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Sammanfattning

Den 27 september år 2000 kom Kommissionen med ett förslag till en ny
förordning om genomförandet av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i
EG-fördraget. För närvarande regleras tillämpningen av artiklarna av
förordning nr 17 från 1962 som dras med stora problem. När den antogs var
konkurrensrätt ett nytt fenomen i Europa. Det saknades både nationell
lagstiftning och nationella konkurrensmyndigheter. Därför skapades ett
system med Kommissionen som central tillämpare och övervakare av
gemenskapens konkurrensregler. För att konkurrensbegränsande avtal och
samordnade förfaranden skall beviljas undantag i enlighet med artikel 81.3 i
fördraget krävs att företagen ansöker om ett sådant undantag hos
Kommissionen. På så sätt har konkurrensrätten i Europa kunnat etableras
och praxis utvecklas samtidigt som en enhetlig tillämpning har kunnat
garanteras. Med tiden som unionen har växt och konkurrensrätten blivit mer
utvecklad har konkurrensavdelningen på Kommissionen emellertid blivit
överlastad med undantagsärenden. Idag avslutas 90 % av alla ärenden med
ett ”comfort letter” istället för med ett formellt undantagsbeslut. Samtidigt
visar statistiken att det inte är genom anmälningarna som Kommissionen får
kännedom om de mest allvarliga konkurrensbegränsningarna.
Anmälningssystemet är även mycket kostsamt och tidskrävande för
företagen trots att de inte kan erhålla några formella beslut. Utvidgning av
unionen, globalisering av ekonomin, och den ekonomiska och monetära
unionen är framtida förändringar som kommer att öka kraven på
förfarandereglernas utformning.

Kommissionens förslag förekoms av en vitbok som skulle utgöra ett
diskussionsunderlag till reformen. I vitboken behandlades ett antal olika
alternativ till utformningen av en ny förordning. Förslagen, som har kommit
upp genom åren är, förenkling av det nuvarande förfarandet så att
Kommissionen skall hinna ta fler formella beslut, utvidgning av
tillämpningsområdet för artikel 4.2 i förordning nr 17, decentralisering av
det nuvarande systemet med notifiering till nationella
konkurrensmyndigheter och slutligen ändring av tolkningen av artikel 81.1.
Kommissionen avfärdar emellertid dessa alternativ då den inte anser att de
är tillräckliga för att lösa problemen som man har idag.

Istället förespråkas i det förslag som är tänkt att ersätta förordning 17/62 en
fullständig omläggning av det nuvarande systemet där artikel 81.3 görs
direkt tillämplig och anmälningssystemet avskaffas. I det nya
decentraliserade systemet skall rollen som övervakare av gemenskapens
konkurrensregler delas med de nationella konkurrensmyndigheterna och
domstolarna. För att säkra en enhetlig tillämpning av reglerna på den inre
marknaden skall ett nätverk upprättas mellan alla inblandade myndigheter.
Inom nätverket skall man fördela ärenden, utbyta information och diskutera
förslag till beslut. Förslaget som Kommissionen har presenterat för Rådet
innehåller även en hel del andra nyheter och kodifieringar av praxis som
utvecklats av EG-domstolen. Bland annat regleras det idag något oklara
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förhållandet mellan EG:s konkurrensregler och de nationella
konkurrenslagstiftningarna. Det föreslås att alla avtal och förfaranden som
påverkar handeln mellan medlemsstaterna bara skall kunna träffas av
gemenskapsreglerna. Det parallella förfarande som är möjligt idag skall
därmed upphöra. Den här artikeln i förslaget är en av de mer omdiskuterade
eftersom den kan minska utrymmet för nationell lagstiftning väsentligt. I
övrigt föreslås en hel del förändringar angående Kommissionens
befogenheter vid utredningar i den nya förordningen.

Förslaget är mycket omfattande och kommer att få stora konsekvenser på
konkurrensområdet i Sverige, om det går igenom. Konkurrensverket
kommer att få ökat ansvar för övervakningen av efterlevnaden av
gemenskapens konkurrensregler på den svenska marknaden. Från att idag
mest tillämpa konkurrenslagen kan man ana en övergång till EG:s
konkurrensregler. Konkurrensverket måste också i större utsträckning börja
samarbeta med konkurrensmyndigheterna i de andra medlemsstaterna. De
svenska förfarandereglerna som återfinns i konkurrenslagen kommer
troligen att anpassas till förslaget. Ett exempel är ett avskaffande av det
svenska anmälningssystemet.

Företagen måste anpassa sig till ett nytt förfarande. De tvingas att göra egna
bedömningar av deras avtals och förfarandens överensstämmelse med
konkurrensreglerna. För de flesta företag torde emellertid borttagandet av
anmälningssystemet vara positivt och innebära minskade kostnader. Det
finns dock en rad problem som kan komma att drabba företagen om de inte
löses innan den nya förordningen träder ikraft. Det gäller frågor om enhetlig
tillämpning av artiklarna 81 och 82, rättssäkerhet, forum shopping och
informationsutbyte mellan konkurrensmyndigheter i olika medlemsstater.

För närvarande behandlas förslaget av Rådet. Det är sannolikt att vissa
förändringar kommer att göras innan det röstas igenom. Ingen medlemsstat i
unionen är emellertid emot en reform. Siktet är inställt på att de nya
bestämmelserna skall kunna träda ikraft den 1 januari 2003.
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Förord

Arbetet med mitt examensarbete har varit synnerligen givande och
intressant. Jag hade turen att kunna välja ett ämne som är mycket aktuellt
och som kan komma att innebära en genomgripande förändring för
konkurrensrätten inom Europa. Jag är tacksam för att man i slutet av
utbildningen får denna möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som man finner
särskilt intressant. Därför vill jag varmt tacka de personer som har ställt upp
med idéer, stöd, information och inspiration och på så sätt gjort uppsatsen
till vad den är. Dessa personer är min handledare Katarina Olsson, Jörgen
Holgersson, ordförande i rådsarbetsgruppen som behandlar förslaget,
Monica Widegren, chef för internationella sekretariatet vid
Konkurrensverket, Sven Norberg, direktör vid generaldirektoratet för
konkurrens vid Kommissionen och slutligen mina föräldrar för hjälp med
korrekturläsning men framförallt för det stöd som jag fått under hela min
utbildning vid Lunds juridiska fakultet, som jag i och med detta
examensarbete har slutfört.

Sofia Hassander
Lund, maj 2001
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1 Inledning

1.1 Ämne

Sedan mitten på 1990-talet pågår ett moderniseringsarbete inom EU rörande
tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler. Den 27 september år
2000 presenterade den Europeiska Kommissionen slutligen ett förslag till en
ny förordning om genomförandet av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och
82 i EG-fördraget (”förslaget”).1 Det nuvarande systemet för övervakning av
den europeiska konkurrensrätten regleras av förordning nr 17,2 som Rådet
antog 1962, och som inte har förändrats nämnvärt sedan dess. Förordningen
har skapat ett mycket centraliserat system för övervakning av gemenskapens
konkurrensregler, där Kommissionen varit den huvudsakliga övervakaren av
deras efterlevnad. Förändringarna som Kommissionen föreslår i förslaget är
radikala och mycket genomgripande och kommer att få stor betydelse för
genomförandet av konkurrensrätten i Sverige, om de genomförs. Med den
nya förordningen föreslås den nuvarande 17/62 att upphöra helt. Det innebär
att ett nytt, decentraliserat system för övervakningen av EG:s
konkurrensregler träder ikraft där konkurrensmyndigheterna i respektive
medlemsstat kommer att bli delaktiga i övervakningen på ett sätt som de
inte har varit tidigare. Förslaget som Kommissionen lade fram i höstas
diskuteras för närvarande i Rådet. Det är därför fortfarande osäkert om det
kommer att gå igenom och i så fall vilka delar av förslaget som kan komma
att ändras. Uppsatsen presenterar förslaget så som det har lagts fram av
Kommissionen och tar upp de diskussioner som det omgärdas av. Därmed
redogörs för en högaktuell debatt och vilka konsekvenser som den kan leda
till för svensk konkurrensrätt och svenska företag.

1.2 Avgränsningar

De problemställningar som tas upp i uppsatsen är inte heltäckande.
Förslaget innebär en så pass stor omläggning av genomförandet av EG:s
konkurrensregler att det vore ogörligt i en uppsats av den här storleken att
redogöra för alla frågor som kan ställas kring dess nuvarande utformning.
Det gäller bland annat så vitt skilda saker som förslagets överensstämmelse
med medlemsstaternas konstitutioner, med mänskliga rättigheter och
huruvida transportområdet bör omfattas av den nya förordningen. Eftersom
förslaget fortfarande befinner sig på diskussionsnivå är det också ointressant
att gå in för djupt på vissa områden. Uppsatsen är istället inriktad på att
redogöra för de viktigaste förändringarna, systemomläggningen och deras

                                                
1 Förslag till Rådets förordning om genomförandet av konkurrensreglerna i artiklarna 81
och 82 i fördraget och om ändring av förordningarna (EEG) nr. 1017/68, (EEG) nr.
2988/74, (EEG) nr. 4056/86 och (EEG) nr. 3975/87, Bryssel den 27.9.2000, KOM (2000)
582 slutlig
2 Rådets förordning nr 17, Första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och
86, EGT 13, 21.2.1962, s.205/62
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eventuella konsekvenser. Tanken är emellertid att göra en så tydlig bild som
möjligt över förslaget och de diskussioner som pågår varför uppsatsen även
pekar på många av de mindre problem som uppdagats i de reaktioner som
kommit på förslaget.

Den modernisering av konkurrensrättsförfarandet som Kommissionen har
presenterat i förslaget innebär en decentralisering av tillämpningen av
gemenskapens konkurrensregler från Kommissionen till både nationella
konkurrensmyndigheter och domstolar. Uppsatsen fokuserar emellertid på
eventuell påverkan som förslaget kan ha på konkurrensmyndigheter och
företag. Därmed utelämnas till stor del den roll som nationella domstolar
kan komma att få i det nya systemet. Det finns många intressanta
frågeställningar kring de nationella domstolarnas uppgift i ett decentraliserat
system men de hade gjort ämnet för stort.

Uppsatsens ämne gäller omläggningen av förfarandereglerna inom EG:s
konkurrensrätt. Innehållet i de materiella reglerna, artiklarna 81 och 82 i
EG-fördraget, behandlas därför inte närmre. Med procedur- eller
förfaranderegler menas de regler som reglerar tillämpningen av de
materiella reglerna. Detta innefattar formföreskrifter för parter och
myndigheter som till exempel myndigheternas administrativa bestämmelser
och domstolarnas processuella regler.

1.3 Forskningsläge, material och metod

Kommissionens föreslag förekoms av en vitbok som lades fram den 28 april
1999 (”vitboken”).3 Det var den första antydan som kom ifrån
Kommissionen om vilka radikala ändringar den skulle föreslå, även om
själva moderniseringsprocessen pågått en längre tid.4 Eftersom uppsatsens
ämne är i den grad nytt är det svårt att definiera ett forskningsläge.
Reaktionerna på förslaget har dock varit många och relativt mycket finns
skrivet i förhållande till den korta tid som har gått sedan det presenterades.
Grunden för uppsatsen utgörs av Kommissionens presentation av förslaget,
själva förslaget och vitboken som förekom förslaget. De flesta artiklar som
finns att tillgå i aktuella tidskrifter är skrivna efter presentationen av
vitboken men innan förslaget kom. Eftersom vitboken utgjorde ett
diskussionsunderlag inför utformandet av förslaget skiljer det sig åt något
från förslaget. Dock genomfördes det inga stora förändringar efter
reaktionerna på vitboken varför det inte har utgjort något problem för
skrivandet av uppsatsen. När det gäller reaktioner från svenskt håll har det
publicerats en handfull artiklar i Konkurrensverkets tidning Konkurrensnytt
och i Europarättslig Tidskrift. Vitboken har också kommenterats i en SOU
och tillhörande proposition gällande svensk tillämpning av EG:s

                                                
3 Vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av artiklarna 85 och 86 i EG-
fördraget, EGT C 132, 12.5.1999
4 Norberg, Sven: Den europeiska konkurrenspolitiken inför 2000-talet –Kommissionens
Vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget, ERT 1999, s. 526
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konkurrensregler. Utöver artiklar och offentligt tryck har jag haft kontakt
med Jörgen Holgersson, ordföranden i den rådsarbetsgrupp som för
närvarande diskuterar förslaget, Monica Widegren, avdelningschef för
Internationella sekretariatet vid Konkurrensverket och med Sven Norberg,
direktör vid generaldirektoratet för konkurrens vid Kommissionen.

Arbetet med uppsatsen har främst bestått av analyser och kritiska studier av
ovannämnda material. När det gäller den delen av uppsatsen som
presenterar förslaget har jag utgått ifrån det nuvarande systemet under
förordning nr 17 och gjort en jämförande studie. På så sätt blir det lättare att
sätta sig in i var de stora förändringarna ligger för någon som känner till hur
genomförandet av EG:s konkurrensregler går till idag. Den senare delen av
uppsatsen som diskuterar de eventuella konsekvenser förslaget skulle kunna
få utgår från de reaktioner som kommit från de som berörs av
moderniseringen, t.ex. näringsliv, jurister och gemenskapens institutioner
och myndigheter.

1.4 Disposition

För att belysa behovet av en modernisering inleds uppsatsen med en kort
historik och en genomgång av de problem som det nuvarande systemet dras
med. Behovet av en modernisering har emellertid sin grund både i de
problem som Kommissionen har på grund av utformningen av förordning nr
17 och i den utveckling som den Europeiska unionen går emot. Därför
behandlas också kort de förändringar som unionen kommer att genomgå
inom den närmaste framtiden och hur de kan komma att påverka
konkurrensområdet. Nästa kapitel ägnas åt hur en modernisering skulle
kunna se ut. Det bygger på de olika alternativ till reform som föreslagits och
som Kommissionen behandlar i vitboken. Därefter följer ett längre kapitel
med en presentation av hela förslaget. I presentationen jämförs förslaget
genomgående med det nuvarande systemet i form av förordning nr 17. Efter
presentationen av förslaget behandlas eventuella konsekvenser som
förslaget kan få på det svenska konkurrensområdet. Här behandlas dels
Konkurrensverkets nya roll som övervakare av gemenskapens
konkurrensregler i Sverige, dels hur svensk konkurrensrätt kan påverkas.
Sedan följer ett kapitel om förslagets inverkan på företag. Förutom alla de
positiva effekter som Kommissionen framhåller i förslaget finns en rad
problem som måste lösas för att ett nytt system skall fungera bättre än det
nuvarande. Förslaget analyseras genomgående i hela uppsatsen för att
ingenting skall tas ur dess sammanhang. Istället för att avsluta med en
analys består det sista kapitlet därför av några avslutande kommentarer.
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2 Behovet av en modernisering

2.1 Historia -utvecklandet av en konkurrens-
rättspolitik inom EU

Konkurrensrätten inom den Europeiska unionen har en relativt ung historia.
Kol- och stålfördraget som anses vara ursprunget till den Europeiska
Unionen trädde i kraft den 1 januari 1952. I och med artiklarna 65 och 66 i
fördraget, som berörde karteller och företagskoncentrationer, introducerades
också en konkurrensrätt i Europa. Jean Monnet skriver i sina memoarer att
konkurrensreglerna i fördraget var en fundamental nyhet för Europa, vars
industri var präglad av karteller.5 Man hade vid utformandet av reglerna
sneglat på USA, vars ekonomiska framgångar var baserade på fri
konkurrens.6 Ett mera utvecklat konkurrensrättsligt regelsystem fanns med i
Romfördraget när det trädde i kraft 1958. Syftet med fördraget var att
upprätta en gemensam marknad grundad på en ekonomisk union mellan
medlemsstaterna.7 Konkurrenspolitiken ansågs vara ett viktigt instrument
för att uppnå målet.

