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Summary 
Selective distribution is a form of distribution which guarantees that the 
products that are being sold within the system are sold only by authorised 
whole sellers and retailers. Those who are a part of a selective distribution 
system are only allowed to sell to others who are within the same system or 
to final customers. Those who want to become a part of such a system have 
to meet criteria, which often are set high. The criteria usually refer to trained 
staff, the store itself, the location etc. The criteria can be either of a 
qualitative or of a quantitative nature. Qualitative criteria are criteria which 
are the same for anyone who wants to become a part of the system and in a 
purely qualitative system will anyone who meets the criteria be authorised. 
Quantitative criteria are criteria which limit the number of retailers, for 
example through only allowing a certain number of retailers within a certain 
geographical area. 
 
There are two different possibilities available to implement a selective 
distribution system. For products which are specially suited for such a 
system has the European Court of Justice accepted selective distribution 
only if it contains qualitative criteria, not quantitative criteria. This was 
ruled in the early Metro I case. Suitable products are for example exclusive 
and technically advanced products. 
 
The group exemption for vertical agreements gives another option. This 
option has the advantage of applying to all kinds of products, but it can only 
be applied to agreements which have a market share below 30 %. 
The reduction of price competition is a result of selective distribution. This 
can often result in higher prices for the consumers. On the other hand results 
selective distribution in more competition in other fields. Even if price 
competition usually is the kind of competition which is being discussed 
should other forms of competition not be underestimated. When selling the 
types of products that are usually being sold in selective distribution 
systems, costumers often highly value professional personnel and the ability 
to present the product in a good way. Selective distribution is accepted in 
the European Union since it gives the costumers a fair share of the benefits 
generated by the use of selective distribution. 
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Sammanfattning 
Selektiv distribution är en distributionsform som innebär att de produkter 
som säljs inom systemet endast säljs till auktoriserade grossister och 
återförsäljare. De får i sin tur endast sälja till andra auktoriserade aktörer 
inom systemet eller till slutkund. För att bli auktoriserad ställs vanligtvis 
höga krav. De gäller bland annat krav på utbildad personal, 
försäljningsställets utformning och läge m.m. De krav som ställs kan vara av 
kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Kvalitativa krav innebär att de kriterier 
som ställs är lika för samtliga aktörer och i ett rent kvalitativt system blir 
alla som når upp till kriterierna auktoriserade. Kvantitativa krav innebär att 
man begränsar antalet återförsäljare, exempelvis genom att man endast 
tillåter ett visst antal på en viss geografisk marknad.  
 
Det finns två tillvägagångssätt för den som vill använda sig av selektiv 
distribution. Sedan länge är det tillåtet med selektiv distribution för 
produkter vars natur berättigar till det, det rör sig bland annat om 
lyxprodukter och tekniskt avancerade varor. Här får det endast ställas 
kvalitativa krav, det fastslog EG-domstolen i målet Metro I. 
Gruppundantaget för vertikala avtal ger en annan möjlighet, det har fördelen 
att det kan tillämpas på alla former av avtal. Det kan dock endast tillämpas 
på avtal som har en marknadsandel på mindre än 30 %.  
 
Selektiv distribution innebär att priskonkurrensen minskar. Det leder i sin 
tur ofta till högre priser för konsumenterna. Konkurrensen på andra områden 
främjas dock. Trots att det vanligtvis är priser man talar om vid diskussioner 
om konkurrens skall man inte underskatta betydelsen av andra 
konkurrensmedel som fackkunskaper, möjlighet till service samt 
möjligheten att presentera en exklusiv produkt på ett lämpligt vis. Vid 
försäljning av de varor som vanligtvis säljs genom selektiva 
distributionssystem lägger kunderna ofta hög vikt vid kunnandet och 
möjligheten att presentera produkterna på ett sätt som framhäver dess 
exklusivitet eller komplexitet. Systemet tillåts, förutsatt att det håller sig 
inom de regleringar som finns, eftersom vinsterna som systemet genererar 
kommer konsumenterna till godo.  
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1 Inledning  

1.1 Syfte 
Selektiv distribution är en form av marknadsföring som tillåts trots att den 
inverkar negativt på priskonkurrensen. Vanligtvis är det främst priserna som 
det talas om, när man i konkurrensrätten vill värna om konsumenterna. 
Syftet med detta arbete är att utförligt undersöka fenomenet selektiv 
distribution och utreda när och hur det är möjligt att användas. Arbetet har 
inte endast fokuserats på hur det kan används utan även när det är lämpligt, 
samt vilka effekter det får på konkurrensen och samhällsekonomin. I arbetet 
diskuteras vilka konsekvenser distributionsformen kan få för den enskilde 
företagaren, samt vad han bör överväga innan han fattar beslutet att bli en 
del av ett selektivt distributionssystem eller ej. 
 

1.2 Avgränsningar 
För att kunna behandla ämnet så utförligt som jag önskat har jag tvingats 
göra ett antal avgränsningar. Ett område där selektiv distribution 
förekommer i stor utsträckning och som accepterats av EG-domstolen, utan 
hjälp av gruppundantaget, är försäljning av tidningar. Det området 
behandlas inte i arbetet. I arbetet behandlas gruppundantagsförordningen för 
vertikala avtal utförligt. De gruppundantagsförordningar som rör 
specialområden, ex franchising, försäljning av personbilar, behandlas 
däremot inte.   
 
