha minst en 
betydlig nedsättning i utbyte inte kommer anmäla sin verksamhet.108

 
För företag kan det ofta vara svårt att anföra avgörande bevis för kartellen. 
Den mesta dokumentationen har troligtvis regelbundet förstörts. Som 
exempel på bevis kan nämna fallet FEG & TU. De två medlemmarna 
lämnade in bandupptagningar och listor gällande telefonsamtal mellan 
kartellens medlemmar.109

 

4.1.3 Upphöra med sitt deltagande 

c) Företaget måste ha upphört med sitt deltagande i den olagliga 
verksamheten senast då det anmäler kartellen till kommissionen.110

 
Detta villkor har som uppgift att bidra till programmets preventiva effekt. 
Kartellverksamheten skall upphöra så fort som möjligt. Utav medlemmarna 
i Alloy Surcharge-kartellen var det endast ett företag av sex som hade 
upphört med sitt deltagande i tid.111

 

4.1.4 Förse med information 

d) Företaget måste förse kommissionen med alla nödvändiga upplysningar, 
alla handlingar och allt bevismaterial som det har tillgång till beträffande 
kartellen och ställa sig till förfogande för löpande och fullständigt samarbete 
under hela undersökningen.112

 
Den mest väsentliga informationen har troligtvis redan kommit 
kommissionen tillhanda. Det här rekvisitet är till för att maximera fördelen 
med företagets samarbete. Företag skall ha skyldigheten att även i 
fortsättningen presentera information som de anser kan vara av intresse för 
kommissionen. Även smärre information kan underlätta kommissionens 
undersökning. Myndigheterna vill även undvika att företagen ändrar sig och 
istället väljer att förneka sitt ursprungliga erkännande. Ett av företagen i 
British Sugar-kartellen uppfyllde samtliga krav förutom kravet gällande 
fortsatt samarbete. Detta ledde till en nedsättning om 50% istället för 75% 
och uppåt. Kommissionen förklarade dessvärre inte i beslutet varför 
rekvisitet inte var uppfyllt.113

                                                 
108 Hornsby, Stephen och Hunter, Joan: New Incentives for ”Whistle.blowing”: will the 
E.C. Commission’s Notice Bear Fruit?, E.C.L.R. [1997] 1, s. 38. 
109 FEG och TU O.J. [2000] L39/1, punkt 151. 
110 O.J. [1996] C207/4, del B(c). 
111 Alloy Surcharge O.J. [1998] L100/55, punkt 94-95. 
112 O.J. [1996] C207/4, del B(d). 
113 British Sugar O.J. [1999] L76/1, punkt 217; Wils, Wouter P.J.: The Commission Notice 
on the Non-Imposition or Reduction of Fines in Cartel Cases: A Legal and Economic 
Analysis, E.L.Rev. [1997] 22, s. 125 (133). 
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4.1.5 Kartellens initiativtagare 

e) Företaget får inte ha tvingat ett annat företag att delta i kartellen, eller ha 
varit initiativtagare till eller ha haft en bestämmande roll i den olagliga 
verksamheten.114

 
Möjligheten att söka nedsättning för eventuella böter skall inte finnas 
tillgänglig såsom ett argument när företag diskuterar kring ett eventuellt 
bildande av en kartell. EU:s definition inkluderar även fall där flera företag 
har delat på den ledande rollen inom kartellen, t.ex. ifall två företag 
tillsammans anstiftar en kartell är det tillräckligt för att de båda inte ska 
anses ha uppfyllt kriteriet under (e).115   
 
Direkt efter det att programmet blivit antaget bestämde sig företaget 
Ajinamoto för att informera kommissionen om Lysine-kartellen. Samtliga 
fem medlemmar i kartellen valde att senare samarbeta. Ajinamoto som hade 
varit först med att anmäla, uppfyllde kraven (a-d), men inte (e). Detta på 
grund av att de haft en bestämmande roll inom kartellen. Företaget blev 
emellertid senare beviljade nedsättning med 50% enligt del D.116

 

4.1.6 Total nedsättning 

När kommissionen sammanfattade 1996 års program i ett pressmeddelande 
den 13 feb. 2002, kunde det konstateras att endast tre företag hade blivit 
beviljade total nedsättning. Dessa beslut fattades emellertid under år 2001 
vilket kan tyda på att en ökning även i framtiden är att vänta. Det första 
företaget var Rhone-Poulenc. Företaget beviljades total nedsättning i 
förhållande till två av de tre karteller som de varit delaktiga i. Det andra 
företaget var Brasserie de Luxemburg som hade varit delaktiga i Luxemburg 
Brewers-kartellen. Slutligen beviljades även företaget Sappi total 
nedsättning av bötesbeloppet för sin delaktighet i Carbonless Paper-
kartellen.117

 

4.2 C. Betydande nedsättning av böter 

I de fall där anmälaren inte har lyckats meddela kommissionen, innan dess 
att en undersökning har inletts, finns det fortfarande en möjlighet att få en 
betydande nedsättning. Ett företag som uppfyller villkoren i rekvisiten (b-e) 
under del B kan beviljas en nedsättning av bötesbeloppet med 50-75%. En 
förutsättning är då att undersökningen inte har lyckats skapa tillräckligt 

                                                 
114 O.J. [1996] C 207/4, del B(e). 
115 OECD: Fighting Hard Core Cartels, Harm, Effective Sanctions and Leniency 
Programmes, s. 16. 
116 Pressmeddelande, IP/00/589, den 7 juni 2000. 
117 Pressmeddelande, MEMO/02/03, den 13 feb. 2002. 
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underlag för att kommissionen ska kunna fatta ett beslut. Den lägre 
procentsatsen motiveras med att kommissionen redan hade vetskap om 
kartellen och att samarbetet därmed inte medför en lika stor besparing av 
resurser som under del B.118

 
Det dröjde ända fram till år 2001 innan ett företag beviljades nedsättning i 
enlighet med del C. Detta i samband med att kommissionen bötfällde åtta 
företag för del aktighet i Graphite Electrodes-kartellen. Redan år 1997 
startade kommissionen en undersökning gällande kartellen utan att finna 
några direkta bevis. Företaget Shova Denko valde i början av år 1998 att 
samarbeta med kommissionen, som första företag i kartellen. Detta bl.a. 
genom att överlämna viktiga dokument. Dessa bevis var en starkt 
bidragande orsak till kommissionens beslut gällande kartellen. Shova Danko 
uppfyllde i och med detta samtliga villkor i del C och beviljades därmed en 
nedsättning av bötesbeloppet med 70%. Nedsättningen medförde att 
beloppet reducerades från 58 miljoner EURO till 17.4 miljoner EURO.119  
 
De flesta företagen som inte uppfyller villkoren för nedsättning i enlighet 
med del B brukar även misslyckas med att klara av kraven i del C. Det är 
emellertid vanligare att de slutligen beviljas nedsättning under del D. 
 

4.3 D. Väsentlig nedsättning av böter 

I de fall där företag inte har lyckats med att uppfylla kraven ovan finns det 
slutligen ett tredje alternativ. Parten kan beviljas nedsättning om 10-50% av 
bötesbeloppet, det enda kravet är att företaget samarbetar. Kommissionen 
har givit två exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut, d.v.s. andra 
former av samarbete kan även godtas. 
 