Romfördraget reglerade emellertid inte förfarandet i konkurrensärenden.
Enligt artikel 878 skulle Rådet på förslag av Kommissionen utfärda
tillämpningsföreskrifter. Endast två av de sex medlemsstaterna hade
emellertid vid den här tiden en lagstiftning på detta område och endast en
hade en riktig konkurrensmyndighet.9 När Rådet antog förordning 17 år
1962 kom därför Kommissionen att få det övergripande ansvaret för
tillämpningen och övervakningen av EG:s konkurrensregler. Avsaknaden av
en ”konkurrenskultur” i Europa ansågs kräva en central behandling av
konkurrensfrågorna.10 EG:s konkurrensrätt har sedan dess utvecklats genom
förordningar och rekommendationer från Rådet och Kommissionen och
genom avgöranden från EG-domstolen. Från att ha varit ett obetydligt och
kontroversiellt ämne för Kommissionen har konkurrensrätten blivit en
hörnsten i den europeiska politiken. Regelverket har dock fått förbli
oförändrat även om unionen har utvecklats från att bestå av sex
medlemsstater med 170 miljoner invånare till att bestå av 15 medlemsstater
med 380 miljoner invånare.11 Alla medlemsstater har nu inrättat egna
nationella konkurrensmyndigheter och nationell konkurrenslagstiftning som
i de flesta fall tillkommit med EG-reglerna som förebild.12 Utvecklingen har
gett till följd att de konkurrensrättsliga förfarandereglerna som återfinns i

                                                
5 Monnet, Jean: Mémoirs (trans. R. Mayne New York, 1978), s.353
6 Jones, C.A.: Private Enforcement of Antitrust Law in the EU, UK and USA, Oxford 1999,
s. 24
7 Artikel 2, Romfördraget
8 Numera Artikel 83 sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft 1 maj 1999
9 XXIX:s rapporten om konkurrenspolitiken, SEK(2000) 720 slutlig, s. 18
10 Vitboken, s. 3
11 Vitboken s. 7
12 Förslaget, s. 2
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förordning 17/62 blivit omoderna och ineffektiva. Sedan 1980-talet har flera
förslag till modernisering lagts fram från olika håll.13 Kommissionen har
samtidigt försökt vidta flera administrativa åtgärder för att hjälpa upp
problemen men det har inte lett till någon permanent fungerande lösning.
Den 28 april 1999 påbörjades till slut reformarbetet genom att
Kommissionen antog en vitbok om modernisering av reglerna om
tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget. Vitboken, som utgjorde en
diskussionsgrund för reformen, introducerade en genomgripande och
mycket radikal modernisering av konkurrensförfarandet. Förslaget som
sedan lades fram, och som är tänkt att ersätta förordning nr 17 från 1962, är
huvudsakligen baserat på vitboken.

2.2 Problem med förordning 17/62 -Ett
centraliserat system med Kommissionen i
centrum

Förordning nr 17 bygger på ett system med direkt tillämplighet av
förbudsregeln i artikel 81.1 och av artikel 82 i Romfördraget. Såväl
Kommissionen som nationella domstolar och myndigheter kan tillämpa
dessa artiklar. För att konkurrensbegränsande avtal och samordnade
förfaranden skall beviljas undantag i enlighet med artikel 81.3 krävs
emellertid att de anmäls på förhand. Den enda behöriga myndigheten att
bevilja sådana undantag är Kommissionen enligt artikel 9 i förordning nr 17.
Detta anmälningssystem var enligt Kommissionen den bästa lösningen för
en gemenskap där medlemsstaterna inte var bekanta med konkurrensrätt.14

Med Kommissionen som central tillämpningsmyndighet av artiklarna 81
och 82 i fördraget och som enda tillämpare av artikel 81.3, etablerades och
utvecklades konkurrensrätten i Europa. På så sätt kunde också en enhetlig
tillämpning av reglerna garanteras. Dessutom hade man ingen information
om hur konkurrensen såg ut på den gemensamma marknaden när förordning
nr 17 infördes. Anmälningssystemet kunde bidra med den informationen.

I förslaget till en ny förordning nr 17 pekar Kommissionen främst på två
betydande svagheter som det nuvarande systemet lider av.15 För det första
kan det inte längre garantera en effektiv kontroll av konkurrensreglerna och
för det andra utgör det ett alltför stort byråkratiskt hinder för företagen.
Enligt artikel 83.2.b i fördraget utgör dessa problem de grundläggande
kraven som tillämpningsföreskrifter för undantagsregeln i artikel 81.3 måste
uppfylla. Här följer en närmare beskrivning av dessa problem var för sig.
Därefter behandlas några av de administrativa åtgärder som Kommissionen
genom åren har vidtagit för att söka minska sin arbetsbörda och på så sätt
lösa problemen.

                                                
13 XXIX:e rapporten om konkurrenspolitiken, SEK(2000) 720 slutlig, s. 20
14 Förslaget, s. 2
15 Förslaget, s. 2
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2.2.1 Avsaknaden av ett effektivt konkurrensskydd

Med tiden som unionen har växt och konkurrensrätten blivit mer utvecklad
har konkurrensavdelningen på Kommissionen blivit överlastad med
ärenden. Det finns flera anledningar till denna utveckling. När
konkurrensreglerna infördes i fördraget var de som tidigare nämnts
främmande för det europeiska näringslivet. Eftersom det saknades närmare
föreskrifter och praxis var det mycket svårt att avgöra vilka slags avtal som
var tillåtna, vilka som var otillåtna och vilka som passade in under
undantagsregeln i artikel 81.3. Förbudet i artikel 81.1 är dessutom mycket
allmänt formulerat vilket gör att många avtal kräver ett undantag för att inte
vara automatiskt ogiltiga enligt artikel 81.2. För att inte riskera allvarliga
konsekvenser i form av ogiltighet, böter och skadeståndsskyldighet har
därför företag systematiskt valt att anmäla alla nya avtal. Systemet med
förhandskontroll för att vara i åtnjutande av undantaget i artikel 81.3 har
gjort att Kommissionen är översvämmad av enskilda anmälningar. Under
perioden 1988-1998 stod anmälningarna för 58 % av alla nya ärenden
medan klagomål stod för 29 % och förfaranden på Kommissionens eget
initiativ endast stod för 13 %.16 Kommissionen ägnar därmed merparten av
sina resurser åt att hantera anmälningar och ansökningar av olika slag.
Resurserna räcker emellertid inte till för att ta hand om alla anmälningar.
Tiden för handläggning av en undantagsanmälan är ungefär två år, men kan
också ta längre tid.17

Samtidigt visar statistiken att det inte är genom anmälningarna som
Kommissionen får kännedom om de viktigaste konkurrensärendena. Under
35 år har Kommissionen endast i nio fall genom en anmälan underrättats om
avtal som motiverar ett beslut om att förbjuda avtalet i fråga.18 De flesta
anmälningarna representerar alltså avtal som inte utgör några hinder mot
den fria konkurrensen. För en effektiv konkurrensövervakning skulle
Kommissionen behöva inrikta de begränsade resurser som den har på att
angripa de största hoten mot marknadsintegrationen, vilka inte anmäls,
såsom internationella karteller och allvarliga missbruk av dominerande
ställning.

Kommissionens monopol när det gäller att tillämpa artikel 81.3 hindrar
dessutom de nationella konkurrensmyndigheterna från en effektiv nationell
övervakning av den europeiska konkurrenslagstiftningen. Enligt artikel 9 i
förordning nr 17 är medlemsstaternas myndigheter bara behöriga att
tillämpa artikel 81.1 och 82 i fördraget så länge Kommissionen inte har
inlett ett förfarande om undantag i enlighet med 81.3. Detta har medfört att
företag har skickat undantagsanmälningar till Kommissionen i syfte att
blockera enskildas talan vid nationella domstolar och förfaranden hos
nationella konkurrensmyndigheter. Företagens agerande har varit effektivt

                                                
16 Vitboken s. 21
17 Dhunér, Karl-Johan och Hedström, Jens: Förfarandet i konkurrensrätten –EGs och
svensk konkurrenslagstiftning i praktisk tillämpning, Uppsala 1995, s. 60
18 XXIX:e rapporten om konkurrenspolitiken, SEK(2000) 720 slutlig, s. 19
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varför Kommissionen med sina begränsade resurser, i dagens system, är den
enda verkliga garanten för att konkurrensreglerna efterlevs.

2.2.2 Byråkratiskt hinder för företagen

Konkurrenspolitiken är förstås mycket ingripande för företagen eftersom
den reglerar deras handlande på marknaden. De allvarliga konsekvenser i
form av ogiltighet, böter och skadeståndsskyldighet som en överträdelse av
EG:s konkurrensregler kan innebära, kan därför skapa otrygghet för
näringslivet. Det övergripande målet med konkurrenspolitiken är emellertid
inte att skydda näringslivet utan att skydda konkurrensen. För att uppnå
målet med ett sunt konkurrensklimat på den inre marknaden är ett visst
byråkratiskt hinder därför nödvändigt. Samtidigt är det ett uttalat mål i
fördraget att den administrativa kontrollen av artikel 81.3 skall vara
förenklad så långt som möjligt.19 Det är tveksamt om det kan sägas vara
uppfyllt idag.

Det nuvarande systemet innebär att avtal som strider mot förbudet i artikel
81.1 och inte omfattas av ett gruppundantag, är förbjudna och automatiskt
ogiltiga enligt artikel 81.2 fram till dess att Kommissionen beslutar om ett
individuellt undantag, vilket i sin tur förutsätter att avtalet anmäls. Artikel
81.1 har tolkats vidsträckt av Kommissionen vilket innebär att även avtal
som gynnar konkurrensen mer än vad de faktiskt begränsar den är olagliga
och ogiltiga, om de inte har anmälts och fått undantag. Att ge den här typen
av avtal undantag kan tyckas vara en onödig administrativ åtgärd. För det
första innebär en individuell anmälan för undantag betydande arbetsinsatser
och kostnader för företagen. 20 För det andra kan den rättsäkerhet som
uppstår ifrågasättas. Anmälan till Kommissionen skapar visserligen viss
trygghet såsom immunitet mot bötessanktionen men handläggningstiderna
är mycket långa och de flesta ärenden avslutas endast med en administrativ
skrivelse från Kommissionen, vilken har begränsad rättslig verkan. I
genomsnitt är det endast 6 % av alla ärenden som faktiskt avslutas med ett
formellt kommissionsbeslut.21 Förfarandet i konkurrensärenden som står att
läsa i förordning nr 17 gäller alltså inte i praktiken. Teoretiskt är företagen
tvungna att få Kommissionens undantag för sina avtal, då förbudet är
väldigt allmänt formulerat, men praktiskt är det inte möjligt att få. Då det
har visat sig att de allvarliga överträdelserna av konkurrensreglerna inte
uppdagas genom anmälningar kan anmälningssystemet tyckas vara en
onödig börda för företagen. Att anmälningsproceduren är kostsam drabbar
framför allt små och medelstora företag.

                                                
19 Artikel 83.2.b Romfördraget
20 Vitboken, s. 23
21 Vitboken, s. 21
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2.2.3 Kommissionens tidigare åtgärder för att försöka
komma till rätta med problemen

Genom åren har Kommissionen vidtagit en rad administrativa åtgärder för
att frigöra resurser till de ärenden som är mest betydelsefulla för
upprätthållandet av en fri konkurrens inom unionen. Redan på sent 60-tal
hade systemet med förhandskontroll i kombination med komplexa
beslutsprocedurer och begränsade administrativa resurser gjort att man
samlat på sig tiotusentals ärenden. 22

En av de första åtgärderna som vidtogs gick ut på att påskynda
handläggningen. Istället för att ta formella beslut började Kommissionen att
avsluta ärenden med en administrativ skrivelse, s.k. ”Comfort letters.” De
verkliga undantagsbesluten sparades till ärenden som hade ett särskilt
prejudikatvärde. Att kunna avsluta ett ärende utan offentliggörande, samråd
med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor och
översättning till unionens alla officiella språk, ökade handläggningstakten
påtagligt. Idag avslutas ungefär 90 % av alla anmälningar på det viset.23

Mellan åren 1979 och 1999 togs endast 86 riktiga undantagsbeslut.24

Problemet med comfort letters är att de enligt EG-domstolen inte utgör
formella beslut från Kommissionen. 25 Deras rättsliga värde är därmed
oklart. De är till exempel inte bindande för nationella myndigheter även om
de utgör en sakomständighet som det normalt tas hänsyn till.

För att försöka minska antalet anmälningar antogs 1970 ett tillkännagivande
om avtal av mindre betydelse.26 Där undantogs avtal, som endast har en
obetydlig inverkan på handeln mellan medlemsstaterna och på
konkurrensen, från förbudet i artikel 81.1. Tillkännagivandet ledde till en
viss minskning av antalet anmälningar men inte tillräckligt.27

Ett annat sätt att försöka minska antalet individuella anmälningar är
gruppundantagen. Det är förordningar som definierar vissa grupper av avtal
vilka utan föregående undersökning anses uppfylla villkoren för undantaget
i artikel 81.3. Gruppundantagsförordningarna har varit ett mycket effektivt
sätt att få ner antalet individuella ansökningar men har ändå inte löst
problemet med långa handläggningstider.28

Den senaste i raden av åtgärder som Kommissionen tagit i bruk för att
försöka minska arbetsbördan är uppmuntran till decentraliserad
handläggning av klagomål. 1993 kom ett meddelande om samarbete mellan

                                                
22 Vitboken, s. 13
23 Vitboken s. 16
24 Forrester, Ian S.: Modernisation of EC Competition Law, Fordham Corporate Law
Institute [1999]12, s.184
25 Förenade Målen 253/78 och 1-3/79, Procureur de la République mot Bruno Giry och
Guerlain SA, [1981]2 C.M.L.R. 99
26 Tillkännagivande om avtal av mindre betydelse, EGT C 64, 2.6.1970, s. 1
27 Vitboken s. 14
28 Vitboken s. 16
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Kommissionen och de nationella domstolarna 29 och 1997 kom meddelandet
om samarbete mellan Kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter
för handläggning av ärenden som omfattas av artiklarna 81 och 82 i
fördraget.30 Syftet med tillkännagivandena var att underlätta för nationella
myndigheter att tillämpa EG:s konkurrensregler genom att ha klara regler
för samarbetet med Kommissionen, rörande till exempel
informationsutbytet. Meddelandena fick emellertid inte önskad verkan på
grund av företagens möjlighet att förhala nationell handläggning genom en
anmälning om undantag till Kommissionen, som berörts ovan. 31

2.3 Framtiden

Det framgår av ovan nämnda problem att dagens system för genomförandet
av artiklarna 81 och 82 i fördraget fungerar otillfredsställande. Åtgärderna
som har beskrivits ovan har till en viss grad dämpat antalet anmälningar
men Kommissionen skulle behöva avsevärd resursförstärkning för att
skydda den fria konkurrensen på den inre marknaden med det nuvarande
systemet. Behovet av en större reform verkar ofrånkomligt. Dessutom står
unionen inför flera stora förändringar som kommer att påverka
konkurrenspolitiken. En utvidgning av unionen är planerad och inom en
snar framtid kan gemenskapen gå ifrån att bestå av 15 medlemsstater till att
ha 20 medlemsstater. En utvidgning av EU kommer att ställa stora krav på
Kommissionen i dess roll som huvudansvarig för tillämpningen av EG:s
konkurrensrätt. Förutom att ett större geografiskt område omfattas av
reglerna kommer ansökarländerna ifrån en planekonomisk tradition och kan
ha svårt att anpassa sig till ett system med marknadsekonomi och fri
företagsamhet. Ekonomiska och monetära unionen är en annan utmaning
som oundvikligen kommer att ha betydande konsekvenser för
konkurrenspolitiken. 12 av EU:s länder kommer vid årsskiftet att byta ut sin
kontantvaluta mot euron. Det kommer att leda till en ännu större ekonomisk
integrering med mer gränsöverskridande handel. I takt med globaliseringen
av ekonomin och hårdare konkurrens kan aktörerna på marknaden frestas att
inta en protektionistisk attityd och skapa konstlade hinder för fri handel,
såsom uppdelning av marknader.32 Fler internationella och komplexa avtal
kommer att resultera i omfattande ärenden som kräver ökade arbetsinsatser
från Kommissionens sida.

                                                
29 Tillkännagivande om samarbete mellan nationella domstolar och Kommissionen vid
tillämpning av artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget, EGT C 39, 13.2.1993, s. 6
30 Meddelande från Kommissionen om samarbete mellan Kommissionen och
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter för handläggning av ärenden som omfattas av
artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget, EGT C 313, 15.10.1997, s. 3
31 Vitboken s. 18
32 Vitboken, s. 7
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3 Alternativ till Kommissionens
modernisering

I vitboken diskuteras olika alternativ till reformering av det nuvarande
systemet för kontroll av konkurrensbegränsande samverkan som återfinns i
förordning nr 17.33 Där kan man följa argumenten som lett fram till den
lösning som slutligen valdes. Som Kommissionen ser det finns det två
huvudalternativ. Det ena är en förbättring av den nuvarande ordningen. Det
andra är övergången till en ordning med direkt tillämplighet för
undantagsbestämmelsen i artikel 81.3. Ett uppenbart alternativ, nämligen
kraftig utbyggnad av Kommissionens resurser, ses därmed tydligen inte av
Kommissionen som realistiskt. Det är viktigt, när man bedömer alternativen,
att ha i åtanke att man strävar efter att säkerställa en effektiv övervakning
samtidigt som den administrativa kontrollen skall förenklas så långt som
möjligt.

3.1 Förbättring av den nuvarande ordningen

Här följer en genomgång av de fyra olika alternativ till förbättring av den
nuvarande ordningen som presenteras i vitboken. De innebär alla varianter
till modernisering som genom åren har föreslagits av olika aktörer inom
gemenskapens konkurrensrätt. Även om Kommissionen inte förordar något
av dessa alternativ är de intressanta för att kunna göra en bedömning av
argumenten för det slutgiltiga förslaget.