Arbetet fokuserar helt på gemenskapsrätten varpå nationell lagstiftning valts 
bort. 
 

1.3 Metod och material 
Vid klargörandet av rättsläget har jag använt mig av traditionell 
rättsdogmatisk metod. Det har skett genom studerande och analys av 
litteratur, rättsfall och artiklar. Den litteratur jag har använt har varit på 
engelska och tyska. Att inte använda endast engelskspråkig litteratur, vilket 
är vanligt i svenska uppsatser inom EG-rätten, anser jag vara en fördel då 
det ger ett bredare perspektiv. Bland källorna kan särskilt nämnas de 
riktlinjer kommissionen har upprättat för vertikala avtal samt Handbuch der 
EU-Gruppenfreistellungsverordnungen som ingående behandlar 
gruppundantagsförordningarna. Rättsfallen Metro I från EG-domstolen samt 
Groupement d’Achat Edouard Leclerc mot kommissionen (Yves Saint 
Laurent) från förstainstansrätten har även studerats ingående och fått stor 
betydelse för detta arbete. 
 

 3



1.4 Disposition 
Arbetet inleds med en mycket kort presentation av artikel 81 i fördraget och 
dess förhållande till vertikala avtal. På det följer en förklaring av begreppet 
selektiv distribution samt de olika formerna av kriterier som kan ställas upp 
i ett selektivt distributionssystem. 
 
I nästkommande kapitel diskuterar jag ett par av de viktigare 
användningsområdena för selektiv distribution, nämligen försäljning av 
mycket exklusiva märkesvaror samt tekniskt avancerade produkter. Här 
beskrivs även hur selektiv distribution, som inte har undantagits av 
gruppundantagsförordningen, möjliggörs. 
 
Kapitel åtta, som är en central del av arbetet, rör gruppundantaget för 
vertikala avtal. Att en så pass stor del av arbetet består av det beror på att 
redogörelsen måste vara grundlig för att kunna vara användbar. 
 
Nästa del redogör för möjligheterna till att sälja konkurrerande varumärken 
samt försäljning av helt andra typer av produkter hos samma aktör. 
 
Kapitel 11 innehåller en sammanställning av ett antal frågor som ett företag 
bör överväga innan de börjar använda sig av selektiv distribution.  
 
Slutligen följer en analys av effekterna som selektiv distribution har på 
konkurrensen samt de samhällsekonomiska effekterna. 
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2 Något om EU: s 
konkurrensregler- förklaring 
av artikel 81 och dess 
förhållande till vertikala avtal 

Artikel 81 (1) i EG fördraget innehåller ett förbud mot överenskommelser 
och samordnade förfarande mellan företag som har till syfte eller resulterar i 
att handeln mellan medlemsstaterna hindras, begränsas eller snedvrider 
konkurrensen inom den gemensamma marknaden. Artikel 81 (1) skiljer inte 
på vilken nivå i en handelskedja som de deltagande företagen befinner sig. 
Det innebär att inte endast horisontella begränsningar innefattas av 
begränsningen utan även de vertikala. Att så är fallet fastslog EG-domstolen 
redan 1966 i fallet Grundig/Consten.1

 
För att en begränsning skall förbjudas enligt artikel 81 (1) krävs det att den 
är märkbar. Vad som krävs för att en konkurrensbegränsning skall anses 
vara märkbar kommer att förklaras nedan närmare. 
 
Huvudregeln är att de avtal eller beslut som innehåller förbjudna 
begränsningar är ogiltiga.2 Det finns dock möjlighet att få ett avtal som 
innehåller märkbara konkurrensbegränsningar att inte omfattas av förbudet i 
artikel 81 (1). Artikel 81 (3) möjliggör undantag från huvudregeln. 
Undantaget i 81 (3) möjliggör beslut och överenskommelser som i sig är att 
anse som konkurrensbegränsande men som har andra sidor vilka är positiva 
och överväger de negativa konsekvenskerna som konkurrensbegränsningen 
har. För att ett avtal eller en överenskommelse skall kunna friställas måste 
det leva upp till de kriterier som ställs upp i 81(3). Här krävs att 
konkurrensbegränsningen leder till antingen en förbättrad produktion eller 
distribution av varor, alternativt främja teknisk eller ekonomisk 
framåtskridande. Det krävs även att konsumenterna inom unionen 
tillförsäkras en skälig del av de vinster som det konkurrensbegränsande 
förfarandet resulterar i. Begräsningarna måste även anses vara nödvändiga 
för att de önskade effekterna skall uppstå. Om de skulle kunna uppstå på ett 
annat sätt eller genom mindre långtgående begränsningar skulle 
överenskommelsen inte godtas. Effekten får heller inte bli att de berörda 
företagen får möjlighet att sätta konkurrens ur spel för en väsentlig del av 
varorna i fråga.3 Huruvida konkurrensen sätts ur spel eller ej avgörs först 
och främst av de inblandade företagen själva. Om kommissionen eller någon 
nationell myndighet anser att företagen inte har gjort en korrekt bedömning 
så är ligger bevisbördan på dem.4  