- ”Ett företag förser kommissionen med upplysningar, dokument eller 

annat bevismaterial som bidrar till att fastställa att överträdelsen har 
begåtts, innan ett meddelande om anmärkningar sänds ut.”120 

- ”Ett företag informerar kommissionen om att det inte bestrider de 
faktiska omständigheter som kommissionen grundar sina anklagelser på, 
eller det att det har tagit emot ett meddelande om anmärkningar.”121 

 

4.3.1 Exempel 1 från rättspraxis 

Några exempel på den första varianten inträffade i anknytning till Alloy 
Surcharge-kartellen. Företagen Usinor och Avesta fick sina böter nedsatta 
med 40% vardera. Usinors samarbete bestod av att de som första företag 
informerade kommissionen om ett möte mellan kartellens medlemmar. De 

                                                 
118 O.J. [1996] C207/4, del C. 
119 Graphite Electrodes O.J. [2002] L100/1, punkt 216-218; Pressmeddelande, IP/01/1010, 
den 18 july 2001. 
120 O.J. [1996] C207/4, del D punkt 1. 
121 O.J. [1996] C207/4, del D punkt 2. 
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kunde emellertid inte beviljas nedsättning enligt del C eftersom de inte hade 
upphört med den illegala verksamheten i samband med överlämnandet av 
informationen.122

 
Företaget Avesta tog på sig uppgiften, i samband med kommissionens 
undersökning år 1996, att undersöka sina arkiv för att försöka finna möjliga 
kontrakt med konkurrenter. Undersökningen ledde till att ett antal sådana 
avtal senare kunde överlämnas till kommissionen. Avesta var även det enda 
företaget i kartellen som valde att avsluta verksamheten direkt efter 
undersökningen, detta genom att återgå till det normala sättet att fastställa 
priser. Avesta var heller inte kvalificerade för nedsättning enligt del C på 
grund av att de inte hade varit först med att bidra med avgörande bevisning 
till kommissionen. De båda företagens samarbete kunde emellertid inte 
rendera i en nedsättning om maximala 50% av bötesbeloppet, trots att deras 
samarbete varit omfattande ansåg kommissionen att deras medverkan inletts 
för sent.123   
 
När kommissionen undersökte Pre Insulated Pipe-kartellen begärde de 
information från de inblandade företagen.124 Företaget ABB utnyttjade 
tillfället till att bidra med information gällande de faktiska omständigheter 
som omgav kartellen. Kommissionen ansåg att trots det faktum att ABB inte 
avslutade den illegala verksamheten förrän nio månader efter det att 
kommissionens undersökning inletts, skulle samarbetet belönas med en 
nedsättning med 30% av bötesbeloppet. De klargjorde även i beslutet att 
anledningen till att nedsättningen inte blev 50% av beloppet var att 
samarbetet inleddes först efter det att kommissionen begärt information. 
ABB hade bl.a. utgjort en av de ledande företagen inom kartellen och kunde 
därmed inte kvalificera sig under del B och C.125

 
Redan år 1994 tillämpades ett liknande förfarande. Kommissionen skrev i 
sitt beslut att de bevis som företaget Stora har bidragit med ”…has 
contributed materially to the establishment of the truth, reduced the need to 
rely upon circumstantial evidence…”. Avslutningvis belönades samarbetet 
med en väsentlig nedsättning av det aktuella bötesbeloppet, någon exakt 
procentsats nämndes emellertid inte.126  
 

4.3.2 Exempel 2 från rättspraxis 

Det andra exemplet har tillämpats i många beslut gällande invecklade 
karteller. Företagen informerar kommissionen om att det inte bestrider de 
faktiska omständigheterna, ”do not contest”. Ett sådant förhållningssätt 
förser i sig själv inte kommissionen med ytterligare bevisning eller 

                                                 
122 Alloy Surcharge O.J. [1998] L100/55, punkt 95 och 97.  
123 Alloy Surcharge O.J. [1998] L100/55, punkt 95, 97 och 100. 
124 Förordning 17/62, artikel 11, begäran av information. 
125 Pre Insulated Pipe-kartellen O.J. [1999] L24/1, punkt 174; Brokx, Lidwyn: A Patchwork 
of Leniency Programmes, E.C.L.R., s. 35 (37). 
126 Stora (Cartonboard) O.J. [1994] L243/1, punkt 171. 
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information om kartellen, utan bidrar endast med att kommissionen inte 
behöver ödsla tid på företagets invändningar gällande de faktiska 
omständigheterna. Trots samarbetets begränsade betydelse har sådana 
ställningstaganden belönats med nedsättningar om 10-20%.127

 
Det vanligaste är att företag som agerar på samma sätt som i exempel 2 blir 
beviljade en nedsättning om 10% av bötesbeloppet.128 Två medlemmar av 
Pre Insulated Pipe-kartellen beviljades till och med en nedsättning om 
20%.129 Vissa andra beslut kan verka mera oskäliga. Företaget Minoan hade 
till att börja med varit en av de ledande medlemmarna i kartellen och hade 
sedermera även försökt hindra kommissionens undersökning. De blev trots 
detta beviljade en nedsättning om 10% tack vare att de inte bestred 
kommissionens fakta.130 I ett annat beslut beviljas fem företag nedsättning 
om 10% av bötesbeloppet vardera trots att ”…the firms did not provide any 
documentary evidence or facts not already in the possession of the 
Commission and did not acknowledge the infringment.” Detta enbart tack 
vare att de inte bestred de faktiska omständigheterna.131

 

4.3.3 Fördelar och nackdelar med del D 

För att beviljas nedsättning under del D krävs inte att kommissionen har 
tillräckliga bevis eller att företaget måste bidra med avgörande bevisning. 
Kommissionen kommer inte tack vare samarbetet, under del D, upptäcka 
karteller som annars skulle ha förblivit okända. Fördelen är emellertid att 
kommissionens resurser kan frigöras, vilket leder till att sannolikheten ökar 
för att andra karteller kommer att upptäckas. Nackdelen med del D, ifall den 
tillämpas för frikostigt, är att den begränsar företagens incitament för att 
anmäla enligt del B. Rekvisiten i del B kan bara uppfyllas av ett företag per 
kartell, medan antalet i del D är obegränsat. Risken är att kartellens parter 
väljer att avvakta med att samarbeta, detta med tanke på att de eventuellt 
senare kommer kunna beviljas en nedsättning om 50% av bötesbeloppet i 
enlighet med del D.132

 
Hur stora nedsättningar kan emellertid kommissionen bevilja i förhållande 
till sparade resurser? Wouter P.J. Wils133 menar att samarbetet under del D 
till att börja med måste bidra till att kommissionens resurser väsentligt 
sparas. När beslut gällande procentsatser skall fattas är det viktigt att väga 
fördelar mot nackdelar, större sannolikhet för upptäckt och böter mot de 
reducerade böterna. En nedsättning om 50% av bötesbeloppet skall endast 

                                                 
127 Carle, Johan, Perván Lindeborg, Stefan och Segenmark, Emma: The New Leniency 
Notice, E.C.L.R. [2002], s. 265. 
128 British Sugar O.J. [1999] L76/1, punkt 214. 
129 Pre Insulated Pipe-kartellen O.J. [1999] L24/1, punkt 180. 
130 Minoan (Greek Ferries) O.J. [1999] L109/24, punkt 161. 
131 Alloy Surcharge O.J. [1998] L100/55, punkt 100f. 
132 Wils, Wouter P.J.: The Commission Notice on the Non-Imposition or Reduction of Fines 
in Cartel Cases: A Legal and Economic Analysis, E.L.Rev. [1997] 22, s. 125. 
133 Wouter P.J. Wils,  medlem i kommissionens organisation för rättstjänst.  
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beviljas ett företag ifall dess grad av samarbete, tillämpat av alla kartellens 
medlemmar, hade medfört att kommissionens resurser för att lösa fallet hade 
halverats.134   
 

4.4 Fördelar och nackdelar med 1996 års 
program 

Kommissionen har till stor del misslyckats med att belöna samarbete enligt 
1996 års meddelande. Företag som bidrar med viktig information klarar inte 
av de högt uppsatta kraven under del B och C. Programmet har därmed inte 
kommit att bli det hjälpmedel som kommissionen hoppades på.  
 