3.1.1 Förenkling av förfarandena

Ett av problemen med den nuvarande ordningen är Kommissionens
svårigheter att hinna ta individuella beslut i alla de ärenden som kommer in.
Istället har företagen fått nöja sig med comfort letters. Detta har delvis
förklarats med den komplicerade beslutsprocedur som finns i förordning nr
17. Bland annat måste Kommissionen offentliggöra ett tillkännagivande i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning på unionens alla officiella
språk, samråda med den rådgivande kommittén och slutligen offentliggöra
beslutet i EGT på alla officiella språk. En förenkling av förfarandereglerna
skulle kunna innebära en minskning av behandlingstiden, varpå fler beslut
skulle hinna tas. Detta alternativ skulle öka rättssäkerheten för företagen
eftersom de skulle slippa den osäkerhet som comfort letters medför.

Kommissionen konstaterar dock mycket riktigt att det här alternativet inte
skulle lösgöra några resurser för bekämpning av de allvarligaste konkurrens-
begränsningarna, eftersom antalet anmälningar inte skulle minska.
Förbättringen riskerar tvärtemot att öka antalet anmälningar eftersom

                                                
33 Vitboken, s. 23
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chansen att få ett riktigt undantagsbeslut ökar. Förenkling av
beslutsproceduren är därför inte en lösning på de allvarliga problem som
förordning nr 17 har skapat. Det är inte heller någon av vare sig EU:s
institutioner eller av medlemsstaterna som stöder en sådan lösning. 34

3.1.2 Utvidgning av tillämpningsområdet för artikel 4.2 i
förordning nr 17

Genom artikel 4.2 i förordning nr 17 befrias en rad avtal, beslut och
samordnade förfaranden från den i artikel 4.1 stadgade anmälningsplikten
innan undantag kan beviljas. Resultatet blir att avtalen inte träffas
automatiskt av ogiltigheten som stadgas i artikel 81.2. Syftet med befrielsen
är att undvika anmälningar av avtal som huvudsakligen har verkningar i en
enda medlemsstat, vilket gör det möjligt för Kommissionen att koncentrera
sig på att övervaka gränsöverskridande avtal vilka är mest skadliga för
konkurrensen på den inre marknaden. Ett alternativ till förbättring av det
nuvarande systemet skulle därför kunna vara att utöka tillämpningsområdet
för artikel 4.2. Kommissionen avvisar detta alternativ då det bevarar
Kommissionens monopol på att bevilja undantag och förhindrar en
decentralisering. Det framgår inte varför de båda inte anses kunna förenas.
Troligen skulle det emellertid inte räcka till som förändring för att lösa hela
problemet med anmälningsförfarandet. Att dispensen från
anmälningsskyldigheten som finns artikel 4.2 redan har utvidgats två gånger
genom tillägg till förordning nr 17 utgör stöd för detta.35

3.1.3 Decentralisering av tillämpningen av artikel 81.3
tillsammans med anmälningssystemet

En decentralisering av tillämpningen av artikel 81.3 tillsammans med
anmälningssystemet går ut på att upphäva Kommissionens exklusiva
behörighet att bevilja undantag för att istället dela denna befogenhet med
nationella domstolar och konkurrensmyndigheter. Företagen skulle då
kunna anmäla sina avtal även till konkurrensmyndigheterna i de olika
medlemsstaterna. Kommissionen tar upp två olika sätt på vilka en sådan
parallell kompetensfördelning skulle kunna gå till.36 Det ena är genom att
fördela behörigheten att ge undantag på grundval av ärendenas tyngdpunkt,
ett alternativ som har utarbetats av det tyska Konkurrensverket,
Bundeskartellamt.37 Det andra är genom att fördela undantagsfallen på
grundval av tröskelvärden. Nationella konkurrensmyndigheter skulle då få
behörigheten att meddela undantag för avtal som har huvudsaklig
effekt/tyngdpunkt i deras medlemsstat respektive för avtal som inte når över
ett visst tröskelvärde. Detta alternativ skulle inte heller minska det totala
antalet anmälningar även om det skulle lätta på Kommissionens börda.
                                                
34 Summary of the observations on the White Paper on Reform of Regulation 17,
29.02.2000, s. 2
35 Rådets förordning (EEG) nr 2822/71 och (EG) nr 1216/1999
36 Vitboken, s. 25
37 Tyskland yttrande över vitboken, bilaga 5 i SOU 2000:4
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Kommissionen är emellertid orolig för att fördelningsmetoderna inte är
tillräckligt exakta och att det därför blir problem med att avgöra
fördelningen av ärenden. Den är även orolig för att enhetligheten i
tillämpningen av gemenskapsrätten skulle hotas. De två senare argumenten
övertygar inte helt emedan det delvis är problem som kommer att uppstå
även med det alternativ som Kommissionen själv slutligen förespråkar. Om
man behåller systemet med notifieringar i en decentraliserad tillämpning blir
det emellertid fler ärenden att fördela och att eftersträva enhetlig tillämpning
på än om anmälningssystemet skulle tas bort helt och hållet, vilket
Kommissionens alternativ innebär.

Det är bara två medlemsstater som förespråkar en lösning där
anmälningssystemet läggs ut på medlemsstaternas konkurrensmyndigheter.
Sex stycken medlemsstater är direkt emot en sådan lösning.38 Av de
reaktioner som kommit på vitboken från industrin och från jurister sägs
mindre än 10 % vara för en sådan lösning. Man är rädd att det skulle leda till
ännu mer byråkrati än det nuvarande systemet. Detta är mycket intressant
eftersom det också är från industrin som det kommit mest klagomål på
planerna att avskaffa anmälningssystemet eftersom man menar att det
innebär en viss rättssäkerhet för företagen. Alternativet att överlåta
anmälningssystemet på nationella konkurrensmyndigheter anses tydligen
inte heller attraktivt av företagen.

3.1.4 Ändring av tolkningen av artikel 81.1 –den
”amerikanska lösningen”

Konkurrensrätten i USA har en lång historia. ”Sherman Act”, som utgör
kärnan av amerikansk konkurrensrätt, instiftades redan 1890.39 Sektion 1
och 2 i nämnda lag fungerade som förebilder till artikel 81 och 82 i
Romfördraget. Uppbyggnaden av artikel 81 respektive sektion 1 skiljer sig
emellertid åt. Medan artikel 81 i Romfördraget innehåller ett förbud i 81.1
och möjlighet till undantag i 81.3 har tillämpningen av förbudet i Sherman
Act, sektion 1, utvecklats i praxis. Istället för en undantagsbestämmelse har
Supreme Court i USA uttalat att bara oskäliga konkurrensbegränsningar
träffas av förbudsregeln.40 Domstolen konstaterade att vissa avtal som
begränsar handel ändå kan ha konkurrensfrämjande effekter. Detta uttrycks
idag som ”the rule of reason” eller ”skälighetsregeln”. Ett av alternativen
som har förts fram i diskussionerna kring reformen är en ändring av
tolkningen av artikel 81.1 för att där föra in en skälighetsregel. Rent
praktiskt är det kriteriet ”begränsning av konkurrensen” som skulle kunna
tolkas mer restriktivt. Man gör då en avvägning mellan ett avtals
konkurrensfrämjande och konkurrensbegränsande effekter vid avgörandet
av om det skall förbjudas eller inte. Det skulle minska antalet avtal som
måste anmälas eftersom alla de avtal som efter en avvägning har mer
                                                
38 Summary of the observations on the White Paper on Reform of Regulation 17,
29.02.2000, s. 4
39 Shenefireld, J.H. och Stelzer, I.M.: The Antitrust Laws, 2 uppl., Washington D.C. 1996, s.
14
40 Standard Oil Co of New Jersey v. United States (1911) 221 US 1
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konkurrensfrämjande effekter än konkurrensbegränsande inte behöver
undantag för att vara giltiga. De träffas helt enkelt inte av förbudsregeln från
första början. Även de typer av avtal som begränsar konkurrens som inte
hade existerat utan dem skulle med en sådan tolkning falla utanför artikel
81.1. Förespråkarna menar att EG-domstolen redan har visat att den
uppmuntrar ett ”rule of reason”- resonemang kring artikel 81.1.41

Kommissionen avvisar emellertid det här alternativet eftersom den anser att
en sådan skälighetsregel redan finns inbakad i artikel 81.3 vilken då skulle
riskera att förlora sin betydelse. Det är emellertid möjligt att se en åtskillnad
mellan tillämpningen av en skälighetsregel i artikel 81.1 och
undantagsregeln i artikel 81.3.42 Tanken är att man med skälighetsregeln
skulle väga avtalets negativa och positiva ekonomiska effekter mot varandra.
I undantagsregeln finns utrymme för att tillåta avtal som har andra positiva
effekter för allmänheten, utöver rent ekonomiska, som t.ex. att främja
tekniskt framåtskridande.

En dylik omtolkning av artikel 81.1 måste emellertid ske genom en
utveckling i praxis. Det skulle ta lång tid samtidigt som utvecklingen skulle
vara beroende av att rätt slags ärenden kom in för prövning. Alternativet är
dock intressant för att klargöra uppbyggnaden av artikel 81. Det är heller
inte helt omöjligt att praxis kommer att förflytta sig åt det hållet i framtiden,
även om den reform som Kommissionen har valt inte officiellt inbegriper en
ändring av tolkningen av artikel 81.1. Flera av medlemsstaterna välkomnar
möjligheten att ta hänsyn till mer ekonomiska aspekter i tolkningen av
artikel 81. Näringslivet är också positivt till att införa en ”rule of reason” i
artikel 81.1.43

3.2 Direkt tillämplighet av artikel 81.3 och
avskaffande av anmälningssystemet

Direkt tillämplighet av artikel 81.3 och avskaffande av anmälningssystemet
är det alternativ som Kommissionen har lagt fram i förslaget, varför det här
hänvisas till kapitel 4 för en närmare redogörelse av vad alternativet går ut
på. Istället skall här diskuteras lagligheten av ett sådant alternativ. Det har
nämligen i debatten hävdats att det här alternativet skulle kräva en
fördragsändring. 44 Klagomålet har kommit framför allt från tyskt håll. Där
menar man att anmälningssystemet är inbakat i artikel 81 och att ett
avskaffande skulle ändra artikelns innehåll och omfattning. Man syftar då på
formuleringen ”får förklaras icke tillämplig” i artikel 81.3. I ett system där

                                                
41 T.ex. Mål 258/78, L.C. Nungesser KG och Kurt Eisele mot Kommissionen [1982] R.E.G.
2015, Mål 161/84, Pronuptia de Paris GmbH mot Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis
[1986] R.E.G. 353
42 Wesseling, Rein: The Commission White Paper on Modernisation of E.C. Antitrust Law:
Unspoken Consequences and Incomplete Treatment of Alternative Options, [1999]
E.C.L.R., s. 422
43 Summary of the observations on the White Paper on Reform of Regulation 17,
29.02.2000, s. 5
44 Wolf, Dieter: Comment on the White Paper on the reform of EC Competition Law,
Fordham Corporate Law Institute 2000, s. 311
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artikel 81.3 är direkt tillämplig och utgör ett legalundantag till förbudet i
artikel 81.1 ges inga undantag. Kritikerna menar att formuleringen av artikel
81 antyder att undantag måste ges av någon. Därför vore en ändring till ett
system där det inte går att ansöka om ett undantag hos en myndighet ett
överträdande av den befogenhet som Kommissionen fått sig tilldelad i
artikel 83. Det enda sättet att införa en sådan ordning skulle därför vara en
fördragsändring.

Det finns också de som anser att artikel 81.3 inte kan bli direkt tillämplig
eftersom den inte uppfyller kriterierna för en regel som kan ha direkt effekt.
Dessa kriterier bygger på att nationella domstolar skall klara av att tillämpa
regeln och de innebär att regeln skall vara klar, tydlig och villkorslös.
Istället menar man att artikel 81.3 kräver en grundlig ekonomisk analys av
ett avtals konsekvenser, som kan vara svår att utföra för nationella domare.45

Kommissionen besvarar den här kritiken i förslaget med att påpeka att
artikel 83 inte innehåller någon information om hur undantagsförfarandet
skall gå till.46 Tvärtom anser man att artikel 81.3 är mycket väl lämpad för
direkt tillämpning och att det inte finns något i fördraget som står i strid med
en sådan slutsats. Även om Kommissionens åsikt i den här frågan är något
färgad får den nog anses riktig.

3.3 Analys

Den avgörande frågan kring moderniseringen är vad som skall hända med
dagens anmälningssystem. Det är tydligt när kommission diskuterar de olika
alternativen att den vill göra sig av med anmälningssystemet. Uppenbarligen
har Kommissionen bestämt sig för att anmälningssystemet utgör en börda
som hindrar en effektiv tillämpning av kartellförbudet. Ett gemensamt
argument för alla alternativen, mot att behålla ett anmälningssystem, är att
ett sådant system alltid kommer att blockera nationella domstolars
tillämpning av gemenskapsrätten, då de måste invänta undantagsbeslut. Det
viktigast argumentet som Kommissionen för fram är emellertid att
anmälningssystemet tar väldigt mycket resurser som annars skulle kunna
användas till att bekämpa de verkliga hoten mot den fria konkurrensen.

Vitboken nämner ingenting om hur Kommissionen tänker kompensera för
de fördelar som faktiskt finns med en förhandskontroll. Det gör att
diskussionen kring de olika alternativen blir något ensidig och kan upplevas
som propaganda för Kommissionens eget förslag. En fördel med
anmälningssystemet är att konkurrensmyndigheterna med ett sådant system
har en överblick över vilka avtal som finns på marknaden och kan spela en
aktiv roll innan avtalen börjar tillämpas. Det ger också möjligheten att ge
villkorliga undantag och undantag som är tidsbegränsade. För företagen

                                                
45 Summary of the observations on the White Paper on Reform of Regulation 17,
29.02.2000, s. 6
46 Förslaget, s. 5
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innebär det rättssäkerhet att veta att deras avtal inte är ogiltiga innan de
börjar tillämpa dem.

Trots allt har Kommissionen varit den myndighet som haft ett övergripande
ansvar för den europeiska konkurrenspolitiken under den tid som den har
existerat. Den samlade kunskap som finns där efter flera års tillämpning och
övervakning av konkurrensreglerna saknar motsvarighet i Europa, varför det
också är den myndighet som borde ha bäst underlag för att avgöra hur en
modernisering av genomförandet av EG:s konkurrensregler bör se ut. De
flesta reaktioner som har kommit på vitboken har också varit positiva till ett
system där man avskaffar anmälningssystemet och gör artikel 81.3 direkt
tillämplig.47 Både Europaparlamentet och den Ekonomiska och sociala
kommittén uttalar sitt stöd för reformen. Bland medlemsstaterna är 12 av 14
för den lösning som presenteras i vitboken.

                                                
47 Summary of the observations on the White Paper on Reform of Regulation 17,
29.02.2000, s. 7
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4 Kommissionens förslag

Enligt artikel 83 i Romfördraget är det Kommissionens uppgift att lägga
fram förslag till Rådet på de förordningar och direktiv som behövs för att
tillämpa de principer som anges i artiklarna 81 och 82. Förslaget till en ny
förordning som skall ersätta förordning 17 från 1962 kom den 9 september
år 2000.

Om förslaget genomförs innebär det mycket omfattande förändringar för
tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler. Förutom en omläggning
av systemet för övervakningen av konkurrensreglernas efterföljning föreslår
Kommissionen flera små moderniseringar. Här följer en redogörelse för hur
Kommissionen har tänkt sig att systemet för genomförande skall se ut i
framtiden. Förslaget, som skall göra Kommissionen till en mer effektiv
övervakningsinstans, kan sägas ha fyra byggstenar och har därför delats upp
i fyra avsnitt. Det första avsnittet behandlar den decentralisering av
tillämpningen av konkurrensreglerna som Kommissionen hoppas genomföra
genom att göra artikel 81.3 direkt tillämplig. Det andra avsnittet redogör för
avskaffandet av anmälningsskyldigheten. Det tredje avsnittet utvecklar hur
Kommissionen har tänkt sig att samarbetet mellan den och de nationella
konkurrensmyndigheterna skall gå till. Det fjärde avsnittet beskriver flera
små moderniseringar som utökar Kommissionens befogenheter som
övervakare och garant för den fria konkurrensen. Förändringarna är så
omfattande att presentationen inte kan sägas vara heltäckande utan betoning
kommer att läggas på de huvudsakliga nyheterna. För en översiktlig
jämförelse av förordning nr 17 och den föreslagna förordningen se Bilaga A.

4.1 Artikel 81.3 blir direkt tillämplig –
decentralisering av tillämpningen av
konkurrensreglerna

Enligt artikel 1 i förslaget tas Kommissionens monopol på att tillämpa
artikel 81.3 bort och undantagsregeln blir istället direkt tillämplig. Den
direkta tillämpligheten innebär att både medlemsstaternas
konkurrensmyndigheter och domstolar blir behöriga att tillämpa
konkurrensreglerna i fördraget fullt ut, parallellt med Kommissionen.
Förslaget är i viss mån överraskande eftersom Kommissionen så sent som år
1997, i meddelandet från Kommissionen om samarbete mellan
Kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter, refererade
till ensamrätten att tillämpa artikel 81.3 som om det var ett naturligt
monopol.48 Ingenstans i meddelandet diskuterades möjligheten att låta
nationella konkurrensmyndigheter tillämpa undantagsregeln.