                                                 
1 56 och 58/64 Consten & Grundig mot kommissionen REG (1966) 299 
2 Artikel 81 (2) i fördraget 
3 Artikel 81 (3) i fördraget 
4 Förordning 1/2003 artikel 2 
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3 Vad är selektiv distribution? 
Vid ett avtal om selektiv distribution finns det ett avtal mellan leverantör 
och grossist eller återförsäljare. För att detta avtal skall komma till stånd 
ställer leverantören ett antal krav på efterföljande led, som de måste leva 
upp till för att få sälja leverantörens produkter. Målet med selektiv 
distribution är att endast sälja till de återförsäljare tillverkaren själv valt och 
där med omvänt utesluta andra från att sälja produkterna.5 Begränsningen 
ligger även däri att den som kvalificerats sig för att få köpa produkter från 
leverantörer är begränsade även de. De är begränsade på så vis att de ej har 
möjlighet att vidareförsälja de produkter de köpt in till andra återförsäljare 
om det inte är så att även denna återförsäljare uppfyller leverantörens krav 
och blivit godkänd som återförsäljare av denne. Det innebär att försäljning 
endast är möjlig till en annan auktoriserad medlem av det selektiva 
distributionsnätet eller till slutkund.6 Denna förpliktelse från återförsäljarens 
sida säkerställer att produkten endast går från en selektivt utvald 
återförsäljare till slutkund och är ett kärnelementet i systemet med selektiv 
distribution.7 I vissa av EU:s medlemsstater binds även tredjeman, enligt 
nationell lagstiftning, av ett selektivt distributionssystem. Det innebär att 
någon som handlar med varor som tillhör ett selektivt distributionssystem, 
utan att blivit auktoriserad, gör sig skyldig till konkurrensbrott det kan leda 
till skadeståndskrav. Detta görs för att ytterligare garantera att produkterna 
håller sig inom det selektiva distributionssystemet.  
 
Att selektiv distribution kan medföra svårigheter och kostnader för den 
enskilde handlaren är helt klart. Det kan även leda till att färre återförsäljare 
får tillgång till distributionsnätet. Även de auktoriserade återförsäljarna är 
begränsade, eftersom de inte får lov att sälja de varor de köpt in till vem de 
vill. Färre återförsäljare och sämre möjligheter för de befintliga 
återförsäljarna att sälja sina produkter tenderar att leda till minskad 
konkurrens och högre priser. Trots detta tillåter EG-rätten selektiv 
distribution. 
 
Att den selektiva distributionsformen tillåts beror på att de negativa effekter 
som uppstår med distributionsformen uppvägs av de positiva. I Metro fallet 
från 1977 avgjorde EG-domstolen att selektiv distribution inte stred mot 
dåvarande artikel 85 (1) (nuvarande 81(1)).8 Detta förutsätter att en rad krav 
uppfylls. Domstolen krävde att de kriterier som ställs upp skall vara av 
kvalitativ natur, ej användas på ett diskriminerande vis, samt att produkten i 
fråga skall lämpa sig för distributionsformen. Domstolen framhöll att 

                                                 
5 Dr. Liebscher, Dr. Flohr & Dr. Dr. Petsche Alexander, Handbuch der EU-
Gruppenfreistellungsverordnungen sid.297 
6 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 184 
7 Dr. Liebscher, Dr. Flohr & Dr. Dr. Petsche Alexander, Handbuch der EU-
Gruppenfreistellungsverordnungen sid.297 
8 Metro SB- Grossmärkte GmbH, REG (1977) 1875 
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selektiva distributionssystem leder till att tillverkaren får möjlighet att ställa 
krav som leder ett mer effektivt system. Det får bl. a till följd att butiker 
med kunnig personal säljer produkterna. Även vad det gäller service kan ett 
selektivt distributionssystem leda till förbättringar som kommer 
konsumenterna till godo. Selektiva distributionssystem som uppfyller de 
kraven ses som rent kvalitativa selektiva distributionssystem. 
 
Selektiv distribution kan även falla under gruppundantaget för vertikala 
avtal. Avtal som gör det strider inte mot gemenskapen konkurrensregler.9. 
Selektiva distributionssystem som undantas med hjälp av gruppundantaget 
kan till skillnad från övriga rent kvalitativa selektiva distributionssystem till 
viss del innehålla även kvantitativa restriktioner.10

 

                                                 
9 Kommissionens förordning 2790/1999 
10 Kvalitativa respektive kvantitativa restriktioner definieras i avsnitt 4 
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4 De olika kriterierna 
Vid selektiv distribution skiljer man på två olika former av kriterier, 
kvalitativa och kvantitativa. Av fallet Metro, som beskrivs närmare under 
6.1, framgick det klart att ett selektivt distributionssystem som endast 
bygger på kvalitativa kriterier, förutsatt att de inte används diskriminerande, 
inte strider mot artikel 81 i fördraget. Att avgöra vad som är att se som 
kvalitativa respektive kvalitativa kriterier är inte helt lätt i alla fall. Nedan 
behandlas kvalitativa respektive kvantitativa kriterier. 