Programmet har emellertid fört med sig vissa positiva effekter. Det har 
bidragit till att ändra kartellernas och företagens sätt att agera. De 
samarbetar inte på samma sätt som tidigare. Förut var det vanligt att 
företagen presenterade ”a unified defence” mot kommissionen. Numera 
agerar företagen mera beräknande, detta på grund av att de inte längre kan 
lita på de andra medlemmarna i kartellen. Alla är medvetna om att det finns 
en möjlighet att få sina böter väsentligt nedsatta och arbetar var och en för 
sig för att uppfylla de uppsatta kraven. Kommissionen fattade sammantaget 
under år 2001 beslut gällande 10 stycken karteller, 56 företag fick 
sammanlagt betala 1.836 miljoner EURO i böter. Detta belopp utgjorde en 
rekordsumma som EU:s konkurrensmyndigheter aldrig varit i närheten av 
tidigare och visade trots allt att utvecklingen av programmet går åt rätt 
håll.135

 

4.4.1 Kräver avgörande bevisning 

Rekvisitet i del B och C försvårar avsevärt för den potentielle anmälaren. 
Det är svårt för företagen att beräkna huruvida deras bevis kommer att 
klassas som avgörande. Det är dessutom knappast troligt att medlemmar i 
kartellen som bara är delaktiga till viss del, har tillgång till bevis som kan 
uppfylla de högt uppsatta kraven. De fråntas därmed möjligheten att kunna 
beviljas nedsättning i enlighet med del B och C, trots att de innehar 
information som kan vara viktig för kommissionen.136

 
Det är intressant att jämföra med USA. Deras motsvarande rekvisit kräver 
enbart att anmälaren berättar allt det vet om den aktuella kartellen. Det för 
med sig att vissa delar av deras program inte enbart är förbehållet de s.k. 

                                                 
134 Wils, Wouter P.J.: The Commission Notice on the Non-Imposition or Reduction of Fines 
in Cartel Cases: A Legal and Economic Analysis, E.L.Rev. [1997] 22, s. 125. 
135 Riley, Alan: The Real European Antitrust Revolution, European Current Law Year 
Book 2001, s. Ivi; Riley, Alan: The New Draft Leniency Notice: Towards an American 
Model?, European Current Law Year Book 2001, s. Ixi; Pressmeddelande, MEMO/02/23, 
den 13 feb. 2002. 
136 Riley, Alan: The Real European Antitrust Revolution, European Current Law Year 
Book, 2001, s. Ivi. 
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”major players”. De mindre insatta medlemmarna i kartellen får även dom 
en möjlighet att söka total immunitet, motsvarande 100% enligt del B. Detta 
kan även i förlängningen verka oroväckande för de mer inblandade, med 
tanke på att de i sådana fall riskerar att hamna utanför, d.v.s. de får förlita 
sig på någon av de mindre generösa erbjudandena, under del C och D.137   
 

4.4.2 Beviljar inte nedsättning automatiskt 

Det finns ingen garanti i programmet att anmälaren kommer beviljas en 
nedsättning och heller inget besked om en eventuell reducerings storlek. Det 
är inte fråga om ”plea bargain” enligt den amerikanska modellen, utan 
kommissionen kommer först i slutet av det administrativa förfarandet 
meddela i vilken kategori företaget blir placerad, allt beroende på hur 
mycket samarbetet anses vara värt.138

 
Kommissionens tjänstemän är heller inte tillåtna att på något sätt förhandla 
med företag gällande nedsättningens storlek. Det blir väldigt svårt för 
företag att själva beräkna ungefär vilka fördelar som de kommer att belönas 
med ifall de väljer att samarbeta. Företagens anmälningar sker i proportion 
till sannolikheten att beviljas en nedsättning. Det är viktigt att skapa ett 
förutsägbart system för att ekvationen skall kunna tillämpas.139

 
Det är inte ovanligt att förfarandet drar ut på tiden och företagen får vänta 
på det slutgiltiga beskedet i ett flertal år. Bristen på vetskap huruvida de 
kommer att beviljas en nedsättning kan verka avskräckande för många 
företag. Anmälaren får väga en eventuell nedsättning mot de negativa sidor 
som definitivt kommer följa, såsom bl.a. förlorat samarbete med företag och 
hämndaktioner från andra medlemmar i kartellen. Nackdelen med det 
gällande systemet är att hela kommissionen måste vara med och fatta 
beslutet, flexibiliteten går förlorad. Den enda lösningen, med det gällande 
systemet, är att de kommande besluten bidrar till att skapa en praxis som 
kan leda till en viss förutsägbarhet för anmälare i framtiden.140  
 

4.4.3 Civilmål som konsekvens 

Ett problem för programmet är att samarbete med kommissionen inte 
garanterar skydd mot tredje parts agerande för ens deltagande i den olagliga 

                                                 
137 Riley, Alan: The Real European Antitrust Revolution, European Current Law Year 
Book, 2001, s. Ivi. 
138 Joshua, Julian: Cartel Enforcement, Competition Policy Newsletter, nr. 1 feb. 1999, s. 
27 (29). 
139 Bellamy, Christopher och Child, Graham D.: European Community Law of Competition, 
5:e uppl., London 2001, s. 956.; Carle, Johan, Perván Lindebprg, Stefan och Segenmark, 
Emma: The New Leniency Notice, E.C.L.R. [2002], s. 265. 
140 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Fighting Hard 
Core Cartels, Harm, Effective Sanctions and Leniency Programmes, s. 22; Riley, Alan: 
The New Draft Leniency Notice: Towards an American Model?, European Current Law 
Year Book, 2001, s. Ixi. 
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kartellen. Civilmål kan väckas mot företaget och det hela förvärras 
dessutom ytterligare av kommissionens s.k. ”paper trail problem”. 
Kommissionen har som vana och regel att detaljerat beskriva företagens 
samarbete i det slutgiltiga beslutet. Företagens anmälningar och 
erkännanden kan i förlängningen underlätta för tredje part. Kommissionens 
beslut skapar en plattform för en talan för skadestånd. Dessa mål behöver 
inte enbart begränsa sig till Europa utan kan även väckas i t.ex. USA. 
Risken för att bli indragen i civilmål kommer givetvis att utgöra en faktor 
när företaget skall fatta sitt avgörande beslut.141

 
En engelsk domstol utvecklade situationen vidare år 1996. De ansåg att ifall 
EG-domstolen har bekräftat ett beslut av kommissionen så är det tillräckligt, 
d.v.s. målsägaren behöver inte bevisa att brottet har inträffat en gång till. 
Kommissionens beslut fick i och med detta rättskraft även i det aktuella 
civilmålet.142