                                                
48 Meddelande från Kommissionen om samarbete mellan Kommissionen och
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter för handläggning av ärenden som omfattas av
artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget, EGT C 313, 15.10.1997, s. 3
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I vitboken kan man istället läsa att ”den nuvarande uppdelningen av artikel
81.1 och artikel 81.3 är konstlad och står i strid med den odelbara
karaktären av artikel 81, som kräver en ekonomisk analys av ett avtals
samtliga effekter”.49

Med tiden har det emellertid blivit allt svårare för Kommissionen att
säkerställa ett konkurrensskydd ensam, genom en centraliserad kontroll.
Samtidigt har de flesta medlemsländer idag byggt upp väl fungerande
konkurrensmyndigheter vilka i nuläget inte är verksamma i genomförandet
av gemenskapens konkurrensregler.50 I det föreslagna systemet kommer
därför även de nationella konkurrensmyndigheterna att kunna spela en
viktig roll för övervakningen av EG:s konkurrensregler. De kommer inte
längre att vara begränsade av företagens möjlighet att göra
undantagsanmälan till Kommissionen, utan kommer att kunna utföra egna
fullständiga analyser av de avtal de får in för prövning. Tyngdpunkten i
fråga om tillämpningen av artiklarna 81 och 82 kommer därmed att ligga på
nationell nivå. Den här decentraliseringen är tänkt att lätta på
Kommissionens bördor, något som Kommissionen eftersträvat länge men
inte lyckats med, se 2.2.3. Det finns flera fördelar med att utnyttja denna
resurs. Fler tillämpare kommer att öka övervakningen av gemenskapens
konkurrensregler och besluten kommer att tas nära marknaderna vilket står i
överensstämmelse med EU:s subsidiaritetsprincip. Den uppenbara
nackdelen är risken för motstridiga beslut. Att bevara en enhetlig
tillämpning av reglerna blir Kommissionens stora utmaning i ett sådant här
system. Decentraliseringen kommer därmed att innebära nya roller för både
Kommissionen och för de nationella konkurrensmyndigheterna.

4.1.1 Myndigheternas roller i det nya systemet

I det nya systemet kommer Kommissionen fortfarande att vara den
myndighet som utformar gemenskapens konkurrenspolitik. Rollen som
övervakare av fördraget innebär ett särskilt ansvar för att en enhetlig
tillämpning av konkurrensreglerna bevaras även när Kommissionen släppt
sitt monopol på att tillämpa artikel 81.3. För att nå detta mål planerar
Kommissionen att fortsätta att utveckla regelverket kring artiklarna 81 och
82 och att ta vägledande beslut i individuella fall.51 Den direkta
tillämpligheten ökar kraven på regelverket. Kommissionen fruktar en
”åternationalisering” av den europeiska konkurrensrätten där reglerna
tillämpas olika i varje land. Därför måste det finnas ett klart och förutsägbart
reglemente för att uppnå en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater.

Artikel 10 i förslaget ger Kommissionen behörigheten att på eget initiativ
fortsätta att ta individuella beslut rörande artiklarna 81 och 82. Besluten
kallas för ”konstaterande av icke-tillämplighet” och skall tas när det krävs
med hänsyn till det allmänna gemenskapsintresset. Ett konstaterande att ett
                                                
49 Vitboken, s. 23, Kommissionen har här valt att citera EG-domstolens dom i Mål 59/77
De Bloos mot Bouyer, [1977] R.E.G. 2359
50 Förslaget, s. 7
51 Förslaget, s. 17



22

avtal är förenligt med artikel 81 innebär antingen att det inte omfattas av
artikel 81.1 eller att det uppfyller villkoren i artikel 81.3. Det senare fallet är
alltså samma typ av beslut som dagens undantagsbeslut men de kommer inte
att gå att få på begäran. Istället skall de bara tas när det finns något slags
prejudikatvärde i det aktuella ärendet. Kommissionen anser detta vara
nödvändigt för att ge marknaden vägledning om Kommissionens politik
avseende vissa konkurrensbegränsningar.52

Förutom de individuella besluten kommer Kommissionen att styra
tillämpningen av konkurrensreglerna genom utgivande av olika riktlinjer där
gruppundantagsförordningarna utgör stommen. Artikel 28 i förslaget ger
Kommissionen en allmän behörighet att anta gruppundantagsförordningar
som skall kodifiera och klargöra tolkningen av artikel 81.3.

De nationella konkurrensmyndigheterna är tänkta att fungera som garanter
för konkurrensen i respektive medlemsstat. Därför bygger förslaget på att
nationella konkurrensmyndigheter kan tillämpa artiklarna 81 och 82 i
fördraget. Detta är inte fallet i flera av de nuvarande medlemsländerna.
Därför innehåller artikel 36 en skyldighet för medlemsstaterna att
bemyndiga sina konkurrensmyndigheter att tillämpa EG:s konkurrensregler
fullt ut. Detta är en nödvändighet för att det nya decentraliserade systemet
skall fungera. Det svenska Konkurrensverket erhöll denna befogenhet först i
och med en lagändring den 1 januari år 2001.53 För ett klargörande påminns
om att de materiella reglerna i EG:s konkurrensrätt gäller redan nu, och att
lagändringen endast rör Konkurrensverkets behörighet att tillämpa dem.

4.1.2 Förhållandet mellan artiklarna 81 och 82 och nationell
konkurrensrätt

I förslagets artikel 3 finner man en av de mer omtalade nyheterna. Där
föreslås att konkurrensbegränsande avtal och förfaranden i framtiden bara
skall kunna träffas av en enda uppsättning regler. I det nuvarande systemet
kan samma avtal eller förfarande samtidigt omfattas av såväl gemenskapens
konkurrensrätt som de olika medlemsstaternas nationella
konkurrenslagstiftningar. Uppdelningen i förslaget sker på det viset att för
alla ärenden som har gemenskapsdimension skall endast gemenskapens
konkurrensrätt gälla. Ett avtal eller ett samordnat förfarande har
gemenskapsdimension när det kan påverka handeln mellan
medlemsstaterna, det så kallade samhandelskriteriet. Det är samma
kriterium som återfinns i artikel 81.1 och som avgör när
gemenskapsreglerna är tillämpliga. Denna avgränsning har tidigare tolkats
väldigt vidsträckt av EG-domstolen i andra sammanhang. 54Det räcker om ett
avtal kan inverka, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt på
handelsmönstret mellan medlemsstaterna.55 Vilket innebär att även ett avtal
                                                
52 Vitboken, s. 34
53 SFS 2000:1458, Ändring i lagen (1994:1485) om tillämpning av Europeiska
gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler
54 Furse, Mark: Competition Law of the UK & EC, London 1999
55 Mål 56/65, Société Technique Minière mot Maschinenbau Ulm, [1966] R.E.G. 235
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mellan två parter från samma medlemsland kan få gränsöverskridande
effekter. Konkurrensverket kan då komma att tillämpa EG:s konkurrensrätt
på avtal som har ingåtts mellan två svenska företag.

Det nuvarande förhållandet mellan EG-rätten och nationell rätt är
komplicerat och med risk för inkonsekvenser bland myndighetsbeslut på
nationell nivå. Nyheten i förslaget består alltså av att nationella myndigheter
inte längre skall kunna tillämpa nationell rätt på avtal eller förfarande som
har gränsöverskridande effekter, utan endast gemenskapsrätten. I det
nuvarande systemet kan nationell rätt tillämpas i den mån den inte påverkar
en enhetlig tillämpning av gemenskapens konkurrensregler på den inre
marknaden, 56 något som kan vara väldigt svårt att avgöra. Kommissionen
vill på det här sättet förhindra att ett avtal som skulle betraktas som
oskadligt eller fördelaktigt enligt gemenskapsrätten kan förbjudas enligt
nationell konkurrensrätt.57 Den menar att det krävs att företagen regleras av
samma normer för att de skall kunna tävla på lika villkor på den inre
marknaden. En annan positiv konsekvens med artikel 3 i förslaget som
Kommissionen framhåller är att kostnaderna för parallell tillämpning av
gemenskapsrätt och nationell rätt skulle försvinna.

4.2 Anmälningsskyldigheten avskaffas

Införandet av ett system med direkt tillämplighet av undantagsregeln gör det
möjligt att avskaffa anmälningsförfarandet. Avtal, beslut och förfaranden
som faller under artikel 81.1 men som uppfyller villkoren i artikel 81.3 blir
därmed automatiskt giltiga från deras tillkomst, utan krav på föregående
myndighetsbeslut. Förbudsprincipen förutsätter inte ett system med
godkännande utan det är snarare undantag än regel. När man avgör om ett
avtal är konkurrensbegränsande på ett otillbörligt sätt skall man istället göra
en samlad bedömning av hela artikeln 81, där 81.3 blir ett legalundantag.
Förändringen kommer att innebära att företagen inte längre kan få ett
godkännande i förväg, utan måste göra egna analyser av sina förfaranden.
Detta anser Kommissionen vara möjligt eftersom det under de åren som
anmälningssystemet har tillämpats har utvecklats en klar och tydlig praxis
kring artikel 81.3.58 Dessutom avser Kommissionen att anta
gruppundantagsförordningar med större tillämpningsområde vilka kommer
att ytterligare klargöra vilka slags konkurrensbegränsningar som är tillåtna.
Sven Norberg beskriver det i en artikel i Europarättslig Tidskrift som att
”det rådande systemet med en centraliserad ordning för
förhandsgodkännande skulle därigenom vändas till en decentraliserad
ordning för efterhandskontroll”.59 Övervakningen av reglernas efterföljning
kommer då enbart att ske på konkurrensmyndigheternas eget initiativ och
genom undersökningar av klagomål som kommer in. Eftersom
                                                
56 Mål 14/68, Walt Wilhelm mot Bundeskartellamt , [1969] C.M.L.R. 100
57 Förslaget, s. 16
58 Vitboken, s. 31
59 Norberg, Sven: Den europeiska konkurrenspolitiken inför 2000-talet –Kommissionens
Vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget, ERT 1999, s. 523
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anmälningarna idag utgör ungefär 60 % av alla ärenden och tar mycket tid
kommer detta att lösgöra resurser hos Kommissionen. På så sätt hoppas
Kommissionen att man kommer att komma åt de allvarligaste
överträdelserna av konkurrensreglerna och att man därmed kan säkerställa
en effektiv övervakning i enlighet med artikel 83.2.b i fördraget.

Med hänsyn till att anmälningsskyldigheten har tagits bort har man i
förslaget valt att reglera bevisbördan för de sakförhållanden som styr om
villkoren i artikel 81.3 är uppfyllda. Anledningen är att det har hävdats att
bevisbördefördelningen skulle ändras om artikel 81.3 blev direkt
tillämplig.60 Idag måste ett företag som ber om ett undantag visa
Kommissionen att villkoren i artikel 81.3 är uppfyllda. Det fanns en oro att
systemet med direkt tillämplighet skulle innebära att en klagande part som
ifrågasätter ett avtal eller förfarande måste bevisa motsatsen d.v.s. att
undantagsbestämmelsen inte är tillämplig, vilket kan vara väldigt svårt.
Därför behövdes en uttrycklig bestämmelse i förslaget till förordning om att
bevisbördan stannar kvar hos den part som åberopar artikel 81.3. Enligt
förslagets artikel 2 måste den myndighet som påstår att en överträdelse av
artikel 81.1 eller 82 har skett, visa detta. Om företagen sedan åberopar
undantagsbestämmelsen har de bevisbördan för att villkoren för undantag är
uppfyllda. Denna lösning ligger följaktligen i linje med den praxis som
utvecklats kring bevisbördan i konkurrensrättsmål av EG-domstolen. 61 Den
stämmer också väl med principen att varje part i en tvist måste bevisa de
omständigheter han åberopar, vilken är väl etablerad i medlemsstaternas
inhemska rättssystem. 62

4.3 Ett nätverk för samarbete upprättas

Det nya systemet skall bygga på principen om samarbete. Kommissionen
skall tillsammans med medlemsstaternas konkurrensmyndigheter bygga upp
ett nätverk där de skall tillämpa gemenskapens konkurrensregler i nära
samarbete. Inom nätverket skall ges möjlighet till nära kontakter och utbyte
av information. Artiklarna 11, 12 och 13 i förslaget drar upp riktlinjerna för
samarbetet. Enligt artikel 34 kommer mer detaljerade regler för nätverket att
antas av Kommissionen senare, i formen av en tillämpningsföreskrift. Rent
praktiskt kommer nätverket att fungera enligt följande. När ett ärende om
tillämpning av artiklarna 81 eller 82 i fördraget anhängiggörs vid
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter, skall de när förfarandet inleds
underrätta Kommissionen om detta. Innan de fattar beslut om åtgärder för en
överträdelse skall de först rådgöra med Kommissionen. I alla andra fall av
tillämpning av gemenskapsrätten kan de rådgöra med Kommissionen.
Kommissionen vill också skapa möjligheter för medlemsstaternas
konkurrensmyndigheter att samråda på förhand med varandra rörande

                                                
60 Ehlermann, Claus Dieter: The modernization of EC Antitrust Policy: A legal and cultural
revolution, C.M.L.Rev. [2000]37 p.562
61 Dhunér, Karl-Johan och Hedström, Jens: Förfarandet i konkurrensrätten –EGs och
svensk konkurrenslagstiftning i praktisk tillämpning, Uppsala 1995, s. 90
62 Förslaget, s. 15
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förbudsbeslut, beslut att godta åtaganden och beslut att återkalla ett beslut
att låta ett avtal omfattas av en gruppundantagsförordning.

När ett klagomål har anhängiggjorts vid konkurrensmyndigheter i flera
medlemsstater eller när konkurrensmyndigheter i flera medlemsstater har
inlett ett förfarande på eget initiativ enligt artiklarna 81 eller 82 i fördraget
avseende samma avtal, beslut eller samordnade förfarande, utgör det faktum
att en myndighet behandlar ärendet ett tillräckligt skäl för de övriga
myndigheterna att avbryta sitt förfarande eller avvisa klagomålet. En
effektiv tillämpning uppnås genom att den myndighet som är bäst lämpad
för ett ärende, handlägger det. För att detta skall vara möjligt måste
emellertid den myndighet som handlägger ärendet ha tillgång till alla
handlingar i ärendet och kunna använda dem som bevismedel. Idag sätter
EG-domstolens tolkning av artikel 20 i förordning nr 17 stopp för det.63

Nationella konkurrensmyndigheter har inte rätt att använda upplysningar
som översänts från Kommissionen som bevismedel. I artikel 12 i förslaget
finns därför en rättslig grund för utväxling av konfidentiell information
mellan Kommissionen och medlemsstaternas myndigheter. I punkt två
begränsas dock rättigheten och det föreskrivs att sådana upplysningar endast
får användas för tillämpningen av gemenskapens konkurrensrätt.
Informationsutbytet kompletteras av artikel 21 i förslaget som ger nationella
konkurrensmyndigheter möjligheten att på sitt territorium företa
utredningsåtgärder enligt sin nationella rätt, i en annan medlemsstats
konkurrensmyndighets namn eller å dennas vägnar.

4.4 Effektivare förfaranderegler

När anmälningssystemet tas bort och ersätts av efterhandskontroll anser sig
Kommissionen behöva utökade undersökningsbefogenheter för att kunna
föra en effektiv kamp mot konkurrensbegränsningar. Hårdare påföljder är
bland annat något som Kommissionen önskar sig i förslaget. Nyheterna här
är flera. En del kodifierar praxis medan andra fyller behov som har
upptäckts under de år som förordning nr 17 varit tillämplig. Vissa av de
föreslagna nyheterna har kritiserats för att vara för långtgående. Det kan
t.ex. bli problem med att få igenom dem för att de strider mot
medlemsstaternas konstitutioner och gäller frågor för vilka det är oklart om
suveräniteten har överförts till EU. 64 En del av de här nyheterna har också
blivit kritiserade för att strida mot den Europeiska konventionen för
mänskliga rättigheter.65

                                                
63 Mål C-67/91, Dirección General de Defensa de la Competencia mot. Associatión España
de la Banca Privada m.fl., [1992] R.E.G. I-4785
64 Siragusa, Mario: A critical review of the white paper on the reform of the EC
Competition law enforcement rules, Fordham Corporate Law Institute 2000, s. 302
65 Forrester, Ian S.: Modernisation of EC Competition Law, Fordham Corporate Law
Institute 2000
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4.4.1 Befogenheter vid utredningar

Artikel 11 i förordning nr 17 återfinns i princip ordagrant i förslagets artikel
18. Den enda nyheten är att befullmäktigade advokater får tillåtelse att
lämna upplysningar å sina huvudmäns vägnar men att huvudmännen förblir
fullt ansvariga för att de lämnade nyheterna är fullständiga, exakta och
korrekta. Artikel 18 har emellertid även kompletterats av en artikel om
befogenheten att inhämta redogörelser. Den ger Kommissionen rätt att höra
alla fysiska eller juridiska personer, oberoende av om de är föremål för
förfarandet eller inte, som kan antas ge användbara upplysningar.
Kommissionen får också genom denna artikel rättigheten att protokollföra
sådana uttalanden så att de kan användas som bevis under förfarandena.
Möjligheten att använda muntliga redogörelser fyller en lucka i
Kommissionens nuvarande befogenheter.66

Kommissionens befogenheter vid inspektioner, artikel 14 i förordning nr 17,
återfinns i en effektivare version i artikel 20 i förslaget. En viktig nyhet där
är Kommissionens befogenhet att söka igenom företagspersonals privata
bostäder om det finns skäl att misstänka att affärshandlingar förvaras där.
Det finns bevis för att företag har utnyttjat denna lucka i förordning nr 17
för att försvåra Kommissionens undersökningar.67 Ett godkännande i förväg
från en nationell domstol är emellertid nödvändigt för att utnyttja denna
möjlighet. Artikel 20 tilldelar också Kommissionens tjänstemän
befogenheten att försegla samtliga lokaler och affärshandlingar, under den
tid som inspektionen pågår, för att förhindra förskingring av viktiga
dokument.