4.1 Kvalitativa 
Rent kvalitativa krav som ställs på återförsäljare eller grossister faller 
utanför artikel 81(1) i fördraget. Med rent kvalitativa krav menas att det 
ställs objektiva krav på återförsäljare och grossister. Kraven har med varans 
natur att göra. Exempel på sådana krav är relevant utbildning för 
återförsäljarens personal, möjlighet att ge service, lämpligt försäljningsställe 
etc. En anledning till att kvalitativ selektiv distribution faller utanför artikel 
81(1) är att många anser att det inte direkt minskar antalet 
försäljningsställen, om så är fallet eller ej är tveksamt. Det torde åtminstone 
vara så att den eventuella minskningen av antalet försäljningsställen inte är 
omfattande. Det krävs att avtalet uppfyller tre kriterier för att i enlighet med 
EG-domstolens praxis ses som rent kvalitativa selektiva distributionssystem. 
För det första måste produktens natur kräva ett system med selektiv 
distribution. Det kan vara pga. av dess komplexitet, för att säkerställa att den 
kommer att kunna användas på ett korrekt sätt eller för att produkten i fråga 
håller mycket hög kvalitet och att denna kvalitet måste kunna bevaras och 
garanteras. Något som accepterats som ett kvalitativt kriterium är att 
samtliga återförsäljare varit förpliktigade att skicka in sin marknadsföring 
till tillverkaren, utan prisuppgifter, för att få dem godkända.11  Anledningen 
till att de ej skulle innehålla prisuppgifter var att systemet inte skall kunna 
användas för att kontrollera priserna. För det andra måste kriterierna vara 
objektiva och gälla för samtliga presumtiva grossister och återförsäljare. De 
objektiva kriterierna får ej heller nyttjas på ett diskriminerande vis. Det 
innebär att alla som önskar få tillgång till ett rent kvalitativt selektivt 
distributionssystem ska få det förutsatt att de lever upp till de kriterier som 
ställts.12 För de tredje får de uppställda kriterierna inte vara mer långtgående 
än vad som är nödvändigt.13 Vad som är nödvändigt är ofta svårt att avgöra. 
Det är olika för olika produkter. Nedan kommer detta att behandlas mer 
ingående med exempel från praxis. 
 

                                                 
11 L 118/24 IBM, 1984 p. 10 
12 Se AEG i avsnitt 6.3 
13 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 185 
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4.2 Kvantitativa 
Till skillnad från de kvalitativa kriterierna strider de kvantitativa mot artikel 
81 (1). Kvantitativa urvalskriterier innebär bl. a. att en producent ställer krav 
på viss minimi- eller maxiförsäljning eller bestämmer hur många 
återförsäljare som skall finnas inom ett visst område m.m. Kvantitativa 
selektionskriterier faller alltid under artikel 81(1).14 Tillverkare är skyldiga 
att låta de återförsäljare som når upp till de objektiva krav som ställs få 
tillgång till distributionsnätet, såtillvida systemet inte undantagits med hjälp 
av gruppundantagsförordningen.15 I vissa fall kan kriterier som i flertalet 
fall ses som kvantitativa ses som kvalitativa. EG- domstolen har exempelvis 
ansett att krav på att en återförsäljare måste tillhandahålla en viss andel av 
producentens varor vara kvalitativa. Det har till och med accepterats att man 
krävt att en återförsäljare har varit skylig att ha producentens hela utbud i 
sitt sortiment.16 Här kan man dra slutsatsen att det kan bero på vilken 
produkt det är frågan om när man skall avgöra huruvida ett kriterium är att 
se som kvalitativt eller kvantitativt. 
 
Kommissionen har även kommit till slutsatsen att högt ställda krav på hur 
stor del av tillverkarens produkter som måste finnas i en återförsäljares 
sortiment gick utanför vad som ansågs vara nödvändigt. Det gällde då TV-
tillverkaren Grundig krävde att återförsäljarna skulle ha nödvändiga 
faciliteter för att kunna saluföra hela Grundigs sortiment.17 I riktlinjerna för 
vertikala avtal punkt185 framgår att krav på att ett visst antal ingår i 
sortimentet är ett kvalitativt kriterium. Det torde därmed stå klart att vissa 
krav på sortiment kan ställas även inom ett rent kvalitativt selektivt 
distributionssystem. Men samtidigt torde allt för omfattande krav som inte 
är nödvändiga för det selektiva distributionssystemet medföra en icke 
tillåten restriktion. Eftersom man går utanför vad som är nödvändigt för 
systemet. På detta sätt har även EG-domstolen dömt. I fallet Vichy mot 
kommissionen18 krävde Vichy att deras återförsäljare skulle ha en utbildad 
farmaceut. Det var ett krav som ställdes på lika villkor till samtliga 
återförsäljare. Kommissionen bedömde inte att ett krav på en utbildad 
farmaceut vid försäljning av kosmetika var något som var nödvändigt för 
upprätthållandet av ett välfungerande selektivt distributionssystem. Krav på 
utbildad farmaceut kan vara ett rimligt krav vid försäljning av exempelvis 
läkemedel. Det visar att produktens natur kan motivera begränsningar. 
Vichy hävdade att utbildad personal var en nödvändighet för att ge kunderna 
riktiga tips och råd om hur produkterna skulle användas. Att ställa relevanta 
krav strider inte mot artikel 81, men att kräva att en försäljare av kosmetika 
skall vara farmaceut ansågs inte relevant. Så om objektivt kvalitativa 
kriterier nyttjas på ett diskriminerande sätt är de inte att se som kvalitativa 
utan istället som kvantitativa.  
                                                 