 
Detta kan jämföras med det amerikanska systemet där den statliga 
myndigheten är noga med att skydda anmälaren. I de fall där anmälaren blir 
beviljad amnesti är de fakta som har framkommit under förfarandet 
sekretessbelagda, dels under undersökningen, dels efter. Anmälaren är 
heller aldrig skyldig att formellt erkänna någon skuld för sitt handlande. Allt 
för att öka företagens incitament att utnyttja programmet. Detta 
tillvägagångssätt leder till att tredje parts situation inte förbättras enbart 
därför att företaget väljer att anmäla sin verksamhet.143

 

4.4.4 Immunitet inte tillgänglig efter inledd undersökning 

I 1996 års program saknades möjligheten för företag att kunna bli beviljade 
total nedsättning även efter det att en undersökning har inletts. Företags 
incitament att samarbete försämras, samtidigt som kommissionen är 
beroende av information för att kunna bevisa kartellens aktivitet.144  
 

                                                 
141 O.J. [1996] C207/4, del E, punkt 4; Carle, Johan, Perván Lindeborg, Stefan och 
Segenmark, Emma: The New Leniency Notice, E.C.L.R. [2002], s. 265;, Riley, Alan: The 
New Draft Leniency Notice: Towards an American Model?, European Current Law Year 
Book, 2001, s. Ixi. 
142 Mål Iberion (UK) Ltd. v. BPB Industries plc., den 18 april 1996, Chancery Division 
(avdelning under High Court of Justice). 
143 Brokx, Lidwyn: A Patchwork of Leniency Programmes, E.C.L.R. [2001], s. 35; OECD: 
Report on Leniency Programmes to Fight Hard Core Cartels, s. 11 och 14. 
144 Riley, Alan: The New Draft Leniency Notice: Towards an American Model?, European 
Current Law Year Book 2001, s. IiX. 
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5 EU 2002 års program 
Det beslutades redan i samband med 1996 års program att kommissionen 
skulle undersöka huruvida det fanns möjlighet att utveckla programmet. En 
sammanfattning av de senaste årens erfarenheter visar att programmets 
förutsägbarhet och säkerhet måste förbättras för att det ska kunna framstå 
som ännu attraktivare för företag. Mario Monti har emellertid betonat att 
”This new Notice should not, in any way, be understood as reflecting a more 
lenient approach in the fight against price-fixing and other anti-competitive 
practises.”145 Det nya programmet trädde ikraft den 14 februari år 2002. 
Dessa regler skall tillämpas på samtliga nya anmälningar såvida inte ett 
annat företag inom kartellen redan har gjort en anmälan till kommissionen 
under det gamla systemet.146

 
Det nya programmet skiljer sig i många avseenden från det gamla. Antalet 
delar är reducerade till två, del A erbjuder total immunitet till det företag 
som är först med att anmäla, medan del B beviljar avsevärda nedsättningar 
till parter vars samarbete renderar i att ny viktig information kan komma 
kommissionen tillhanda.147  
 

5.1 A. Immunitet mot böter 

Ett företag kan beviljas immunitet mot böter ifall det till att börja med 
uppfyller kraven i antingen punkt 8(a) eller 8(b). Det krävs dessutom 
därefter att de följande punkterna, 11(a-c) uppfylls.   
 
8(a) ”företaget är det första med att inkomma med bevismaterial som enligt 
kommissionen gör att den kan fatta beslut om att inleda en undersökning 
enligt artikel 14.3 i förordning nr 17/62 i samband med en misstänkt kartell 
som påverkar gemenskapen, eller”,148

 
8(b) ”företaget är det första att inkomma med bevismaterial som enligt 
kommissionen gör att den kan upptäcka en överträdelse av artikel 81 i EG-
fördraget i samband med en misstänkt kartell som påverkar 
gemenskapen.”149

 

                                                 
145 Pressmeddelande, IP/02/247, den 13 feb. 2002. 
146 Ibid. 
147 Kommissionens meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i 
kartellärenden O.J. [2002] C45/3, del A och B; Lägg märke till ordvalet i de olika delarna, 
immunitet och nedsättning. Kommissionen talar om ”immunity-applicant” och ”leniency-
applicant”.  
148 O.J. [2002] C45/3, del A, punkt 8(a). 
149 O.J. [2002] C45/3, del A, punkt 8(b). 

 35



För att företaget skall uppfylla kravet i 8(a) krävs dessutom att 
kommissionen, innan anmälan, inte hade tillräckligt med material för att 
inleda en undersökning.150

 
Två villkor måste uppfyllas för att anmälaren skall kunna beviljas immunitet 
enligt test (b), dels att ingen har beviljats immunitet i enlighet med punkt 
8(a), dels att kommissionen inte har tillräckliga bevis, vid tidpunkten för 
anmälan, för att upptäcka en överträdelse av art. 81 EG gällande den 
aktuella kartellen.151  
 
När kommissionen presenterade sitt meddelande angående översynen av 
1996 års program, var alternativet i punkt 8(b) inte inkluderat. Kritik och 
alternativa förslag ledde emellertid till att ändringen blev en del av det nya 
förslaget. Detta innebar ett stort framsteg för programmet, mycket tack vare 
att punkt 8(b) bibehåller möjligheten till immunitet, även i de fall där 
kommissionen redan har inlett en undersökning.152

 
11a) ”Det skall ställa sig till förfogande för löpande och fullständigt 
samarbete under hela loppet av kommissionens administrativa förfarande 
och förse kommissionen med allt bevismaterial om den misstänkta 
överträdelsen som det besitter eller har tillgång till. Det skall dessutom 
särskilt stå till kommissionens förfogande för att snabbt bidra till 
klargöranden om de faktiska omständigheterna i fråga.”153  
 
Rekvisitet är detsamma som i 1996 års program. Kommissionen vill se till 
att företagen inte enbart nöjer sig med att anmäla sitt illegala handlande, 
utan att de istället fortgående arbetar för att underlätta kommissionens 
arbete. Kommissionens utredare skall bl.a. ha möjlighet att fortgående 
kontakta företagets representanter gällande frågor kring utredningen.154  
 
11b) ”Det måste upphöra med sitt deltagande i den misstänkta kartellen 
senast när det inkommer med bevismaterial enligt punkt 8 a eller 8 b.”155  
 
11c) ”Det får inte ha  vidtagit åtgärder för att tvinga andra företag att delta i 
överträdelsen.”156

 
I 1996 års program fanns det som krav att anmälaren inte fick ha varit 
kartellens anstiftare eller dess ledare. Dessa villkor har nu tagits bort och 

                                                 
150 O.J. [2002] C45/3, del A,punkt 9. 
151 O.J. [2002] C45/3, del A,punkt 10. 
152 Kommissionens meddelande om översynen av dess meddelande från  
1996 om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden O.J. [2001] C205/18,  del 
A, punkt 8-9. 
153 O.J. [2002] C45/3, del A, punkt 11(a). 
154 Arp, Jarrett D. Och Swaak, Christof R.A.: A Tempting Offer: Immunity from Fines for 
Cartel Conduct under the European Commission’s New Leniency Notice, E.C.L.R. [2003], 
s. 9. 
155 O.J. [2002] C45/3, del A, punkt 11(b). 
156 O.J. [2002] C45/3, del A, punkt 11(c). 
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kvar finns endast att företaget inte får ha tvingat andra att delta i kartellen. 
Kommissionen anser att begreppen anstiftare och ledare är för vaga, 
speciellt när det t.ex. rör sig om eventuellt flera ledare. Konsekvensen av 
detta under det gamla programmet, anser kommissionen, var att 
programmets förutsägbarhet försämrades. Det nya rekvisitet, att anmälaren 
inte har tvingat någon att delta, anses tvärtom sätta en klar standard.157  
 