4.4.2 Kommissionens beslut

I artikel 7 i förslaget regleras Kommissionens beslut om konstaterande och
upphörande av överträdelser. Den motsvarar artikel 3 i förordning nr 17 med
undantag för två nyheter. Den första nyheten är att Kommissionen ges
befogenheten att fatta ett beslut i vilket den konstaterar en tidigare
överträdelse, av artikel 81 eller 82, som har upphört. EG-domstolen har
förut påpekat att det är motiverat för Kommissionen att ta sådana här beslut
eftersom det annars är risk för att företaget skulle upprepa sina överträdelser
av konkurrensreglerna, något som är svårare om det finns ett klart och
tydligt beslut som redovisar vad överträdelsen innebar.68 Är förfarandet inte
tidigare prövat kan ett sådant beslut också förhindra motsvarande eller
liknande förfaranden på andra marknader. Den andra nyheten är en
uttrycklig befogenhet för Kommissionen att ålägga de berörda företagen alla
nödvändiga skyldigheter, inbegripet korrigerande åtgärder av strukturell
natur, i samband med upphörandet av överträdelsen. Det är emellertid
klargjort i EG-domstolens praxis sedan tidigare att Kommissionen har
befogenheten att ålägga företag att utföra aktiva åtgärder, något som den

                                                
66 Förslaget, s. 26
67 Förslaget, s. 27
68 Mål 7/82 GVL/EG mot Kommissionen, [1983] R.E.G. 483
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också har gjort i ett flertal fall.69 Ett bra exempel på vad en strukturell åtgärd
kan innebära är när ett företag som missbrukat sin dominerande ställning
åläggs att avyttra vissa tillgångar.70

I förslaget kodifieras också ett par andra åtgärder som genom åren
utvecklats i praxis. Den första återfinns i artikel 8 och är en möjlighet för
Kommissionen att vidta interimistiska åtgärder i fall som är brådskande på
grund av en risk för allvarlig och irreparabel skada på konkurrensen.
Kommissionen har tidigare endast i ett fåtal fall meddelat interimistiska
beslut.71 Någon förändring av gällande rätt kommer kodifieringen troligen
inte att resultera i. Den andra åtgärden finns i artikel 9 i förslaget och är
åtaganden. Detta är något som har ingått i Kommissionens
förlikningsverksamhet. Istället för att inleda ett förfarande eller vidta
intermistiska åtgärder har Kommissionen accepterat ett åtagande från ett
företag att upphöra med en överträdelse. Det föreslås nu att Kommissionen
genom beslut skall kunna göra dessa åtaganden bindande för företagen.
Beslutet skall innehålla sakomständigheterna i ärendet, prima facie-bevisen
för den misstänkta överträdelsen och de godtagna åtagandena.72

Bundenheten innebär att tredje man kommer att kunna åberopa åtagandena
inför nationell domstol. Beslutet innebär således att Kommissionen avslutat
ärendet.

4.4.3 Påföljder

De påföljder som gäller i förordning nr 17 är böter och viten. Samma
påföljder återfinns i förslaget i artiklarna 22 respektive 23. Det finns två
typer av böter, nämligen böter för brott mot förfaranderegler och böter för
brott mot de materiella reglerna i artiklarna 81 och 82. När det gäller den
senare kategorin föreslås ingen ändring på bötesnivån, utan upp till 10 % av
den sammanlagda årsomsättningen anses vara en fortsatt lämplig nivå.
Däremot anses inte bötesbeloppen för brott mot förfarandereglerna räcka till
för att vara avskräckande. Därför föreslås en ändring från nuvarande 100 till
5000 euro till upp till 1 % av den sammanlagda årsomsättningen. Typen av
överträdelser som böterna kan utdömas för utökas också till att omfatta
vägran att besvara muntliga frågor och uppbrytning av förseglingar. Företag
som är inblandade i en överträdelse kan också bli solidariskt ansvariga för
böter. När det gäller vitena föreslås en ändring från nuvarande 50 till 1000
euro till ett tak på 5 % av den genomsnittliga dagsomsättningen för varje
dags dröjsmål.

                                                
69 T.ex. Mål T-69/89, RTE/EG och. Kommissionen, [1991] ECR II 485
70 Beslut av EG-kommissionen, Warner-Lambert-BIC SA/Gilette och Eemland Holdings,
[1993]EGT L 116/21
71 Dhunér, Karl-Johan och Hedström, Jens: Förfarandet i konkurrensrätten –EG:s och
svensk konkurrenslagstiftning i praktisk tillämpning, Uppsala 1995, s. 98
72 Förslaget, s. 20
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5 Förändringar inom
konkurrensområdet i Sverige

Det är svårt att förutsäga redan nu exakt vilka konsekvenser som förslaget
skulle kunna få i Sverige, förutom att förändringarna förmodligen skulle bli
ansenliga. Eftersom förslaget kom på hösten år 2000 är det fortfarande
förhållandevis nytt och några statliga utredningar om nödvändiga svenska
anpassningar finns ännu inte att tillgå. Om förslaget går igenom är det
emellertid många frågor som måste ses över. Jag kommer här att ta upp
några av de förändringar och frågeställningar som man kan förutse. Vilka
materiella regler kommer Konkurrensverket att tillämpa i framtiden? Hur
kommer förfarandereglerna att se ut? Har Konkurrensverket de nödvändiga
resurserna och kunskapen som behövs för att övervaka efterlevnaden av
gemenskapens konkurrensregler i Sverige? Vilka förändringar av den
svenska konkurrensrätten måste ske?

5.1 Konkurrensverkets nya roll

5.1.1 Konkurrensverkets behörighet att tillämpa artiklarna
81 och 82 i Romfördraget

Att Kommissionen länge har önskat att nationella konkurrensmyndigheter
skall ta ett ökat ansvar i övervakningen av EGs konkurrensregler, i
respektive medlemsstat, har berörts ovan. Hittills har dock Kommissionens
exklusiva behörighet att tillämpa artikel 81.3 delvis utgjort ett hinder för en
sådan decentralisering. Det har inte varit attraktivt för nationella
myndigheter att driva utredningar med stöd av gemenskapens
konkurrensregler när de har kunnat förhalas av företagen genom
undantagsanmälningar till Kommissionen. I artikel 5 i förslaget ges därför
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter behörigheten att tillämpa artikel
81 i Romfördraget fullt ut. Att Kommissionens monopol undanröjs är
emellertid inte tillräckligt för att reformen skall gå att genomföra.
Decentraliseringen bygger på att de nationella konkurrensmyndigheterna har
givits befogenheten att tillämpa EG-reglerna av sina medlemsstater. Artikel
36 i förslaget innehåller därför ett stadgande att medlemsstaterna skall
utnämna konkurrensmyndigheter med behörighet att tillämpa artiklarna 81
och 82 i fördraget. Den svenska regeringen har i 2 § lagen (1994:1845) om
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och
statsstödsregler bemyndigats att bestämma vilken svensk myndighet som
skall vara behörig vid tillämpningen av gemenskapernas konkurrensregler.
Av 3 § i instruktionen för Konkurrensverket framgår att verket är den
behöriga myndigheten. Av detta skulle man kunna sluta sig till att
Konkurrensverket redan har behörigheten att tillämpa EGs konkurrensrätt.
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Från lagens förarbeten framgår dock att detta inte var lagstiftarens avsikt.73

Istället tar regleringen sikte på det bistånd som svenska myndigheter skall
lämna Kommissionen vid undersökningar.74 Den direkta tillämpningen av
EG-rättens materiella regler är således inte åsyftad, och det saknas de för en
sådan tillämpning nödvändiga reglerna om förfaranden, undersökningar och
påföljder m.m. Med tanke på moderniseringsarbetet med tillämpningen av
konkurrensreglerna som pågår inom gemenskapen infördes därför från och
med 1 januari år 2001 en regel som ger Konkurrensverket behörighet att
tillämpa artiklarna 81 och 82 i fördraget i 2 § i ovannämnda lag. Regeringen
motiverar lagändringen i propositionen med att marknaderna blir allt mer
internationella och genom att tillämpa EGs konkurrensregler kan
Konkurrensverket pröva ett konkurrensskadligt förfarande i dess helhet,
även till den del det sträcker sig utanför Sveriges gränser och har effekter
utomlands.75

5.1.2 Tillämpliga materiella regler

Än så länge innebär lagändringen förstås bara en behörighet för
Konkurrensverket att tillämpa artiklarna 81.1 och 82, eftersom
Kommissionen är ensam behörig att tillämpa artikel 81.3. Skulle
Kommissionens förslag gå igenom täcker lagändringen emellertid också en
tillämpning av artikel 81.3. Idag innebär nyheten att Konkurrensverket är
behörigt att ta upp varje fall där EG:s konkurrensrätt är tillämplig. Samtidigt
är det möjligt att tillämpa konkurrenslagens regler parallellt på samma
förfarande. Konkurrensverket får själv bestämma om endera regelverket
eller båda skall tillämpas i ett enskilt fall.76 Man kan därför ana att
Konkurrensverket på kort sikt främst kommer att fortsätta att tillämpa
konkurrenslagen. Går förslaget igenom kommer emellertid enbart EG-
reglerna, enligt artikel 3 i förslaget, att vara tillämpliga på de fall där
samhandelskriteriet är uppfyllt. När ett avtal eller ett förfarande påverkar
handeln mellan medlemsstaterna blir det inte tillåtet att tillämpa de
nationella konkurrensreglerna. Eftersom samhandelskriteriet har tolkats
väldigt vitt av EG-domstolen och eftersom Sverige relativt sett har många
stora multinationella företag och få små och medelstora företag kommer det
antagligen att bli EG-reglerna som skall tillämpas i de flesta ärenden. 77 För
att kunna tillämpa konkurrenslagen i ett ärende måste Konkurrensverket
dessutom först göra en analys av samhandelskriteriet för att utesluta att det
är EG:s konkurrensregler som gäller. Om förslaget går igenom kommer
alltså Konkurrensverket troligen att gå ifrån att huvudsakligen tillämpa
konkurrenslagen till att i huvudsak tillämpa EGs konkurrensregler.
Konkurrenslagen (1993:20) har visserligen Romfördragets konkurrensregler
som förebild och de materiella reglerna är mycket lika. Trots allt finns det

                                                
73 SOU 2000:4, s. 151
74 Prop. 1994/95:48 s.9
75 Prop. 1999/2000:140, s. 180
76 Prop. 1999/2000:140, s. 183
77 Norberg, Sven: Den europeiska konkurrenspolitiken inför 2000-talet –Kommissionens
Vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget, ERT 1999, s. 526
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vissa olikheter, bland annat syftet med reglerna, där EG-reglerna har en stor
uppgift i att främja integrationen mellan medlemsstaterna. Vissa
förändringar och anpassningar av Konkurrensverkets förfarande måste
därför ske.

Kommissionen motiverar förbudet av en parallell tillämpning av nationell
konkurrensrätt, i artikel 3 i förslaget, med att avtal och förfaranden som kan
påverka handeln mellan medlemsstaterna måste granskas enligt en enda
uppsättning regler för att lika konkurrensvillkor skall gälla i hela
gemenskapen. Förslaget har dock blivit kritiserat.78 Enligt uppgift från
Kommissionen är också artikel 3 en av de mer omtvistade reglerna i
förslaget.79 Kritikerna menar att Kommissionen bortser från att den
nationella konkurrenslagstiftningen kan ha andra mål och syften än den
gemenskapsrättsliga och att dessa inte går att uppnå om man inte får
tillämpa de egna reglerna. De flesta medlemsstater borde inte ha det här
problemet eftersom de har utvecklat den inhemska konkurrensrätten helt och
hållet med EG-rätten som förebild varför den nationella konkurrensrätten
saknar särdrag. Av den svenska konkurrenslagens förarbeten framgår att
avsikten var att lagen skulle efterlikna EG-rättens konkurrensregler så
mycket som möjligt, utom i fråga om just samhandelskriteriet.80 Ett
undantag är dock Tyskland som tidigt utvecklade en egen konkurrensrätt.81

Det kan vara en förklaring till varför de mest högljudda protesterna har
kommit ifrån Tyskland.82 Där anser man att ett genomförande av förslaget
kommer att medföra ett tryck på medlemsstaterna att harmonisera sina
respektive konkurrenslagstiftningar, vilket inte är populärt.

5.1.3 Tillämpliga förfaranderegler vid tillämpning av EG:s
konkurrensrätt

I artikel 5 i förslaget regleras vilka typer av beslut som de nationella
konkurrensmyndigheterna får fatta vid tillämpningen av förbuden i
artiklarna 81.1 och 82. Eftersom anmälningssystemet avskaffas skall
ärenden enbart tas upp antingen på eget initiativ eller till följd av ett
klagomål. De beslut som får fattas vid tillämpningen av gemenskapens
konkurrensregler är beslut om att en överträdelse skall upphöra, förordnande
om interimistiska åtgärder, godtagande av åtaganden eller åläggande om
böter och viten eller andra påföljder. Om en konkurrensmyndighet på
grundval av de upplysningar som den förfogar över finner att villkoren för
ett förbud inte är uppfyllda, får den även besluta att det inte finns anledning
att ingripa. Ett sådant beslut skall vara bindande endast för den myndighet
som fattar beslutet. Förfarandet vid de beslut och åtgärder som
konkurrensmyndigheterna kommer att kunna ta är emellertid inte närmare
reglerat i förslaget till en ny förordning nr 17. EG-rättens regler härom är
                                                
78 Wahl, Nils: Decentralisering genom centralisering, Konkurrensnytt nr 9 år 2000
79 Efter telefonkontakt med Sven Norberg, direktör vid generaldirektoratet för konkurrens
vid Kommissionen
80 Prop. 1992/93:56, s. 21
81 SOU 2000:4, s. 251
82 Tysklands yttrande över vitboken, bilaga 5 i SOU 2000:4



31

förbehållna Kommissionen. Reglerna om förfarande, undersökningar,
påföljder m.m. för de nationella konkurrensmyndigheterna skall istället vara
de som föreskrivs i den nationella lagstiftningen. I Sverige uppkom
problemet med tillämpliga förfaranderegler redan i samband med att
Konkurrensverket från årsskiftet blev behörigt att tillämpa artiklarna 81 och
82. De svenska förfaranderegler som motsvarar förordning nr 17 återfinns i
konkurrenslagen. Man löste problemet på det sättet att när Konkurrensverket
tillämpar artiklarna 81 och 82 är reglerna om undersökningar, sanktioner
m.m. i konkurrenslagen tillämpliga. Exakt vilka paragrafer som är aktuella
går att läsa i 2§ 2st. lagen om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas
konkurrens- och statsstödsregler. Också när det gäller förfarandereglerna har
EG-rätten stått som förebild för den svenska regleringen, även om det finns
vissa skillnader, se vidare 5.2.1.