14 Dr. Liebscher, Dr. Flohr & Dr. Dr. Petsche Alexander, Handbuch der EU-
Gruppenfreistellungsverordnungen  sid. 303 
15 Gruppundantagsförordningen för vertikala avtal 2790/1999 
16 Jones & Sufrin EC Competition Law sid. 730 
17 Europeiska gemenskapens officiella tidning(engelska versionen), 85/404/EEC II A p. 3 
18 T-19/91 Vichy mot kommissionen, REG (1992) II-415 
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Möjlighet finns dock att ställa kvantitativa krav. Om så görs kommer 
avtalet, att strida mot artikel 81 (1), men det kan undantas med hjälp av 
gruppundantaget för vertikala avtal. Gruppundantaget behandlas ingående 
under kapitel åtta. 
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5 Användningsområden för 
selektiv distribution 

Selektiv distribution används på olika typer av produkter,. Före det 
nuvarande gruppundantaget för vertikala avtal trädde i kraft var det endast 
möjligt med selektiv distribution för vissa typer av produkter, vilka typer av 
produkter det var kommer att nedan behandlas.19 Producenterna av de 
produkterna har fortfarande en större möjlighet att använda sig av selektiv 
distribution än vad andra producenter har. Eftersom de kan sälja sina inom 
ett selektivt distributionssystem utan hjälp av gruppundantaget för vertikala 
avtal.  
 
För att en producent skall få sälja sina produkter genom selektiv distribution 
utan att avtalet faller inom gruppundantaget räcker det inte att producenten 
anser detta vara det bästa sättet att sälja företagets produkter. För att 
gemenskapsrätten skall tillåta det krävs det att det är motiverat att sälja 
varan på det sättet.20 Det är varans egenskaper som avgör om den 
begränsning av konkurrensen som sker genom försäljning via ett selektivt 
distributionssystem, som inte grundar sig på gruppundantaget, kan anses 
motiverad. Det finns ett flertal typer av varor som kvalificerar sig för att 
kunna försäljas inom ett rent kvalitativt selektivt distributionssystem. Nedan 
kommer några grupper av varor som ansetts lämpade för 
distributionsformen att diskuteras närmare. Listandet av produkttyper nedan 
är inte på något sätt uttömmande. EG-domstolen har bland annat funnit att 
tidningar, bilar, kameror, klockor, datorer, porslin och smycken är produkter 
som kan anses vara lämpade för selektiv distribution.21 Två huvudkategorier 
för produkter som ansetts lämpade för distributionsformen behandlas nedan. 
Det är lyxvaror och tekniskt avancerade produkter, under dessa kan ett stort 
antal olika produkter falla.  
 

5.1 Lyxvaror 
Mycket exklusiva märkesvaror däribland parfymer och kläder säljs nästan 
uteslutande i någon form av selektivt alternativt exklusivt 
distributionssystem. För de flesta företag som tillverkar mycket exklusiva 
varor är just själva varumärket företagets viktigaste och mest värdefulla 
tillgång. Ett viktigt sätt att skydda sitt varumärke är se till att endast de 
återförsäljare som når upp till tillverkarens ofta högt ställda krav får sälja 
produkterna. EG-domstolen har i ett flertal domar fastslagit att selektiv 
distribution för lyxvaror inte strider mot artikel 81(1).22 Det anses därmed 
                                                 
19 Valetine Korah & Denis O´Sullivan, Distribution Agreements Under the EC Competition 
Rules sid. 96 
20 Loreal 31/80 p.16 
21 Richard Whish Competition Law sid. 607 
22 Se exempelvis YSL T19/92 eller L´Oréal 31/80 
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att den begränsning som sker genom det selektiva distributionssystemet 
uppvägs av det mervärde som ges konsumenterna i form av ökad prestige. 
Då företagen värnar om sitt varumärke önskar de ställa upp villkor som i så 
stor utsträckning som möjligt gynnar deras varumärke. 
 

5.1.1 Personal 
En tillverkare av exklusiva varor ställer ofta höga krav på den personal som 
kommer att sälja varorna hos återförsäljarna. En tillverkare har möjlighet att 
ställa många olika typer av krav. Ett vanligt krav är att personalen har ett för 
uppgiften passande kunnande. Detta kunnande kan bestå i utbildning eller 
av erfarenhet att sälja denna typ av produkter. Vid försäljning av exklusiva 
varor förväntar sig troligtvis även kunden att kunna få tips och råd om 
produkten. Det är även berättigat att kräva att personalen inte bara kan 
produkten utan även är kompetent att presentera den på ett sätt som 
framhäver produktens exklusivitet.23 Man kräver även ofta att den personal 
som säljer de exklusiva produkterna skall vara klädd på lämpligt sätt. Vad 
som är en lämplig klädsel för att sälja en exklusiv produkt kan variera 
mycket beroende på vilken produkt det är frågan om. Men vid all typ av 
butiksförsäljning av mer exklusiva produkter torde en för produkten lämplig 
klädsel vara viktigt för uppehållandet av den exklusiva bild man önskar 
förmedla. Det kan klart tyckas rimligt att exklusiva varor presenteras av en 
kompentent personal med ett vårdat yttre. Så länge som de krav som ställs 
är rimliga är det som sagt även berättigade. Men precis som alla andra 
former av restriktioner kan de missbrukas på ett sätt som ställer orimliga 
krav på återförsäljare och får till effekt att vissa stängs ute helt från 
marknaden. De kraven på utbildning och kunnande som ställs på personalen 
måste stå i paritet med produkten. Detta innebär att olika krav kan ställas på 
olika produkter varpå en bedömning får göras från fall till fall. Jämförelse 
kan göras med fallet, Vichy mot kommissionen, där ett krav på att de som 
sålde företagets kosmetika var utbildade farmaceuter ställdes, detta var ett 
krav som inte accepterades.24 Även bestämmelser rörande personalens 
klädsel kan verka på ett sätt som medför att vissa typer av 
försäljningsställen utestängs från det selektiva distributionssystemet. I målet 
YSL (Yves Saint Laurent) mot Leclerc hävdade Leclerc att de regler som 
YSL ställde på personalens klädsel hindrade stormarknader från att kunna 
bli en del av YSLs selektiva distributionssystem.25 Personalen på 
stormarknader bär vanligtvis en enhetlig klädsel. Om denna klädsel ej skulle 
godkännas av leverantören skulle inte stormarknaden kunna agera 
återförsäljare för den exklusiva produkten utan det skulle orsaka 
förhållandevis stora, både ekonomiska och praktiska, problem för 
stormarknader. Det torde dock inte vara ett oöverkomligt hinder att de som 
säljer de mer exklusiva produkterna även på en stormarknad kan bära en för 
uppgiften lämplig klädsel. 
 