Det kan vara intressant att jämföra med det amerikanska systemet. USA:s 
motsvarighet till rekvisitet ovan inkluderar villkoret att anmälaren inte får 
ha varit kartellens anstiftare eller varit ledande inom kartellen. Deras 
definition inkluderar emellertid enbart situationer där det rör sig om en 
anstiftare, alternativt en ledare, se kap. 3.1.1. Det är förvånande att 
kommissionen inte har valt att följa i USA:s spår, framförallt med tanke på 
att de nackdelar som kommissionen har anfört som skäl, till 2002 års 
ändring, har varit relaterade till de fall där det har rört sig om t.ex. flera 
anstiftare, pluralis.158

 

5.2 B. Nedsättning av böter 

Ifall ett företag inte lyckas kvalificera sig för immunitet under del A, finns 
fortfarande möjligheten att beviljas en betydande nedsättning. För att 
uppfylla kraven under del B måste företaget till att börja med, ”…förse 
kommissionen med bevis på den misstänkta överträdelsen som har ett 
betydande mervärde jämfört med dem som kommissionen redan har samlat 
in.”159 Företaget måste dessutom ha upphört med sin inblandning i den 
illegala kartellen senast vid den tidpunkt då de lämnade in bevismaterialet 
till kommissionen. Informationen anses vara av mervärde ifall den kan 
stärka kommissionens förmåga att fastställa fakta i målet. Bevisens värde 
baseras på dess relevans för målet ifråga, d.v.s. bevis som är direkt relevanta 
för klargörandet av fakta anses vara av högre värde än bevis som endast är 
indirekt relevanta.160

 
Enligt del B, till skillnad från del A, kan flera företag beviljas nedsättning. 
Kommissionens slutgiltiga bedömning kommer att grunda sig dels på ifall 
bevismaterialet utgör mervärde, se ovan, dels på vilken ordning som 
företagen har anmält sig i. Det första företaget som har inkommit med bevis 
av mervärde till kommissionen kommer att beviljas en nedsättning om 30-
50 procent. Det andra företaget kommer få en nedsättning om 20-30 procent 
av bötesbeloppet. Övriga företag kommer slutligen att beviljas en 
nedsättning om upp till 20 procent. För att bestämma den exakta nivån inom 
de olika kategorierna har kommissionen valt att fokusera på tidpunkten för 
materialets inlämnade och i vilken omfattning bevisen utgör mervärde. 

                                                 
157 Pressmeddelande, MEMO/02/23, den 13 feb. 2002, Question and Answer. 
158 Pressmeddelande, MEMO/02/23, den 13 feb. 2002, Question and Answer; OECD: 
Report on Leniency Programmes to Fight Hard Core Cartels, s. 9. 
159 O.J. [2002] C45/3, del B, punkt 21. 
160 O.J. [2002] C45/3, del B, punkt 21f. 
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Graden av företagens samarbete efter tidpunkten för materialets inlämnande 
kan även påverka bedömningen.161

 
Två av de intressantaste ändringarna med del B är för det första, att företag 
inte beviljas nedsättning enbart tack vare att de inte protesterar, s.k. no 
contest, se kap. 4.3.2. Kommissionen anser att det krävs att företagen bidrar 
på något sätt, detta för att rättfärdiga en nedsättning.162 Den andra ändringen 
presenteras i punkt 23, sista stycket. Om ett företag presenterar 
bevismaterial som visar för kommissionen tidigare helt okända 
omständigheter och som har ett direkt samband med den aktuella kartellen, 
så kommer inte kommissionen beakta dessa bevis när de beräknar företagets 
böter. Med andra ord, de böter som skulle ha ålagts innan en eventuell 
nedsättning. Kommissionens formulering har som mål att företag inte skall 
bli avskräckta. Risken finns annars att ökningen i de ursprungliga böterna 
skulle riskera att överskugga en eventuell nedsättning. Nu riskerar 
kommissionen att mista den extra summan i förhållande till ett företag men 
bevisen kommer emellertid beaktas i förhållande till övriga inblandade 
parter, vilket borde gynna programmet i längden.163   
 

5.3 Förfarande 

Företag som beslutat sig för att ansöka om immunitet enligt del A har två 
valmöjligheter att ta ställning till. De kan som första alternativ välja att 
anmäla sin verksamhet och samtidigt lämna över all information som de 
innehar gällande kartellen till kommissionen. Det andra alternativet är att de 
presenterar ett hypotetiskt fall för kommissionen, detta för att få reda på 
huruvida de är kvalificerade att bli beviljade immunitet. En hypotetisk 
presentation kan bestå av bl.a. en lista med vilka sorters bevis som finns 
tillgängliga. Ifall kommissionen kommer till slutsatsen att rekvisiten i 
programmet inte kan uppfyllas så kommer företaget att meddelas det 
negativa beskedet. Om kommissionen däremot anser att företaget är 
kvalificerat så kommer anmälaren att få fem dagar på sig att lämna in all 
resterande information gällande kartellen, d.v.s. de ’verkliga’ uppgifterna. I 
samband med att kommissionen bekräftar företagets lämplighet för 
nedsättning kommer de att överlämna en villkorad skriftlig bekräftelse på att 
företaget har beviljats immunitet. Det slutgiltiga beslutet kommer 
emellertid, liksom tidigare, att meddelas i slutet av förfarandet, d.v.s. 

                                                 
161 O.J. [2002] C45/3, del B, punkt 23; Arp, D. Jarett och Swaak, Christof R.A.: A 
Tempting Offer: Immunity from Fines for Cartel Conduct under the European 
Commission’s New Leniency Notice, E.C.L.R. [2003], s. 9. 
162 Mackenzie, Gordon: International Cartels: How to obtain Leniency from the European  
Commission, sept 2002, Crowell och Moring. 
163 O.J. [2002] C45/3, del B, punkt 23, in fine; Arbault, Francois och Peiro, Francisco: The 
Commission’s New Notice on Immunity and Reduction of Fines in Cartel Cases: Building 
on Success, Competition Policy Newsletter, s. 15. 
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anmälaren måste även fortsatt uppfylla de löpande kraven, såsom bl.a. 
fortsatt samarbete.164  
 
När företagen söker nedsättning i enlighet med del B, tillämpas i stort sett 
samma tillvägagångssätt. Företaget kommer att få ett skriftligt 
mottagningsbevis från kommissionen som visar när de lämnande in 
informationen. Kommissionen kommer sedan preliminärt avgöra huruvida 
bevisen utgör medvärde och därefter meddela företaget om det är 
kvalificerat för nedsättning. Det slutliga beslutet kommer emellertid inte att 
fattas förrän i slutet av det administrativa förfarandet.165  
 

5.4 Fördelar 

De ändringar som kommissionen har infört har till stor del varit positiva. 
Kommissionen har begrundat reaktionerna mot det gamla systemet och även 
hämtat in information från andra rättssystem. Vissa fördelar är kopierade 
rakt av, medan andra i vissa avsnitt helt och hållet ses som kommissionens 
verk.  
 