5.1.4 Samarbete med Kommissionen och
konkurrensmyndigheter i övriga medlemsstater

För att decentraliseringen skall fungera innehåller förslaget, i artikel 11,
upprättandet av ett särskilt nätverk mellan konkurrensmyndigheterna och
Kommissionen. Man skall fördela ärenden, utbyta information och diskutera
förslag till beslut, allt för att uppnå en enhetlig tillämpning. Kommissionen
avser att komma med mer detaljerade regler för hur samarbetet skall se ut i
en tillämpningsförordning.83 Den räknar även med att ge ut ett
tillkännagivande om samarbete mellan konkurrensmyndigheter. Därför är
det fortfarande oklart exakt hur ärendefördelningen är tänkt att gå till. I det
av alternativen till reformering av förordning nr 17 som går ut på att
decentralisera anmälningssystemet diskuteras hur ärendefördelningen i ett
sådant system skulle kunna utföras, se kapitel 3.1.3. Förslagen innebar en
fördelning antingen efter ärendenas tyngdpunkt eller efter vissa
tröskelvärden. Kommissionen avfärdade det här alternativet delvis för att
den fann att fördelningsmetoderna inte var tillräckligt exakta. Det är oklart
vilka slutsatser man kan dra av detta då det gällde en fördelning av
undantagsärenden. Redan nu har Kommissionen ett nära samarbete med de
nationella konkurrensmyndigheterna i de konkurrensärenden som
Kommissionen handlägger, speciellt i sådana ärenden där företag har ansökt
om undantag hos såväl Konkurrensverket som Kommissionen.  84

Konkurrensverket följer då med särskild uppmärksamhet handläggningen
hos Kommissionen. Medlemsstaterna konsulteras också innan
Kommissionen fattar formella beslut. Därför innebär samarbetet med
Kommissionen kanske inte någon större omställning för Konkurrensverket
även om det kan räkna med en mer jämställd roll med Kommissionen där
det finns möjlighet att komma in på ett tidigare stadium av ett ärendes
behandlande än vad som sker idag. Nätverket innebär emellertid också att
konkurrensmyndigheter i alla medlemsstater skall samarbeta med varandra.
En viktig nyhet blir troligen möjligheten att inom nätverket utväxla
information och handlingar av hemlig natur med andra
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84 Konkurrensverket årsredovisning år 2000, s. 29
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konkurrensmyndigheter. Idag existerar inget regelverk för ett horisontellt
samarbete mellan konkurrensmyndigheterna i de olika medlemsstaterna.
Dock pågår det ett informellt samarbete där man arbetar i reformens
riktning.85

5.1.5 Territoriella verkningar av Konkurrensverkets beslut

Beslut som fattas av nationella konkurrensmyndigheter i det nya systemet
kommer inte att ha rättsverkningar utanför den egna medlemsstatens
territorium.86 De kommer inte heller att vara bindande för Kommissionen.
Det här kan innebära ett problem beroende på hur reglerna om
ärendefördelning mellan de olika konkurrensmyndigheterna kommer att se
ut. Sannolikt kommer samma ärende att kunna tas upp av myndigheter i
flera medlemsstater.87 Det kan leda till att ett avtal attackeras till dess att
klaganden är framgångsrik i något medlemsland. En sådan överhängande
fara skulle i praktiken antagligen innebära att avtalet upphör vilket skulle
vara ett hot för rättssäkerheten för företag. 88 Detta scenario är emellertid
osannolikt. Det är svårt att se varför en konkurrensmyndighet i en
medlemsstat skulle ta upp ett ärende om det redan har behandlats
tillfredsställande av en annan konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat.
Det skulle inte innebära ett effektivt utnyttjande av gemenskapens resurser.
Samtidigt kan det vara viktigt att hålla dörren öppen för parallellt agerande i
vissa ärenden t.ex. kan ett avtal ha speciellt allvarliga konsekvenser i
Sverige vilka bara Konkurrensverket har översikt över, man borde då inte
vara begränsad av att ärendet redan har behandlats av en
konkurrensmyndighet i ett annat medlemsland.

Eventuella skillnader som kan uppstå mellan olika myndigheters
tillämpning av de gemenskapsrättsliga konkurrensreglerna om förslaget går
igenom är ett stort problem för företag och diskuteras därför ytterligare i
nästa kapitel.

5.1.6 Resurser

Konkurrensverket kom till 1992 och är således relativt nytt liksom
konkurrenslagen som kom 1993. Utvecklingen inom konkurrensområdet går
fort framåt. Samtidigt som lagarna ändras tycks Konkurrensverket få mer
och mer uppgifter. Mycket återstår för att skapa ett sunt konkurrensklimat i
Sverige där prisnivåerna ligger 20 % över EU-snittet och hälften antas bero
på bristande konkurrens.89. Därför torde trycket på Konkurrensverket idag
vara stort. Förslaget innebär att flera ärenden skall flyttas över från
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87 Artikel 13 i förslaget
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Kommissionen till Konkurrensverket för att behandlas på nationell nivå,
vilket kräver resurser. Att det mycket krävande anmälningssystemet tas bort
är därför positivt. Eftersom Sveriges konkurrenspolitik traditionellt följt den
EG-rättsliga kan man också vänta sig att anmälningssystemet i
konkurrenslagen försvinner, vilket borde frigöra resurser. Det lutar dock åt
att de omfattande konsekvenser som förslaget kommer att få för
Konkurrensverket kommer att ställa krav på utökade resurser.90 Förutom att
det krävs medel för utbildning eftersom förslaget innebär en omläggning av
hela konkurrensförfarandet kommer nätverkssamarbetet att kräva resurser. I
övrigt är Konkurrensverket emellertid väl bekant med de EG-rättsliga
konkurrensreglerna varför det borde vara bra rustat för att tillämpa och
övervaka dem nationellt.91 En alltför stor utvidgning av Konkurrensverket
skulle vara olycklig då målet med reformen delvis är att minska den
administrativa börda som dagens system utgör för företag.

5.2 Påverkan på svensk konkurrensrätt

5.2.1 Konkurrensverkets förfaranderegler

Som diskuterats ovan grundas förslaget på premissen att nationella
konkurrensmyndigheter kommer att tillämpa artiklarna 81 och 82 i enlighet
med deras respektive nationella förfaranderegler. Genomförandet av
reformen förutsätter emellertid inte en fullständig harmonisering av
nationell tillämpningslagstiftning.92 Det betyder att Konkurrensverket kan
fortsätta att tillämpa förfarandereglerna i konkurrenslagen så som de ser ut
idag. När det gäller förfarandereglerna finns det vissa olikheter mellan EG-
rätten och den svenska rätten. Konkurrensverket får till exempel inte själv
besluta om undersökningar93 motsvarande Kommissionens undersökningar
enligt artikel 14 i förordning nr 17 eller om att döma ut böter94. Sådana
beslut fattas av domstol.95 Olikheterna begränsas av att de inte får hindra en
effektiv tillämpning av EG-reglerna. Förstainstansrätten uttalade i Automec
II-fallet att Kommissionen inte har rätt att överlåta klagomål till nationella
konkurrensmyndigheter om den inte kan garantera en effektiv tillämpning.96

I propositionen till lagändringen som ger Konkurrensverket rätt att tillämpa
artikel 81 och 82 uttalar regeringen att olikheterna i den svenska lagen för
närvarande inte är av den arten eller omfattningen att de skulle äventyra en
effektiv nationell tillämpning av EG-reglerna.97 Om förslaget går igenom
kommer olikheterna emellertid att vara ännu större eftersom förslaget även
innehåller en rad förändringar av Kommissionens förfaranderegler. En
anpassning av de svenska förfarandereglerna i enlighet med förslaget är då
                                                
90 Jfr. Prop. 1999/2000, s. 247
91 Wahl, Nils: Application of Competition Rules in Sweden – The Swedish Competition Act
and National Application of Community Competition Rules, ERT 1998, s.22
92 Förslaget, s. 18
93 47 § Konkurrenslagen (1993:20)
94 26-32 §§ Konkurrenslagen (1993:20)
95 Stockholms tingsrätt
96 Mål T-24/90, Automec mot Kommissionen (nr. 2), [1992] R.E.G. II-2223
97 Prop. 1999/2000:140, s. 181
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troligen att vänta. Det är t.ex. svårt att tänka sig att Sverige skulle kunna
behålla ett notifierings- och undantagssystem när dess EG-rättsliga förebild
upphör.98 Regeringen framhåller också i propositionen att det är angeläget
så långt det är möjligt att samma regler om förfarande, sanktioner m.m. skall
gälla, oavsett om det är EG-rättens eller konkurrenslagens materiella regler
som tillämpas i ett visst ärende. Orsaken till att man skapade ett nationellt
system som efterliknade EG:s konkurrensrätt var att näringslivet endast
skulle behöva lära sig ett system. Den poängen faller bort om man i Sverige
behåller det nuvarande förfarandet. En intressant fråga kan då vara om man
enbart skall anpassa de svenska förfarandereglerna efter förslaget eller om
man helt enkelt genomgående skall överföra exakt samma regler. Med tanke
på att utrymmet för den svenska konkurrenslagen kommer att minska
väsentligt om förslaget går igenom, på grund av artikel 3, kan man fråga sig
om det är någon mening med att behålla särdrag i de svenska
förfarandereglerna. Samtidigt kan en del av nyheterna i förslaget vara
verklighetsfrämmande i det svenska systemet. Nils Wahl påpekar till
exempel i en artikel i Konkurrensnytt att rätten att undersöka företagsledares
bostäder går väsentligt längre än vad som följer av svenskt straffrättsligt
förfarande.99 Wahl avslutar artikeln med att konstatera att om
Kommissionens förslag accepteras av Rådet, uppstår ett akut behov av
reformering av den svenska konkurrenslagen.

5.2.2 Procedurregler vid domstolsprövning

När det gäller processregler är skillnaderna mellan olika medlemsstaters
lagar mycket större. De bygger på medlemsstaternas egna rättssystem och
här saknas förebilder i form av regler på gemenskapsnivå. Skillnader i
reglering av bland annat bevisbördan, skadeståndsersättning och
rättegångskostnader är många.100 Detta kan utgöra stora problem för
företagen i och med att det uppmuntrar till ”forum shopping”. Någon
harmonisering av den här typen av regler är emellertid inte heller aviserad
även om det har efterfrågats.101 Det är tveksamt om det skulle vara möjligt
att behålla en enhetlig tillämpning av gemenskapsreglerna om en
harmonisering inte sker. Dock är det svårare att se exakt vilka regler som är
nödvändiga att harmonisera jämfört med konkurrensmyndigheternas
förfaranderegler. Därför är det kanske bättre att avvakta och se vilka
problem som kan uppstå innan man utför några eventuella lagändringar.

                                                
98 Korrespondens med Jörgen Holgersson, ordföranden för rådsarbetsgruppen
99 Wahl, Nils: Decentralisering genom centralisering, Konkurrensnytt nr 9 år 2000
100 Kon, Stephen: The Commission’s White Paper on Modernisation: The need for
Procedural Harmonisation, Ford. Corp. L. Inst. [2000], s. 240ff
101 T.ex. Wahl, Nils: Decentralisering genom centralisering , Konkurrensnytt nr 9 år 2000,
Kon, Stephen: The Commission’s White Paper on Modernisation: The need for Procedural
Harmonisation, 1999, s. 248
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5.3 Sveriges inställning till förslaget

Regeringen uttalar sig, i propositionen till lagändringen som ger
Konkurrensverket rätt att tillämpa artiklarna 81 och 82, angående den vitbok
som förekom förslaget.102 Näringsdepartementet har också gett ut ett
yttrande angående vitboken. 103 Sverige delar Kommissionens uppfattning att
tiden nu är mogen att överväga en radikal reformering av systemet. Bland de
alternativ till reform som presenteras i vitboken förespråkar Sverige
kommissionsförslaget. Det innebär att Sverige stödjer det pågående
moderniseringsarbetet som innebär att en större del av tillämpningen av EGs
konkurrensregler förs över på medlemsstaterna. Flera argument anges som
grund för detta. För det första ser man ett egenvärde i att gemenskapens
konkurrensregler tillämpas närmare medborgarna för att öka förståelsen
bland konsumenterna. För det andra har den nationella myndigheten allmänt
sett bättre överblick över den nationella marknaden än Kommissionen har,
och närheten och kännedom om särskilda förhållanden kan göra
handläggningen snabbare och mindre kostsam. 104 För det tredje ser
Regeringen också gärna att samma spelregler på konkurrensområdet gäller
för de företag som agerar på den inre marknaden, så att inte
konkurrenspolitiken i sig riskerar att snedvrida konkurrensen. Slutligen
påpekar man att utvidgningen av EU kommer att kräva mycket resurser och
att det därför är angeläget att avlasta EU:s centrala institutioner. Eftersom
det svenska ordförandeskapet under våren 2001 lyft fram utvidgningen som
en prioriterad fråga är det naturligt att stödja en utveckling som kommer att
avlasta Kommissionen. Man anser emellertid att det är en rad frågor som
måste analyseras djupgående innan några nya regler kan bli verklighet.
Problem som tas upp är rättssäkerheten för företag, risken för icke enhetlig
tillämpning, Kommissionens övertagande av ärenden, fördelning av ärenden
i nätverket och informationsutbyte och sekretess. Efter en genomgripande
analys av dessa frågor har Sverige stor tilltro till att ett nytt och effektivare
system skall kunna skapas.

                                                
102 Prop. 1999/2000, s. 169
103 Näringsdepartementets yttrande angående vitbok om modernisering av reglerna om
tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, bilaga 5 i SOU 2000:4
104 Sancho, Marina, Nationell tillämpning av EG:s konkurrensrätt , Konkurrensnytt nr 1,
2001
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6 Förslagets betydelse för
företag

Konkurrenslagstiftningen reglerar företagens handlande och det är de som
främst berörs av en omläggning av tillämpningen av reglerna. Förslaget
innebär ett ökat ansvar för företagen genom att de själva måste bedöma
lagligheten av sina avtal och förfaranden. Här följer några av de problem
och farhågor med det nya systemet som har uppmärksammats av
näringslivet. Det gäller risken för motstridig tillämpning av
konkurrensreglerna av de nationella konkurrensmyndigheterna, minskad
rättssäkerhet, risken för forum shopping och problem kring överförandet av
företagshemligheter. Först kommer emellertid en orientering av hur det nya
systemet kommer att se ut för företag.

6.1 Ärendegången i det förslagna systemet

I det nuvarande systemet måste företagen utvärdera de affärstransaktioner
som de planerar att genomföra mot bakgrund av artikel 81 för att avgöra om
de bör lämna in en anmälan eller ej. Företagen utgår då ifrån den rättspraxis
som finns kring artikel 81.3 och eventuella riktlinjer och tillkännagivanden
från Kommissionen. Om de inte lämnar in en anmälan riskerar företagen,
om avtalet är rättsstridigt enligt artikel 81.1, ogiltighet och böter, även om
avtalet uppfyller villkoren i artikel 81.3. Samtidigt innebär en anmälan
betydande arbetsinsatser och kostnader. Det är också möjligt att laborera
med tanken att Kommissionen med sina begränsade resurser aldrig kommer
att undersöka avtalet.

I förslaget till förordning föreslås att artikel 81.3 skall bli direkt tillämplig
och att anmälningssystemet tas bort. Om förslaget genomförs innebär det att
avtal som uppfyller villkoren i artikel 81.3 istället blir giltiga från dess
tillkomst utan att något undantag krävs. För de flesta företag kommer det att
innebära en lättnad i byråkratin att slippa anmäla sina avtal. Även om
anmälningsplikten tas bort har företagen givetvis i fortsättningen skyldighet
att följa förbuden i artiklarna 81 och 82 i fördraget. De måste då göra egna
bedömningar av om ett visst avtal eller förfarande märkbart påverkar
konkurrensen och om så bedöms vara fallet om undantagsregeln i artikel
81.3 är tillämplig. Om ett tilltänkt förfarande eller avtal ligger nära gränsen
till vad som enligt rättspraxis är accepterat, måste företaget ta ställning till
om dess genomförande är värt riskerna för böter, ogiltigförklaring och
eventuellt skadestånd.105 För de avtal som omfattas av
gruppundantagsförordningarna innebär det nya systemet emellertid ingen
större förändring. De har redan tidigare undgått anmälningsplikten.

                                                
105 Förslaget, s.58
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När anmälningssystemet tas bort kommer nya ärenden, både av
Kommissionen och av de nationella konkurrensmyndigheterna, att tas upp
antingen på deras initiativ eller efter klagomål. Företag som har sin
huvudsakliga verksamhet i Sverige kan förvänta sig att deras eventuella
ärenden huvudsakligen kommer att behandlas av Konkurrensverket. Det är
också dit som de företrädesvis skall vända sig med eventuella klagomål.
Tidigare har detta inte varit intressant när det gällt gemenskapsrätten
eftersom Konkurrensverket inte har varit behörigt att tillämpa EG:s
konkurrensrätt. I förslaget har Kommissionen emellertid behållit rätten, från
artikel 9.3 i förordning nr 17, att frånta en nationell konkurrensmyndighet
ett ärende och behandla det själv. Därför kan ett ärende när som helst
komma att behandlas av Kommissionen istället för Konkurrensverket. Se
bilaga B, för en översikt.

Eftersom förslaget även innebär att nationella domstolar får tillämpa artikel
81.3 blir det även mer attraktivt för företag att åberopa gemenskapens
konkurrensregler i nationell domstol. Ett sådant förfarande har stora fördelar
jämfört med ett förfarande hos Kommissionen. Det gäller t.ex. rätt till
skadestånd, snabba interimistiska åtgärder och möjlighet till ersättning för
rättegångskostnader.106 Samtidigt är det mycket kostsamt att driva ett mål i
domstol, särskilt som konkurrensärenden ofta är mycket utredningsintensiva
och ställer stora krav på bevisning.

Den nya förordningen kommer att gälla alla företag oberoende av storlek.
Svenska företag vilka vars avtal och förfaranden inte påverkar handeln
mellan medlemsstaterna berörs emellertid inte direkt av förslaget men de
kan troligen se fram emot en liknande omläggning av konkurrenslagen.