                                                 
23 YSL T19/92  p.132 
24 Vichy mot kommissionenT-19/91 
25 YSL T19/92  p.72 
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Här finns en uppenbar risk för skönsmässig bedömning. Att en tillverkare 
kan ställa krav på att personalen hos återförsäljarna är representativt klädda 
får anses vara rimligt. Dock måste de krav som ställs vara proportionerliga. 
Problematiken kring denna bedömningsfråga är uppenbar. 
 

5.1.2 Försäljningsställets utformning 
Restriktioner som medför att vissa befintliga typer av markandsföring 
gynnas genom att den skyddas från konkurrens från nya former av lämplig 
marknadsföring är inte förenligt med 81(1). Om en annan form av 
försäljning av en exklusiv produkt än den som för närvarnade används kan 
ske under värdiga förhållanden finns det ingen anledning att inte tillåta även 
denna form.26 En leverantör kan exempelvis inte kräva att varan skall säljas 
hos en fackhandlare om det är så att en annan form av lämplig försäljning är 
möjlig. De acceptabla krav som kan ställas på försäljningsstället måste röra 
huruvida det lämpar sig för försäljning av produkterna i fråga eller ej. 
Företag genomför ofta besiktningar av de försäljningsställen som 
återförsäljare som önskar ansluta sig till systemet har. De företag som inte 
genomför besiktningar vill ofta att olika formulär med information om 
företaget skall fyllas i samt att foto från lokalerna skall skickas in. Många 
gånger vill även leverantören att en återförsäljare skall skicka in en 
förteckning av de övriga varumärken som finns i återförsäljarens sortiment. 
Att ställa krav på försäljningsstället är viktigt för tillverkare av exklusiva 
produkter då det vanligtvis är där som konsumenten, som man önskar skall 
uppfatta produkten som exklusiv, kommer i kontakt med produkten. 
 

5.1.3 Läge 
Tillverkare av exklusiva produkter lägger ofta vikt vid att ett presumtivt 
försäljningsställe har ett bra läge. Man ser gärna att återförsäljaren är 
placerad på städernas mer exklusiva affärsgator. Men det är inte endast på 
de exklusivare affärsgatorna och de exklusiva köpcentren som traditionellt 
sett ansetts vara av leverantören önskade butikslägen. De exklusiva 
butikerna står även i stor omfattning att finna på internationella flygplatser. 
Det har bedömts vara lämpliga lägen då de personer som befinner sig på 
flygplatser, traditionellt sett, till stor del har varit människor med god 
ekonomi. Det har även varit lukrativt att sälja exklusiva parfymer på 
flygplatser, bl. a av skatteskäl. Huruvida de taxfreebutiker som finns på de 
internationella flygplatserna alltid når upp till de kvalitativa krav som 
leverantörerna ställer torde man kunna ställa sig frågande till. Här kan man 
misstänka att den viktiga taxfreeförsäljningen av exempelvis parfymer 
medför att tillverkarna i vissa fall tummar på kraven som vanligtvis ställs på 
ett försäljningsställe.  
 

                                                 
26 YSL T19/92  p.122 
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Att ställa krav på att en butik har en lämplig lokalisering anses som sagt inte 
hindra konkurrens, det anses heller inte medföra att några typer av 
marknadsföring utestängs. Att en tillverkare av en lyxvara vill att produkten 
säljs på platser som är lämpliga för den typen av produkter omfattas inte av 
förbudet i 81 (1).27 Krav på försäljningsställets läge är acceptabla i den 
utsträckningen att man säkerställer att olämpliga försäljningsställen ej 
förekommer. Vad som är att se som ett olämpligt försäljningsställe beror till 
stor del på den produkten som skall säljas. Exakt vad som är att anse som ett 
olämpligt försäljningsställe är något som får avgöras från fall till fall. 
Exempelvis är det mycket tänkbart att en sportbutik skulle kunna få tillträde 
till ett selektivt distributionssystem med ett sportigt varumärke förutsatt att 
de skulle kunna presentera det på ett värdigt vis. Samma butiken skulle 
svårligen kunna få tillträde till ett selektivt distributionssystem med 
parfymer. Gemenskapsrätten har accepterat större krav från tillverkarens 
sida när det gäller försäljning av exklusiv kosmetika än vad som tillåtits vid 
försäljning av exklusivt porslin. Kommissionen ansåg inte att det porslinet 
som företaget Villeroy & Boch säljer skiljde sig i så stor grad från annat 
bordsporslin att det motiverade alla de kriterier som företaget önskade ställa 
upp för sitt selektiva distributionssystem. Ett kriterium som ursprungligen 
ställdes men inte accepterades var att butiken skulle vara centralt belägen. 
Villeroy & Boch lättade även på de krav som ställdes vid försäljningen av 
andra konkurrerande produkter. 28