5.4.1 Kräver inte längre avgörande bevisning 

Rekvisitet i 8(a) är delvis ett framsteg. Det resulterar i att företagens 
beviskrav betydligt underlättas. Samtidigt tar programmet bort de 
orosmoment som definitionen ”avgörande bevis” medförde. Det 
amerikanska programmets krav har satts än lägre, där räcker det med att 
myndigheten inte har mottagit någon information gällande kartellen från 
någon annan källa. Kommissionens ändring har lett till att företagen inte 
längre behöver känna samma osäkerhet gällande huruvida de kan uppfylla 
kraven eller inte, d.v.s. förutsägbarheten har ökat.166  
 
Vissa författare hävdar emellertid motsatsen.167 De anser att fördelen med 
begreppet ”decisive evidence” var dess förutsägbarhet. Definitionen var rent 
praktiskt välkänd. Det enda som krävdes var att företagen lämnade in bevis 
som kunde bevisa att kartellen existerade. Kritikerna menar å andra sidan att 
själva bemyndigandet av en s.k. gryningsräd var definitionsmässigt mera 
svårtolkat. Besluten fattas godtyckligt och kan till viss del manipuleras, 
vilket leder till att förutsägbarheten försvåras.168  
 

                                                 
164 Riley, Alan: The New Draft Notice: Towards an American Model?, European Current 
Law Book, 2001, s. Iix; O.J. [2001] C205/18, del A, punkt 10-15. 
165 O.J [2002] C45/3, del B, punkt 24-27. 
166 Riley, Alan: The New Draft Leniency Notice: Towards an American Model, European 
Current Law Year Book, 2001, s. Iix; Corporate Leniency Program, sektion A. 
167 Carle, Johan, Perván Lindeborg, Stefan och Segenmark, Emma: The New Leniency 
Notice, E.C.L.R. [2002], s. 265. 
168 Ibid. 
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Jag skulle vilja välja att tillämpa begreppet förutsägbarhet på två olika 
sorters förhållanden. Det första gäller definitionerna för gryningsräd och 
avgörande bevisning, Vilken av dessa definitioner är lättast att förutse? Det 
andra förhållandet är sett utifrån företagets synvinkel. Företagen innehar en 
viss bevisning gällande den aktuella kartellen, de ställer sig frågan: kommer 
denna bevisning vara tillräcklig för att beviljas immunitet? Med tanke på att 
ett beslut gällande en gryningsräd ställer betydligt lägre krav på bevisen så 
kommer detta att leda till en större förutsägbarhet, d.v.s. företagens bevis 
kommer troligtvis i de flesta fallen uppfylla kraven i rekvisitet 8(a) med god 
marginal. Jag anser att en hög förutsägbarhet gällande det andra fallet är 
mera relevant för programmet och är det som i slutändan kommer påverka 
företagens val.     
 

5.4.2 Vänder sig till flera användare 

En positiv konsekvens som följer rekvisitet ovan är att programmet blir 
tillgängligt för ett större antal användare. Företag som tidigare inte hade 
tillräckligt med bevis för att kunna avslöja kartellens existens i enlighet med 
1996 års program, inser att även de eventuellt kan tillämpa programmets 
mer väsentliga delar. De flesta medlemmarna i kartellen innehar troligtvis 
tillräckliga bevis för att kunna tillfredställa kommissionens krav under 
punkt 8(a). Det är även möjligt för företag som varit ledande inom kartellen 
eller varit dess anstiftare att beviljas immunitet. Under 1996 års program var 
de hänvisade till del D, väsentlig nedsättning av böter.169

 

5.4.3 Automatisk immunitet 

1996 års program garanterade endast en nedsättning om 75% av 
bötesbeloppet ifall samtliga villkor uppfylldes. Ordet immunitet, i det nya 
programmet, skapar dessutom troligtvis också ett större intresse än 
nedsättning. Kommissionen genomförde denna ändring efter det att de lagt 
märke till att programmet inte lockade till sig samma mängd anmälare som 
t.ex. det amerikanska.170  
 
Ifall företaget uppfyller samtliga villkor i 2002 års program kommer de 
automatiskt att beviljas immunitet, d.v.s. en 100% nedsättning av 
bötesbeloppet. När kommissionen har beaktat den hypotetiska anmälan och 
kommit fram till att företaget är kvalificerat för nedsättning, kommer de att 
lämna över en villkorad bekräftelse. Detta svar är en garanti för företaget att 
de kommer att beviljas immunitet om de även fortsättningsvis uppfyller 
kraven. Enligt 1996 års program var anmälaren ovetande om sin situation 
ända fram till det att det slutliga beskedet meddelades. Numera står det klart 

                                                 
169 Arp, Jarrett D. Och Swaak, Christof R.A.: A Tempting Offer: Immunity from Fines for 
Cartel Conduct under the European Commission’s New Leniency Notice, E.C.L.R. [2003], 
s. 9. 
170 Ibid. 
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för företaget att allt som krävs för att beviljas immunitet är att fortsatt 
samarbeta med kommissionen.  
 
De nya reglerna i 2002 års program har klara likheter med flera utländska 
program. Även de amerikanska, brittiska och kanadensiska programmen 
lämnar provisoriska garantier till anmälaren. Programmen förutsätter 
givetvis att samtliga rekvisit skall uppfyllas. Garantierna skapar 
förutsägbarhet för företagen.171

 
Det amerikanska programmets genombrott kom i samband med 1993 års 
ändringar, däribland automatisk amnesti, se kap. 3.1.1.2. Endast framtiden 
kan utvisa ifall EU:s nya program kommer utvecklas åt samma håll. Det står 
emellertid klart att programmets förutsägbarhet gällande total immunitet 
markant har förbättrats. Större sannolikhet för immunitet kan leda till att 
tveksamma företag väljer att samarbeta.172

 
Det finns emellertid fortfarande kvar ett riskmoment för företagen. I de fall 
där anmälaren får svaret att han inte uppfyller kraven för nedsättning finns 
möjligheten att få tillbaka de bevis som företaget hypotetiskt har 
presenterat. Problemet består i att det är svårt för företagen att rent praktiskt 
presentera hypotetiska bevis utan att avslöja den reala verkligheten. 
Kommissionen har, efter det att företaget har återkallat sina bevis, 
fortfarande valet att undersöka de ledtrådar som anmälningen trots allt 
bidragit med, vilket kan leda till att kartellen trots allt upptäcks. Detta kan i 
slutändan leda till att fördelar som rekvisitet nu verkar föra med sig kommer 
att försvinna. Företagen inser att det hypotetiska provet i slutändan är det 
samma som att presentera bevisen rakt av.173

 

5.4.4 Civilmål som konsekvens 

När kommissionen presenterade sitt meddelande gällande översynen av 
1996 års program blev det snabbt kritiserat. En av anledningarna var att 
förutsättningarna för ett s.k. paper trail fortfarande fanns kvar. 
Kommissionen nämnde att det var viktigt att tydligt sammanfatta skälen till 
varför företaget ifråga hade beviljats nedsättning av bötesbeloppet. 
Företagets namn och dess handlande skulle därmed anges i beslutet.174   
 
Kommissionen har emellertid tagit åt sig av kritiken och i 2002 års program 
är motsvarande formulering borttagen. Kommissionen kräver inte att det 
ansökande företaget skriftligt erkänner den illegala verksamheten. Ifall 