6.2 Problem som förslaget kan skapa för
företag

6.2.1 Enhetlig tillämpning

Ett av de stora problemen med det nya systemet rör risken för motstridiga
beslut.107 Många ställer sig tveksamma till om det är möjligt att upprätthålla
en enhetlig tillämpning av gemenskapens konkurrensregler när så många
myndigheter i de olika medlemsstaterna skall tillämpa dem parallellt. För
företagen gäller det förstås främst tillämpningen av undantagsregeln. Frågan
är hur man skall lösa problem med att två konkurrensmyndigheter i olika
medlemsstater fattar motstridiga beslut eller att en konkurrensmyndighet
fattar ett beslut som inte stöds av Kommissionen. Från förslaget kan man
sluta sig till att Kommissionen har samma farhågor. En stor del av förslaget
ägnas nämligen åt olika åtgärder som Kommissionen räknar med att behöva

                                                
106 Dhunér, Karl-Johan och Hedström, Jens: Förfarandet i konkurrensrätten –EGs och
svensk konkurrenslagstiftning i praktisk tillämpning, Uppsala 1995, s. 148
107 Summary of the observations on the White Paper on Reform of Regulation 17,
29.02.2000, s. 13
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införa för att säkerställa att praxis kring artikel 81.3 får fortsätta att
utvecklas i likformig riktning. Kommissionen pekar på flera regleringar i
förslaget som kommer att säkerställa att enhetliga konkurrensvillkor
bibehålls inom hela gemenskapen. För det första menar Kommissionen att
genom den praxis som har utvecklats sedan konkurrensreglerna infördes
med Romfördraget har innebörden av artikel 81.3 klargjorts. Tolkningen av
artikel 81.3 kommer ytterligare att preciseras av
gruppundantagsförordningar, riktlinjer och tillkännagivanden från
Kommissionen för att ge nationella konkurrensmyndigheter och domstolar
vägledning i deras tillämpning av regeln. För att säkerställa att
myndigheterna följer Kommissionens förvaltningspraxis innehåller artikel
16 i förslaget en skyldighet för myndigheterna att sträva efter att undvika att
fatta beslut som strider mot de beslut som Kommissionen har fattat.
Lojalitetsprincipen i artikel 10 i Romfördraget åberopas i regleringen som
stöd för att motstridiga beslut inte bör fattas. Genom nätverket som skall
upprättas kommer Kommissionen hela tiden att vara informerad om de
ärenden som är under utredning i de nationella myndigheterna.
Kommissionen kan därför ta över komplicerade ärenden som spänner över
flera medlemsstater. De nationella konkurrensmyndigheternas och
domstolarnas tillämpning av konkurrenslagstiftningen kommer också att
vara underställd EG-domstolens och förstainstansrättens rättspraxis. De
senare kommer att i enlighet med artikel 234 i förslaget kunna söka
förhandsavgörande. Dessutom påpekar Kommissionen att artikel 3 i
förslaget undanröjer problemet med motstridiga beslut vid tillämpningen av
nationell rätt respektive gemenskapsrätten. Att samma
konkurrenslagstiftning, nämligen artiklarna 81 och 82, och samma
konkurrenspolitik tillämpas av alla beslutsfattare kommer i sig att skapa
enhetliga konkurrensvillkor för de företag som verkar på den inre
marknaden.

Trots allt utesluter inte förslaget att två eller flera konkurrensmyndigheter
behandlar samma ärende parallellt. Artikel 13 i förslaget ger visserligen
myndigheterna behörigheten att avbryta eller avsluta ett påbörjat förfarande
med hänvisning till att en annan myndighet i nätverket handlägger eller har
handlagt ärendet. Artikeln innehåller emellertid inget tvång att avbryta ett
förfarande. Systemet är därför öppet för motstridiga beslut. Kommissionen
hänvisar i förslaget till att artiklarna 81.1 och 82 länge har varit direkt
tillämpliga utan att det varit några problem med enhetlig tillämpning.
Konkurrensmyndigheter i flera av de nuvarande medlemsstaterna har
emellertid inte varit behöriga att tillämpa reglerna. Vid utvidgningen av EU
kommer dessutom reglerna att behöva tillämpas av konkurrensmyndigheter
som inte är vana vid fria marknader. Det finns även en viss risk att
nationella konkurrensmyndigheter i sina beslut tar hänsyn till nationella
särintressen. Angående nationella domstolars tillämpning av EG-rätten
skriver Coyet i en artikel i Europarättslig Tidskrift att ”om Kommissionen
verkligen på allvar tror att nationella domstolar på olika nivåer i olika
medlemsländer med olika rättstradition och olika erfarenhetsnivå avseende
konkurrensrätt med tillämpning av en ofta svårtolkad EG-rättslig praxis och
knappast mer lättolkade riktlinjer kommer att bedöma lika fall lika har den
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förmodligen en del överraskningar att vänta”.108 Förslaget bygger därför på
att samarbetet i nätverket som skall upprättas mellan nationella myndigheter
och domstolar och Kommissionen kommer att fungera väl, något som
kanske inte är självklart.

6.2.2 Rättssäkerhet – borttagandet av anmälningssytemet

För företagen innebär ett borttagande av anmälningssystemet att de själva
måste avgöra vilka avtal som är olagliga och vilka som uppfyller kraven för
undantag. Många menar att anmälningssystemet har inneburit en viss
rättssäkerhet för företagen eftersom de har kunnat få besked om
Kommissionens inställning till deras ärenden, även om det i de flesta fall
bara handlat om ett comfort letter. Anledningen till att ett system med
notifiering infördes i förordning 17 var också till viss del för att skapa en
tillräcklig rättssäkerhet för företagen. 109 Det har kommit klagomål på att
Kommissionen har tagit i oproportionerligt mycket i förslaget genom att
från ett system där man på pappret skall kunna få ett individuellt undantag
föreslagit ett system där man måste göra en helt egen bedömning av
lagligheten av sina avtal. 110 Samtidigt finns det flera som inte är nöjda med
det nuvarande systemet och som önskar en förändring. Anmälningssystemet
som det ser ut idag är väldigt kostsamt och tidskrävande för företagen och
rättssäkerheten som comfort letters ger är tveksam. De är inte bindande för
tredje man och det föreligger därför alltid en risk för att påståenden om
överträdelser och ogiltighet tas upp av nationella domstolar. Därför
accepteras borttagandet av anmälningssystemet i de flesta reaktionerna på
vitboken men det efterfrågas möjlighet till någon form av informellt
förfarande där företag kan konsultera Kommissionen. Frivillig notifiering är
ett av de förslag som har kommit.111 Kommissionen tycks emellertid vara av
den åsikten att företagen redan har tillräckligt med information för att kunna
bedöma lagligheten av sina transaktioner. Man hänvisar till den rättspraxis
som finns att tillgå efter 40 års tillämpning av reglerna. Kommissionen
framhåller också att företagen verkar vara tämligen säkra i fråga om sina
bedömningar redan i nuläget. Till stöd för detta hänvisar man till att
företagen endast i mycket sällsynta fall avvaktar med att genomföra ett avtal
intill dess att Kommissionen har meddelat sitt ställningstagande i ett
undantagsförfarande.112 Det är möjligt att praxis när det gäller många typer
av avtal är klargjord. Därför kommer förslaget som det ser ut idag att lätta
den administrativa bördan för de företag som har avtal som passar in i den
rättspraxis som finns att tillgå. Problemen är större när det gäller typer av
avtal och förfaranden som inte passar in i redan existerande mallar i form av

                                                
108 Coyet, Johan: Kommissionens vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget –eller är det dags för EGs konkurrensrätt att kasta av
sig livstycket? , ERT 1999, s. 596
109 Vitboken, s.10
110 Summary of the observations on the White Paper on Reform of Regulation 17,
29.02.2000, s. 8
111 Siragusa, Mario: A critical review of the white paper on the reform of the EC
Competition law enforcement rules, Fordham Corporate Law Institute 2000, s. 282
112 Förslaget, s. 58
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t.ex. gruppundantagsförordningar. Företagen har behov av att få legal
vägledning i fråga om sina avtal när rättspraxis saknas. På grund av
kommersiella och tekniska utvecklingar framställs hela tiden nya typer av
avtal och förfaranden som inte har några föregångare. Sådana avtal kan vara
svåra att genomföra, om de innebär stora investeringar eller kan komma att
dra åt sig klagomål från konkurrenterna, om det inte är möjligt att få något
klartecken från Kommissionen. 113 Utvecklingen på marknaden kommer att
bli stel om företagen bara kan tillämpa avtal som Kommissionen redan har
”godkänt” i formen av gruppundantagsförordningar och riktlinjer.

I förslaget anger Kommissionen, förmodligen på grund av all den kritik som
kom från näringslivet som reaktion på vitboken, att den kommer att
offentliggöra ett tillkännagivande om möjligheten att efterfråga motiverade
yttranden. 114 Det antyds emellertid att företagen troligen inte kommer att ha
någon rättighet att erhålla ett sådant yttrande. Det går alltså inte att jämställa
med en frivillig notifiering. Ett förfarande med rätt till individuell
rådgivning skulle ta i anspråk en stor del av de resurser som Kommissionen
har hoppats på att frigöra och som den vill använda till att bekämpa
allvarliga konkurrensbegränsningar såsom internationella karteller. Detta
skulle då undergräva värdet av reformen. Istället anges att förfarandet
kommer att vara reserverat för avtal och förfaranden som ger upphov till
olösta, verkligt nya tolkningsfrågor. Man kan tycka att om Kommissionen
vidtar alla de åtgärder som den planerar att göra för att klargöra praxis kring
artikel 81.3 borde det inte vara särskilt många företag som faktiskt vill
anmäla sina avtal i det nya systemet. Det borde därför vara möjligt för
Kommissionen att garantera svar på frågor om avtal för de företag som
känner sig osäkra på vad som gäller för ett visst specifikt avtal eller
förfarande. Kanske är emellertid Kommissionen lite för rädd för att ett
sådant system skulle innebära ett nytt slags betungande anmälningssystem.

Problemet med rättssäkerheten kan tyckas överdrivet med tanke på att
konkurrensreglerna inte är de enda regler som innehåller förbud vilka
företag har att följa.115 Det finns en mängd lagar som företagen måste följa
utan någon möjlighet att få individuell vägledning i tolkningen av dem.
Konkurrensrätten får emellertid sägas vara ett särfall. Förutom risken för
hårda sanktioner och skadestånd riskerar man att ett avtal ”blir” ogiltigt från
dess ingående. Bedömningen av avtal kräver också många gånger mycket
invecklade och komplicerade ekonomiska analyser som kan vara svåra för
företag att utföra på egen hand. Bland remissvaren på vitboken fanns det till
exempel jurister som var oroliga för eventuella skadestånd vid
felbedömningar.116 För att systemet skall fungera är därför möjligheter till
rådgivning från Kommissionen eller möjligtvis de nationella
konkurrensmyndigheterna kanske en nödvändig förutsättning.
                                                
113 Siragusa, s.285
114 Förslaget, s. 12
115 Jfr. Coyet, Johan: Kommissionens vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning
av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget –eller är det dags för EGs konkurrensrätt att kasta
av sig livstycket?, ERT 1999, s. 595
116 Summary of the observations on the White Paper on Reform of Regulation 17,
29.02.2000, s. 8
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I remissvaren finns det även de som har vänt sig mot förslaget och menar att
en efterhandskontroll istället för en förhandskontroll kommer att uppmuntra
till missbruk eftersom det är omöjligt för konkurrensmyndigheterna att
uppmärksamma alla avtal och förfaranden. 117 Det är emellertid tveksamt om
det system som föreslås i förslaget uppmuntrar mer till missbruk än det
nuvarande systemet under förordning nr 17. Från att Kommissionen i
princip varit ensam övervakare av konkurrensreglernas efterlevnad kommer
det att finnas myndigheter på varje företags hemmamarknad som undersöker
deras avtal och förfaranden.

För många företag torde trots allt reformen att leda till ökad rättssäkerhet
genom att artikel 81.3 blir direkt tillämplig. Alla de avtal som idag är
ogiltiga eftersom de faller under artikel 81.1 men inte har ett undantag, trots
att de uppfyller villkoren i artikel 81.3, kommer i ett svep att bli giltiga.

6.2.3 Forum shopping

Uppsatsen har inte direkt behandlat de nationella domstolarnas roll i det nya
systemet men ett av målen med decentraliseringen är att även nationella
domstolar skall utnyttjas mer vid tillämpningen av gemenskapens
konkurrensregler. Deras roll skall vara att skydda enskildas rättigheter
genom att bevilja skadestånd och ålägga eller förbjuda verkställandet av
avtal, något som kommer att bli lättare när även artikel 81.3 blir direkt
tillämplig. 118 Som behandlats ovan har emellertid ingen harmonisering av
processregler i dylika mål aviserats i förslaget. Sanktioner för överträdelser
av artiklarna 81 och 82 och utdömda skadestånd är exempel på regleringar
som varierar mycket i de olika nationella lagstiftningarna. Som diskuterats
ovan kan det även bli problem med att säkra en enhetlig tillämpning av
gemenskapens konkurrensregler. Risken finns därför att intresset för forum
shopping kommer att bli stort i det nya systemet. Sven Norberg skriver i en
artikel i konkurrensnytt att intresset för forum shopping borde reduceras av
det faktum att endast negativa beslut kommer att fattas i det nya systemet,
dvs. förbudsbeslut med eller utan sanktioner, undantaget de konstaterande
av icke-tillämplighet som endast Kommissionen kan fatta, under artikel 10 i
förslaget. Han menar att problemet hade varit större om möjligheten att söka
undantag hade funnits kvar.

En enhetlig tillämpning av gemenskapsreglerna skulle också minska
riskerna för forum shopping. I sitt samarbete med de nationella domstolarna
kommer Kommissionen därför att hjälpa till med tillämpningen av
gemenskapens konkurrensregler för att uppnå enhetlighet. Domstolarna
kommer att kunna begära ett yttrande från Kommissionen i frågor som har
att göra med tillämpningen av EG:s konkurrensregler.119 Kommissionen
kommer också på eget initiativ att kunna intervenera med skriftliga och
                                                
117 Summary of the observations on the White Paper on Reform of Regulation 17,
29.02.2000, s. 8
118 Förslaget, s. 7
119 Artikel 15 i förslaget
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muntliga yttranden. Det senare har mött kritik från svenskt håll. Man är rädd
att en alltför långtgående interventionsrätt hotar den konstitutionellt
skyddade principen om de rättstillämpande organens självständighet.120

Problem för företagen med flera pågående rättstvister i olika medlemsstater
skulle ta bort lite av den positiva effekt, i form av minskade administrativa
kostnader och tidsvinst, som Kommissionen menar att förslaget har för
företag. Ett sätt att lösa problemet med forum shopping vore enkla och väl
fungerande regler för samarbetet inom det nätverk som föreslås. På så sätt
kan man också minska företagens möjligheter att välja forum.

6.2.4 Informationsutbyte och sekretess

Decentraliseringen av tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler till
nationella konkurrensmyndigheter förutsätter ett omfattande
informationsutbyte inom nätverket.121 Som förslaget är utformat får
Kommissionen och medlemsstaterna till varandra översända alla
upplysningar i ett ärende, även konfidentiella. Alla handlingar som en
myndighet får i ett visst ärende har den sedan rätt att använda som
bevismedel. Dessa regler skall gälla oberoende av om nationella
bestämmelser föreskriver annat.122 Information som översänds på det här
viset kommer naturligtvis att omfattas av sekretess, se artikel 27 i förslaget.
De flesta medlemsstater tycks inte ha något att invända mot
informationsutbytet.123 Industrin erkänner att utbyte av konfidentiell
information är nödvändigt för att det föreslagna systemet skall fungera. Man
efterfrågar dock en harmonisering av nationella sekretesslagar och någon
slags begränsning av vilka personer som får ha tillgång till uppgifterna.
Riskerna för att företagshemligheter skall läcka ut är förstås mycket hög när
information kan spridas mellan så många olika myndigheter.