 
Vid selektiv distribution är det möjligt att bli auktoriserad handlare trots att 
något fast försäljningsställe inte finns. Vid försäljning av en viss typ av 
produkter eller på en viss marknad kan det lämpa sig med kringresande 
försäljning. Det kan antingen vara att återförsäljaren har ett rörligt 
försäljningsställe som han transporterar eller att han hyr in sig i olika lokaler 
under kortare tid. Vid denna form av försäljning tänker man främst på 
billigare produkter, men den kan även lämpa sig för exklusiva produkter. 
Exempel på det kan ofta se vid olika former av evenemang, exempelvis vid 
tennisveckan i Båstad. Om en återförsäljare som ägnar sig åt denna typ av 
försäljning auktoriseras finns det en möjlighet för leverantören att inskränka 
återförsäljaren på så vis att ett område utanför vilket den kringresande 
försäljaren inte får bedriva försäljning definieras.29

 

5.2 Tekniskt avancerade produkter 
Många olika typer av tekniskt avancerade produkter säljs i selektiva 
distributionssystem. Det rör sig om ett stort antal olika produkter vilka 
passar in under definitionen tekniskt avancerade produkter. Produkter som 
har accepterats är bland annat tv-apparater30, kameror31, klockor32 och 
                                                 
27 YSL T19/92 p.137 
28 L 376/15 Villeroy & Boch 1985  
29 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 54 
30 Metro I, 26/76, 1977 
31 Kodak L 147/24 (1970)  
32 Omega L 242/22 (1970) 
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datorer33. Gemensamt för dessa produkter är att flertalet konsumenter har 
relativt begränsat kunnande om produkterna i fråga. Konsumenternas 
begränsade kunnande om produkterna medför att det efterfrågas kunnig 
personal hos återförsäljarna. Kunderna behöver hjälp med information och 
råd för att kunna välja en passande produkt. Produkternas komplexitet och 
kundernas behov av vägledning vid inköp motiveras av att de säljs i 
selektiva distributionssystem. Konkurrens på andra områden än pris har 
därmed ansetts vara viktigare. Vid försäljning av tekniskt avancerade 
produkter ställs höga krav på återförsäljarna. Det gäller såväl möjligheten 
till att ge service och tillhandahålla kunnig personal. Det ställs inte samma 
krav på försäljningsstället och dess läge som vid lyxprodukter. Krav på 
lämpliga lokaler kan dock även ställas på försäljare av tekniskt avancerade 
produkter. Kommissionen accepterade de krav som IBM ställde på 
återförsäljarnas lokaler i deras selektiva distributionssystem. IBM krävde att 
återförsäljaren skulle hålla med lokaler med lämplig plats för att kunna 
demonstrera och visa produkterna. Även om mer omfattande krav ställdes 
på personalens utbildning och kunnande visar det på det rimliga i att 
kvalitativa kriterier även kan ställas på försäljningslokalerna. Krav som 
ställdes på personalen var att de skulle ha gått, eller vara villiga att gå, en 
kurs i företagets produkter och att förmågan att ge service och tekniskt 
support fanns. 34

 

                                                 
33 IBM L 118/24 (1984) 
34 IBM L 118/24 (1984) p. 6. 
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6 Praxis 
Nedan presenteras ett urval av rättsfall som har varit tongivande på området 
selektiv distribution. Presentationen gör inga anspråk på att vara 
uttömmande men den ger en bra översikt av rättsläget på området. 

6.1 Metro 
Metro bedrev försäljning av elektronikprodukter i sina varuhus i Tyskland. 
Affärsidén var att presentera produkterna på ett enkelt vis och därmed kunna 
hålla ett lågt pris. Varorna stod uppställda på ett enkelt sätt och kunderna 
plockade själva de produkter de önskade köpa. Detta försäljningssätt gjorde 
att butikerna kunde hålla kostnaderna nere och sälja varorna med låga 
marginaler. Försäljningen skedde till detaljhandlare såväl som till 
slutkunder. Metro önskade få tillgång till elektronikföretaget SABA: s 
selektiva distributionsnät. 
 