                                                 
171 Spratling, Gary R.: Transparency in Enforcement Maximizes Cooperation from 
Antitrust Offenders, Fordham Corporate Law Institute, s. 613; Information Bulletin, 
Immunity program under the Competition Act, 24§. 
172 Spratling, Gary R.: The Corporate Leniency Policy, Answers to Recurring Questions, 
Department of Justice, den 1 april 1998, s. 2. 
173 Carle, Johan, Perván Lindeborg, Stefan och Segenmark, Emma: The New Leniency 
Notice, E.C.L.R. [2002], s. 265. 
174 O.J. [2001] C205/18, del B, punkt 29. 
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några skriftliga ställningstaganden har medgetts får dessa inte lämnas ut 
eller användas i andra syften än för att tillämpa artikel 81 i EG. Målet med 
ändringen är dels att risken för civilmål skall minska, dels att utländska 
myndigheter inte ska kunna väcka individuella åtal mot de inblandade 
personerna. Det är nu upp till kommissionen att framöver klargöra hur 
förfarandet kommer att se ut i praktiken. Företagens incitament kommer öka 
om kommissionen väljer att bekräfta det nya tillvägagångssättet.175

 
Problemet med faktorn civilmål är att resultatet varierar runt om i världen. 
Eventuella skadestånd till tredje man är en väldigt viktig faktor för företaget 
ifall de faller inom t.ex. den amerikanska jurisdiktionen. Myndighetens 
skadestånd kan komma att hamna i skuggan av skadestånden till tredje man. 
Inom Europa är emellertid motsvarande åtal försumbara, d.v.s. för företag 
som endast omfattas av kommissionens jurisdiktion är civilmålsfaktorn inte 
av samma betydelse. Böterna som kommissionen kommer att utdöma 
kommer troligtvis överstiga de belopp som skall utbetalas på grund av 
förlorade civilmål. Problemet är att de flesta företagen nuförtiden är inom 
räckhåll för flera länders myndigheter på en och samma gång.176

 

5.4.5 Immunitet tillgänglig även efter inledd undersökning 

En av de största förändringarna med 2002 års program var att det öppnades 
en möjlighet för företag att anmäla och slutligen eventuellt beviljas 
immunitet även efter det att en undersökning har inletts. Punkt 8(b) fanns, 
som nämnts ovan, inte med i kommissionens översyn gällande 1996 års 
program. Kommissionen var orolig för att denna möjlighet skulle beröva 
företagen incitamentet att anmäla kartellen direkt. Fördelarna med systemet 
har emellertid varit övervägande. Det faktum att kommissionen har 
genomfört en undersökning, betyder på intet sätt att de har tillräcklig 
information för att kunna bevisa kartellens existens. Medlemmarnas 
samarbete är fortfarande ovärderligt för att uppfylla beviskraven. Den 
amerikanska myndighetens erfarenhet är dessutom att anmälningarna 
gällande de stora kartellerna inkommer först efter det att en undersökning 
har inletts, se kap. 3.1.1.2. 177  
 
Även det brittiska systemet accepterar anmälningar, efter det att OFT har 
inlett en undersökning. Förutsättningen är att undersökningen inte har 
skapat tillräckligt underlag för en fällande dom. Tyskland har som 
huvudkrav att anmälan skall inkomma innan det att den tyska 
konkurrensmyndigheten har inlett en undersökning. De har emellertid ett 
alternativ. Om företaget inte klarar kravet ovan kan den tyska myndigheten 
fortfarande reducera böterna med minst 50%, d.v.s. total nedsättning är 
                                                 
175 Mackenzie, Gordon: International Cartels: How to obtain Leniency from the European  
Commission, sept 2002, Crowell och Moring; O.J. [2002] C45/3, del B, punkt 31ff. 
176 Riley, Alan: The New Draft Notice: Towards an American Model?, European Current 
Law Book 2001, s. Iix. 
177 American Bar Association, s. 4; Jephcott, Mark: The European Commission’s New 
Leniency Notice-Whistling the Right Tune?, E.C.L.R. [2002], s. 378. 
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fortfarande möjlig. Detta alternativ ger myndigheten en möjlighet att utifrån 
varje enskilt fall avgöra vad samarbetet var värt.178

 

5.5 Nackdelar 

Ändringarna i 2002 års program har inte enbart varit positiva. I vissa fall har 
viktiga moment förbisetts och i andra fall har positiva ändringar till viss del 
fått negativa konsekvenser. De faktorer som påverkar företagen kan i ett 
ögonblick verka gynnsamma bara för att i ett annat vara negativa. En av de 
viktigaste faktorerna är att programmet ska vara lätt för företag att tillämpa, 
detta bl.a. genom att skapa förutsägbarhet för parterna. Detta kan i vissa fall 
gå ut över vilken sorts information som det aktuella samarbetet slutligen 
renderar i, se nedan. 
 

5.5.1 Kommissionen får inte ha vetskap om kartellen 

Under 1996 års program var det anmälande företaget tvunget att presentera 
avgörande bevis för att kommissionen skulle kunna fastställa kartellens 
verksamhet. Rekvisitet 8(a) i 2002 års program anses vara betydligt mildare 
än sin föregångare och kraven i punkt 8(b) öppnar dessutom upp en 
möjlighet för företag att beviljas immunitet efter det att kommissionen har 
inlett en undersökning. Kommissionen ville emellertid till viss del begränsa 
möjligheten. I förslaget till 2002 års program stod det att immunitet endast 
kunde beviljas ifall ”…kommissionen är omedveten om den misstänkta 
kartell som påverkar gemenskapen…”.179 Formuleringen ansågs emellertid 
vara för sträng och ändrades till att kommissionen inte fick inneha 
tillräckligt med material för att kunna inleda en undersökning vid tillfället 
för ansökans inkommande.180  
 
Trots den senaste formuleringen kan det ändå konstateras att rekvisitet, i 
nuvarande form, är svårare att uppfylla för företagen jämfört med 1996 års 
program där det enbart krävdes att anmälan lämnades in ”…innan 
kommissionen har tillräckliga bevis för att bevisa förekomsten av den 
anmälda kartellen.”181 Risken finns att kommissionens innehav av 
förhållandevis svag bevisning kommer leda till att ny bevisning inte 
kommer in. Företag kommer få ett negativt svar på det hypotetiska testet, 
inte på grund av att deras bevisning är bristfällig utan därför att 
kommissionens bevis precis passerar gränsvärdet. Den nya ändringarna tar 
två steg framåt men riskerar även att ta ett steg bakåt. Till skillnad från 1996 
års program kommer troligtvis fler företag välja att anmäla sitt illegala 

                                                 
178 Competition Act 1998, del 3.3; Notice No. 68/2000, on the guidelines of the 
Bundeskartellamt relating to the setting of fines, den 17 april år 2000, del B. 
179 O.J. [2001] C205/18, del A, punkt 8. 
180 O.J. [2002] C45/3, del A, punkt 9-10. 
181 O.J. [1996] C207/4, del B, punkt (a). 
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handlande. Dessvärre kommer inte utbytet av anmälningarna bli det bästa 
möjliga.182   
 