                                                
120 Näringsdepartementets yttrande angående vitbok om modernisering av reglerna om
tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, bilaga 5 i SOU 2000:4
121 Coyet, Johan: Kommissionens vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget –eller är det dags för EGs konkurrensrätt att kasta av
sig livstycket? , ERT 1999, s. 598
122 Artikel 12 i förslaget
123 Summary of the observations on the White Paper on Reform of Regulation 17,
29.02.2000, s. 21
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7 Avslutande kommentarer

Arbetet med en ny rådsförordning som skall ersätta nuvarande förordning
17/62 påbörjades för flera år sedan inom generaldirektorat IV på
Kommissionen, numera generaldirektoratet för konkurrens. År 1999
presenterade Kommissionen vitboken som skulle utgöra en
diskussionsgrund till en eventuell reform av genomförandet av artiklarna 81
och 82 i fördraget. Det var det första tecknet på vilken radikal och
genomgripande förändring av det nuvarande systemet som Kommissionen
hade föreställt sig. Vitboken remissbehandlades fram till och med
sommaren 2000. I september samma år lämnade Kommissionen slutligen
över ett förslag till en ny förordning till Rådet. Kommissionens monopol på
att tillämpa artikel 81.3 föreslås upphöra genom att anmälningssystemet tas
bort och artikeln blir direkt tillämplig. På så sätt skall medlemsstaternas
konkurrensmyndigheter och domstolar bli mer delaktiga i övervakningen av
efterlevnaden av gemenskapens konkurrensregler. Reformen skall frigöra
resurser hos Kommissionen så att den kan ägna sig åt de allvarligaste
överträdelserna av konkurrensreglerna istället för att som nu ge undantag till
avtal och förfaranden som inte har några större konkurrensbegränsande
konsekvenser. Problemen med det nuvarande förfarandet som styrs av
förordning nr 17 är uppenbara. Alla som berörs av gemenskapens
konkurrensrätt är överens om att en reform av förfarandereglerna är
nödvändig. Hur det skall gå till är emellertid mera omdiskuterat. Det är
tveksamt om något av de alternativ som presenteras i vitboken är tillräckligt
omfattande för att åstadkomma den effektivitet i konkurrensförfarandet som
Kommissionen efterfrågar. Eftersom Kommissionens resurser alltid kommer
att vara begränsade är det viktigt att prioritera rätt. En avskaffning av
anmälningssystemet kommer att resultera i en ökad möjlighet att förfölja
internationella karteller och andra allvarliga konkurrensbegränsningar.

Om förslaget går igenom kommer det att få stora konsekvenser på
konkurrensområdet inom Sverige. Det svenska Konkurrensverket kommer
att få en ny roll som övervakare av gemenskapens konkurrensregler på den
svenska marknaden. I sin roll som övervakare skall det agera på eget
initiativ och efter klagomål. Artikel 3 i förslaget kan samtidigt minska
utrymmet väsentligt för de nationella konkurrenslagarna. Speciellt i ett litet
export- och importberoende land som Sverige är det många förfaranden som
får påverkan utanför den inhemska marknaden. Det innebär att
Konkurrensverket troligen i framtiden främst kommer att tillämpa EG:s
konkurrensregler. Konkurrensverket är emellertid väl förtroget med dessa
regler, som utgjort förebilden till det svenska regelverket, varför det
sannolikt inte medför några problem. De företag vars avtal trots allt träffas
av konkurrenslagen kan förmodligen se fram emot en omläggning av denna
i enlighet med förslaget. Ett exempel är avskaffande av anmälningssystemet.
Med liknande anpassningar i de andra medlemsländerna tillsammans med
EG-reglernas ökade betydelse kommer förslaget att innebära ytterligare
harmonisering av konkurrensrätten i Europa. Detta är troligen en nödvändig



44

utveckling med tanke på globaliseringen som innebär allt fler
multinationella företag som inte känner några gränser.

När man ser över den svenska konkurrenslagen måste man fundera över hur
mycket den skall anpassas till förslaget. Frågan är om det kommer att vara
intressant att behålla en konkurrenslag som inte är en exakt kopia av EG:s
konkurrensregler. Här får man göra en avvägning av de små och medelstora
företagens situation i Sverige och deras speciella behov. De marknader som
berörs i Sverige är t.ex. skogsindustrin som har undantag idag och taxi som
borde ha en låg samhandelseffekt.

För företagen är det grundläggande att reformen genomförs på ett sådant sätt
att rättssäkerheten och enhetligheten i systemet behålls. När de själva skall
utvärdera sina avtal och förfaranden mot bakgrund av
konkurrenslagstiftningen är det viktigt att det är tydligt vad som gäller,
annars riskerar reformen att hämma marknaden. Nya gruppundantag,
riktlinjer och rekommendationer från Kommissionen kommer här att spela
en viktig roll. Från företagens sida efterfrågas även en möjlighet till
individuell rådgivning. Problemet med ett sådan förfarande utgör en
balansgång mellan resurser och rättssäkerhet. Samtidigt som Kommissionen
fruktar ett återinförande av ett slags resurskrävande anmälningssystem
riskerar företagen hårda sanktioner och påföljder för att de kanske inte kan
veta vad som gäller. Borttagandet av anmälningssystemet borde emellertid
vara positivt för de flesta företag då det borde innebära tidsvinst och
minskade kostnader. För en del företag kan den föreslagna lösningen dock
komma att leda till ett ökat behov av juridisk rådgivning som kan
konsumera eventuella vinster.

Eftersom förslaget innebär att både nationella konkurrensmyndigheter och
domstolar kommer att tillämpa gemenskapens konkurrensregler i större
utsträckning är riskerna stora för motstridiga beslut. Artikel 3 i förslaget är
därför positiv då den i alla fall garanterar att företagen konkurrerar på lika
villkor och slipper att även ta hänsyn till respektive nationell lagstiftning.
Ärendefördelningen och samarbetet inom nätverket kommer emellertid att
bli centralt för att det nya systemet skall fungera. Helst skall bara en
myndighet behandla respektive ärende, den s.k. principen om ”one-stop-
shop”. Det förhindrar emellertid bara att exakt samma avtal får olika
omdömen av olika myndigheter, inte att ett likadant får det. Hur man skall
garantera företagen en enhetlig tillämpning av konkurrensreglerna är en
viktig fråga som bör lösas innan reformen införs. En nödvändig
förutsättning är samarbetsvilja från alla håll. Inom nätverket måste man
även lösa frågan om tillräckligt skydd för den information som kommer att
utbytas.

Eftersom Sverige för närvarande innehar ordförandeskapet inom EU är det
en svensk, Jörgen Holgersson f.d. generaldirektör för Konkurrensverket,
som är ordförande i rådsarbetsgruppen som behandlar Kommissionens
förslag. Enligt honom kommer med största sannolikhet vissa förändringar i
förslaget att göras under genomgången av Rådet. Eventuella förändringar är
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förstås beroende av hur den slutgiltiga utformningen av förordningen
kommer att bli, bl.a. av hur artikel 3 kommer att se ut.

Enligt artikel 83 i EG-fördraget är Rådet bundet av att EU-parlamentet skall
yttra sig i detta lagstiftningsärende. Det har ännu inte skett. Det finns
emellertid ett utkast till yttrande som skall processas inom Parlamentet
under våren. 124 Tidigast i juni-juli kan dock Parlamentets yttrande avges.
Först därefter kommer Rådet att kunna fatta ett formellt beslut. I enlighet
med artikel 83 krävs kvalificerad majoritet för att förordningen skall gå
igenom.

Under det svenska ordförandeskapet görs en noggrann genomgång av hela
förslaget. Det belgiska ordförandeskapet som tar över efter Sverige har
siktet inställt på att slutföra arbetet under sitt ordförandeskap. Det är
emellertid sannolikt att det blir det efterföljande spanska ordförandeskapet
som får slutföra behandlingen eftersom det politiska trycket inte har blivit
tillräckligt starkt för att nå en överenskommelse förrän under våren 2002.
Den nya rådsförordningen på konkurrensområdet är nämligen av väsentlig
betydelse för en utvidgning av den inre marknaden och måste då röstas
igenom för att inte störa tidtabellen. Enligt Jörgen Holgersson är det svårt att
tänka sig en utvidgning av EU utan en ny regim på konkurrensområdet.

Som behandlats tidigare i uppsatsen har en del länder i remissvaren satt sig
emot en modernisering i enlighet med Kommissionens förslag. Numera är
inget medlemsland emellertid officiellt emot reformen, även om det ännu
råder meningsskiljaktigheter i vissa omstridda frågor. Därför kan man
troligen se fram emot en omfattande reformering av den europeiska
konkurrenspolicyn, både den nationella och den EG-rättsliga. Siktet är
inställt på att de nya bestämmelserna skall kunna träda ikraft den 1 januari
2003.

                                                
124 Korrespondens med Jörgen Holgersson, ordföranden för rådsarbetsgruppen
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Bilaga A

FÖRSLAGET

RUBRIK

Kommentar FÖRORDNING 17/62

RUBRIK

Kommentar

Artikel
1

Direkt tillämplighet Förbud med
legalundantag

Grundläggande
bestämmelse

Förbudsprincipen

Artikel
2

Bevisbörda Ny reglering förbundet
med legalundantaget

Icke-ingripande
besked

Tas bort

Artikel
3

Förhållandet mellan
artiklarna 81 och 82
och nationell
konkurrensrätt

Ny reglering där alla
avtal och förfaranden
som kan påverka
handeln mellan
medlemsstaterna skall
granskas enligt EG-
regler

Åläggande att
upphöra med
överträdelser

Artikel 7 i förslaget

Artikel
4

Kommissionens
behörighet

Nu: artikel 9
4.2 Registrering

Anmälan av nya
avtal, beslut och
förfaranden

Anmälnings-
systemet tas bort
helt i förslaget

Artikel
5

Medlemsstaternas
konkurrens-
myndigheters
behörighet

Nu: artikel 9
I och med att de får
tillämpa art.81.3 är
Kommissionens
monopol borttaget

Anmälan av gällande
avtal, beslut och
förfaranden

Obsolet

Artikel
6

Nationella domstolars
behörighet

Nu: artikel 9
I och med att de får
tillämpa artikel 81.3 är
Kommissionens
monopol borttaget

Beslut enligt artikel
85.3

Undantagen gäller
från dagen för
anmälan

Artikel
7

Konstaterande och
upphörande av
överträdelser

Nu: artikel 3
2 nyheter:
-möjlighet att
konstatera tidigare
överträdelser
-befogenhet att ålägga
företagen ”strukturella
åtgärder”

Särskilda
bestämmelser om
befintliga avtal, beslut
och förfaranden

Obsolet

Artikel
8

Interimistiska
åtgärder

Ny reglering,
Kommissionens
befogenhet

Giltighetstid för och
återkallande av beslut
enligt artikel 85.3

Motsvarighet
saknas i förslaget
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Artikel
9

Åtaganden Ny reglering,
Kommissionen kan
avsluta ett ärende efter
vissa åtaganden från ett
företag

Behörighet Kommissionen är
ensam behörig att
tillämpa artikel
81.3
Se artiklarna 4,5
och 6 i förslaget

Artikel
10

Konstaterande av
icke-tillämplighet

Kan jämföras med
nuvarande artikel 6
men dylika beslut
kommer endast att
fattas på
Kommissionens eget
initiativ

Samverkan med
medlemsstaternas
myndigheter

Reglerar utbyte av
information och
den rådgivande
kommittén
Se artiklarna 11,12
respektive artikel
14 i förslaget

Artikel
11

Samarbete mellan
Kommissionen och
medlemsstaternas
konkurrens-
myndigheter

Upprättande av ett
nätverk, ”principen om
nära samarbete”
Nuvarande artikel 10.1
och artikel 9.3 har
anpassats till det nya
systemet

Begäran om
upplysningar

Se artikel 18 i
förslaget

Artikel
12

Informationsutbyte Rättslig grund för att
utbyta information
mellan Kommissionen
och medlemsstaternas
konkurrensmyndigheter
med begränsningar av
hur den får användas

Utredning av
branscher

Se artikel 17 i
förslaget

Artikel
13

Avbrytande eller
avslutande av
förfarandet

Syftar till att uppnå en
effektiv
ärendefördelning inom
nätverket, ger
medlemsstaternas
myndigheter en rätt att
avbryta ett förfarande
eller att avvisa ett
klagomål

Undersökningar
genomförda av
medlemsstaternas
myndigheter

Se artikel 21 i
förslaget

Artikel
14

Rådgivande kommitté Kommittén i nuvarande
artikel 10 anpassas till
det nya systemet och
kommer eventuellt att
få ökad betydelse

Kommissionens
befogenheter vid
undersökningar

Se artikel 20 i
förslaget

Artikel
15

Samarbete med
nationella domstolar

Innehåller bland annat
en rätt för
Kommissionen att
lämna muntliga och
skriftliga yttranden till
nationella domstolar

Böter Se artikel 22 i
förslaget
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Artikel
16

Enhetlig tillämpning
av gemenskapens
konkurrensrätt

Nationella domstolar
och myndigheter
erinras om artikel 10 i
RomF, intressant
artikel som berör den
oklara maktbalansen
mellan dessa och
Kommissionen

Viten Se artikel 23 i
förslaget

Artikel
17

Utredning av
branscher

Nu: artikel 12
Artikeln finns kvar i
förslaget trots att den
knappt utnyttjats

Domstolens prövning Se artikel 32 i
förslaget

Artikel
18

Begäran om
upplysningar

Nu: artikel 11
En mindre ändring att
advokater får svara på
begäran om
upplysningar på sina
klienters vägnar,
företagen får dock ta
fullt ansvar för den
lämnade informationen

Beräkningsenhet Borttaget i
förslaget där böter
och viten räknas
direkt på
procentenheter av
den sammanlagda
årsomsättningen
respektive den
genomsnittliga
dagsomsättningen

Artikel
19

Befogenhet att
inhämta redogörelser

Ny reglering som gör
det möjligt för
Kommissionen att
använda muntliga
redogörelser som bevis
under förfarandena

Förhör med parterna
och tredje man

Se artikel 26 i
förslaget

Artikel
20

Kommissionens
befogenheter vid
inspektioner

En effektivare version
av nuvarande artikel
14, föreskriver tillgång
till privata bostäder och
försegling av skåp och
kontor

Sekretess Se artikel 27 i
förslaget

Artikel
21

Utredningar som
genomförs av
medlemsstaternas
konkurrens-
myndigheter

Nu: artikel 13
Nyheten i artikeln
innebär att
myndigheterna inte
endast får utföra
inspektioner på
Kommissionens vägnar
utan även på en annan
nationell
konkurrensmyndighets
vägnar.

Offentliggörande av
beslut

Se artikel 31 i
förslaget
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Artikel
22

Böter Nu: artikel 15
Bötesbeloppen för brott
mot förfaranderegler
höjs, medan böter för
brott mot de materiella
reglerna hålls på
samma nivå

Särskilda
bestämmelser

Artikel
23

Viten Nu: artikel 16 Övergångs-
bestämmelser för
beslut av
medlemsstaternas
myndigheter

Artikel
24

Preskriptionstider för
åläggande av
påföljder

Ersätter och anpassar
preskriptionsreglerna
som har gällt enligt
förordning 2988/74

Tillämpnings-
föreskrifter

Se artikel 34 i
förslaget

Artikel
25

Preskriptionstiden för
verkställande av
påföljder

Ersätter och anpassar
preskriptionsreglerna
som har gällt enligt
förordning 2988/74

- -

Artikel
26

Hörande av parter,
klaganden och andra
tredje män

Nu: artikel 19
Praxis som har
utvecklats kring
artikeln förväntas
fortsätta att gälla

- -

Artikel
27

Sekretess Nu: artikel 20
Anpassad till det nya
systemet

- -

Artikel
28

Antagande av
gruppundantags-
förordningar

Ger Kommissionen
befogenhet att anta
gruppundantags-
förordningar

- -

Artikel
29

Återkallelse i vissa fall Föreskriver vad som nu
gäller anpassat till det
nya systemet

- -

Artikel
30

Förordning om icke-
tillämplighet

Gruppundantag kan
förklaras icke-
tillämpliga på en viss
marknad

- -

Artikel
31

Offentliggörande av
beslut

Nu: artikel 21 - -
Artikel
32

Domstolens prövning Nu: artikel 17 - -
Artikel
33

Undantag från
tillämpningsområdet - -
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Artikel
34

Tillämpnings-
föreskrifter

Nu: artikel 24 - -
Artikel
35

Övergångs-
bestämmelser

Befintliga
undantagsbeslut upphör
att gälla från och med
den dag då
förordningen skall
börja tillämpas

- -

Artikel
36

Medlemsstaternas
utnämning av
konkurrens-
myndigheter

Fastställer att
medlemsstaterna är
skyldiga att bemyndiga
sina konkurrens-
myndigheter att
tillämpa artiklarna 81
och 82 fullt ut. Det har
i Sverige gjorts genom
SFS 2000:1458

- -

Artikel
37

Ändring av
förordning (EEG) nr
1017/68

- -

Artikel
38

Ändring av
förordning (EEG) nr
2988/74

- -

Artikel
39

Ändring av
förordning (EEG) nr
4056/86

- -

Artikel
40

Ändring av
förordning (EEG) nr
3975/87

- -

Artikel
41

Upphävande - -
Artikel
42

Ikraftträdande - -
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Bilaga B

Hur ärendegången i konkurrensrättsmål för företag skulle kunna se ut om
förslaget går igenom jämfört med idag.

             Nuvarande ordning     Förslaget

Företag

Undantagsanmälan till:

Kommissionen

Comfort
letters

(90% av fallen)

Beslut

(10% av fallen)

Förbudsbeslut
Icke-
ingripande
besked

Undantag

Företag

Egen bedömning av
avtalens överensstämmelse
med konkurrensreglerna

Klagomål

Nationella
Konkurrens-
myndigheter,
i Sverige
konkurrens-
verket

Tvist i nationell domstol
I Sverige Stockholms tingsrätt
eller Marknadsdomstolen

Kommissionen kan ta över

FörbudsbeslutIngen åtgärd
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