5.5.2 Kan missa värdefull information 

Det är viktigt för ett nedsättningsprogram att skapa konkurrens mellan de 
olika kartellernas medlemmar. Detta brukar för det mesta ske genom att 
endast det företag som är först med att anmäla belönas med immunitet för 
sitt handlande. En nackdel som det för med sig är att företagens incitament 
att samarbeta med kommissionen avtar i och med att ett annat företag 
beviljas immunitet. Punkt 8(b) i 2002 års program är ett positivt besked för 
företagen. De kan i och med denna punkt bli beviljade immunitet trots att en 
undersökning redan har inletts av kommissionen. Kravet är framförallt att 
parten inkommer med information som kan fastställa kartellen. 
Kommissionen har emellertid valt att prioritera punkt 8(a), d.v.s. 
möjligheten att tillämpa punkt 8(b) försvinner i samma ögonblick som ett 
företag beviljas enligt 8(a).183

 
Konsekvensen kan bli att ett företag som inkommer med bevis som kan 
bevisa kartellens aktivitet kommer att nekas immunitet och kommissionen 
kommer att gå miste om informationen. Detta därför att immunitet har 
beviljats i enlighet med punkt 8(a). Företaget som var först med att anmäla 
har troligtvis inte bidragit med information av samma betydelse. I slutändan 
är det tidpunkten för anmälan och inte informationens betydelse som blir 
avgörande för vem som beviljas immunitet.184  
 
För det företaget som fick beskedet att de inte uppfyllde rekvisiten i 8(b), 
återstår alternativet att söka nedsättning i enlighet med del B, vilket i bästa 
fall kan leda till en nedsättning om 50% av bötesbeloppet. Problemet med 
det europeiska programmet är att det saknar flexibilitet. Det finns ingen 
möjlighet att anpassa nedsättningen till vilken grad av samarbete som 
erbjuds. Systemet leder till att viktig information går förlorad. I utländska 
program finns det en möjlighet att anpassa belöningen. Den tyska 
motsvarigheten till del B kan bevilja en nedsättning om 50% och uppåt, 
d.v.s. immunitet kan beviljas. Det amerikanska programmet använder sig av 
systemet med ”plea bargain”.185

 

                                                 
182 Riley, Alan: The New Draft Leniency Notice: Towards an American Model?, European 
Current Law Year Book 2001, s. Iix. 
183 O.J. [2002] C45/3, del A, punkt 8-10; Mackenzie, Gordon: International Cartels: How 
to obtain Leniency from the European Commission, sept 2002, Crowell och Moring. 
184 Carle, Johan, Perván Lindeborg, Stefan och Segenmark, Emma: The New Leniency 
Notice, E.C.L.R. [2002], s. 265. 
185 Notice No. 68/2000, on the guidelines of the Bundeskartellamt relating to the setting of 
fines, den 17 april år 2000, del A(a-e). 
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6 Analys/slutsats 
De nackdelar som 1996 års program har visat upp under de senaste åren har 
tagits i beaktande när kommissionen skapade det nya programmet. De finns 
även fortsatt en möjlighet för kommissionen att utveckla programmet och ta 
bort de negativa inslag som 2002 års program innehåller. Rekvisitet 
”avgörande bevisning” har mildrats betydligt, vilket har lett till en ökad 
förutsägbarhet för företagen. Risken med formuleringen är att den har satts 
så lågt att nyttan av anmälarens samarbete i slutändan av förfarandet kan 
sammanfattas som tämligen begränsat. Framförallt med tanke på att 
företaget i utbyte beviljats immunitet.  
 
Förutsägbarheten har även ökat tack vare att kommissionen i fortsättningen 
kommer utfärda en skriftlig villkorad bekräftelse gällande immunitet ifall 
kraven för det hypotetiska provet uppfylls. Kommissionen har till och med 
valt att acceptera anmälningar som inkommer efter det att en undersökning 
har inletts. Slutligen verkar kommissionen ha insett att risken för företag att 
dras in i civilmål utgör ett betydande argument. Det kan i slutändan leda till 
att en anmälan inte blir aktuell. Det nya programmet har ändrat 
formuleringen gällande en av punkterna och representanter för 
kommissionen har uttalat att de är medvetna om problemet med eventuella 
civilmål. Det återstår att se huruvida problemet är löst. 
 
Likheterna med USA:s ändringar från år 1993 är påfallande. Kommissionen 
har valt att anpassa vissa delar så att de passar bättre in i det gamla 
programmet. En påfallande skillnad mellan systemen är saknaden av 
flexibilitet i EU:s program. Detta kommer att leda till att viktig information 
går förlorad på grund av att belöning i nivå med informationen inte kan 
erbjudas. Ändringarna blev inledningen på en storhetstid för den 
amerikanska konkurrensmyndigheten. EU:s program kommer troligtvis inte 
nå samma framgång, men det är en betydlig förbättring jämfört med det 
gamla systemet. Programmet innehåller emellertid fortfarande vissa svaga 
moment. 
 
Inom de närmaste åren kommer kommissionen få möjligheten att tillämpa 
2002 års program i praktiken. Företag kommer därefter att studera 
kommissionens beslut noga för att skapa sig en åsikt om hur programmet 
rent faktiskt tillämpas. Ett exempel är det hypotetiska testet. Hur precisa 
bevis kommer företaget vara tvunget att lämna in? På vilket sätt kommer 
kommissionen att utnyttja hypotetiska fakta i förhållande till företag som 
inte uppfyllde kraven för immunitet? Ett annat är begreppet mervärde. Vilka 
bevis krävs?  
 
Det är viktigt för kommissionen att klargöra de olika momenten. Hur skall 
begreppen tolkas? Om kommissionen väljer att inte uppfylla de 
förväntningar som ändringarna har skapat, så riskerar programmet att gå 
miste om de fördelar som för tillfället finns inom räckhåll. Ifall det ställs för 
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höga krav på det hypotetiska testet så kommer det att förlora sin mening. 
Det är även helt och hållet upp till kommissionen att avgöra vad som skall 
inkluderas i beslutet. Kommer kommissionen att minska omfattningen av de 
skriftliga bevisen för att på detta sätt minska risken för att det väcks civilmål 
mot kartellmedlemmarna?  
 
Formuleringen av programmet har tillhandhållit en utmärkt möjlighet för 
kommissionen att skapa ett mera användarvänligt program som innehåller 
starka incitament för företag att anmäla sitt illegala handlande. Ifall 
kommissionen väljer att inte utnyttja denna chans, så kommer resultatet av 
programmet i slutändan att endast skilja sig obetydligt från 1996 års 
program. Det finns emellertid fortfarande en möjlighet för kommissionen att 
erbjuda ett program som till stora delar överensstämmer med USA:s 
program. En möjlighet som jag tror kommissionen kommer att utnyttja. 
Vinsterna från ett framgångsrikt program är för stora för att bortse från, dels 
ekonomiskt, dels i form av att den effektiva konkurrensen kommer gynnas.  
 
EU:s program kommer troligtvis dessutom ytterligare förbättras. Detta 
genom att införa regler som gör det möjligt även för enskilda individer att 
anmäla och för att skapa incitament för detta samarbete så kommer även 
individuellt ansvar att införas. Jag har emellertid svårt att se att 
fängelsestraff kommer att ingå i straffskalan inom den närmaste framtiden, 
bl.a. med tanke på att det inte finns något gemensamt straffsystem inom 
unionen. Sanktioner i form av böter riktade mot enskilda individer verkar  å 
andra sidan både rimligt och ändamålsenligt. En ”Amnesty plus”-del 
motsvarande den i USA verkar även vara ett troligt komplement till 
programmet. 
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