SABA nekade Metro tillgång med motiveringen att Metro skulle sälja 
varorna på ett vis som SABA inte fann vara lämpligt. Domstolen prövade 
först om SABA kunde anses ha en dominerande ställning på marknaden. 
Det stod klart att SABA inte missbrukade en dominerande ställning då det 
på den tyska marknaden för elektronikprodukter fanns tillräckligt med 
konkurrerande leverantörer och SABA: s marknadsandel var inte speciellt 
stor samt att de produkter som SABA erbjöd ansågs vara lätt utbytbara. 
Metro hävdade att det system med selektiv distribution som SABA använde 
sig av snedvred konkurrensen på markanden. Domstolen konstaterade att 
konkurrensens karaktär och intensitet kan variera på olika marknader för 
olika produkter. Domstolen hade även funnit att det på marknaden för 
tekniskt avancerade konsumtionsvaror, på vilken SABA verkade, utbjöds ett 
relativt begränsat antal tillverkares varor som i de flesta konsumenters ögon 
var att se som utbytbara. Det gjorde att domstolen ansåg att olika 
distributionskanaler som var anpassade till de olika tillverkarnas 
individuella särdrag samt konsumenternas olika behov inte gav upphov till 
en snedvriden marknad.35 Man ansåg därmed liksom kommissionen, som 
tidigare medgett selektiv distribution, att selektiv distribution var ett av flera 
distributionssystem som kunde användas inom gemenskapen, förutsatt att 
kriterierna som används vid kvalificeringen till systemet är objektiva samt 
används på ett icke diskriminerade vis, domstolen tog även upp att 
priskonkurrens inte alltid är den typ av konkurrens som är mest relevant för 
den typen av produkter som fallet avsåg. Priskonkurrensen var heller inte 
satt ur spel då det fanns ett flertal distributörer som distribuerade SABA: s 
produkter.36  
 

                                                 
35 Metro I 26/76, 1977 p. 20 
36 Metro I 26/76, 1977 p. 21 
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Domstolen fastslog, i och med domen, att selektiv distribution är ett av flera 
distributionssystem som kan komma i fråga inom gemenskapen. Det 
förutsatt att de kriterier som uppställs är kvalitativa samt att de inte används 
på ett diskriminerande sätt. I sin dom fastslog domstolen inte några gränser 
vad det gäller marknadsandelar för att systemet skulle ses som ett tillåtet 
selektivt distributionssystem.  
 
I och med domen i Metromålet fastslog domstolen att kommissionens 
inställning till fenomenet selektiv distribution var korrekt. Domen blev en 
utgångspunkt för liknande kommande mål. Sedan domen har EG-
domstolen, förstainstansrätten samt kommissionen vid ett flertal tillfällen 
baserat sina avgöranden på målet.37  
 

6.2 Yves Saint Laurent 
Tvisten rörde YSLs parfym och kosmetikaprodukter. Produkterna befinner 
sig i det övre prisskiktet av parfym och kosmetikaprodukter och får 
betecknas som lyxprodukter. Produkterna i det här produktskiktet säljs 
nästan uteslutande genom selektiv distribution, mellan 1990 och 1991 rörde 
det sig om 75-100 % i unionen beroende på vilken medlemsstat det rörde sig 
om.38 YSL hade nekat Leclec, som levererade till återförsäljare runt om i 
Frankrike, tillgång till det selektiva distributionssystemet. Leveranserna 
skedde i huvudsak till stormarknader. Motivet till att Leclerc inte fick 
tillgång till systemet var att de inte uppfyllde de objektiva kraven som 
ställdes. Kraven som ställdes på butik, personal m.m. var höga. Leclerc 
ansåg att de kraven medförde att vissa former av marknadsföring 
omöjliggjordes. De hävdade att kriterierna omöjliggjorde för stormarknader 
att kunna bli en del av YSLs selektiva distributionssystem.  Detta på grund 
av att en stormarknad svårligen skulle kunna nå upp till de krav som ställdes 
på butiken, personalens klädsel, butiksnamnet och läge. Särskilt angrep de 
att YSL krävde att en tillräckligt stor del av återförsäljarens omsättnings 
skulle vara från försäljning av parfym och kosmetika.  
 
Förstainstansrätten förbjöd YSL att använda kravet på att försäljningen av 
parfym och kosmetika skulle utgöra en väsentlig del av försäljningen.39 I 
övrigt ansåg förstainstansrätten att det selektiva distributionsnätet var 
motiverat för att det skulle kunna vara möjligt att upprätthålla den ”luxuösa 
aura” som produkternas natur utgjorde. Att butiken skulle ha ett passande 
namn var för att det skall vara möjligt att utesluta dem med klart opassande 
butiksnamn. Man ansåg inte att det fick till följd att inte stormarknader 
skulle kunna vara en del av det selektiva distributionsnätet. Eftersom även 
de har möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för att kunna kvalificera 
sig till distributionsnätet. Det selektiva distributionssystemet accepterades 
med ovan nämnd inskränkning. 

                                                 
37 Richard Whish Competition Law sid. 606 
38 YSL T19/92  p. 3 
39 YSL T19/92  p. 209 
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6.3 AEG Telefunken 
I målet ansåg domstolen, precis som i Metromålet, att selektiv distribution 
är positivt om det främjar konkurrensen på olika områden trots att det kan 
ha negativa effekter på priskonkurrensen.40 Om de positiva effekterna 
uteblir får systemet endast till funktion att hålla priserna uppe. AEG hade ett 
selektivt distributionssystem vilket de i enlighet med då gällande 
lagstiftning anmält till kommissionen. Flera återförsäljare klagade dock på 
systemet, vilket till synes såg ut att vara ett rent kvalitativt selektivt 
distributionssystem, eftersom återförsäljarna inte fick tillgång till det. De 
återförsäljare som hade för avsikt att sälja produkterna till lågt pris hade 
särskilt svårt att få tillgång till systemet. Domstolen hävdade att de 
återförsäljare som blivit en del av distributionssystemet inte bara levde upp 
till de kvalitativa kriterierna utan även antingen uttryckligen eller tyst 
accepterade den politik som AEG förde. De som inte gjorde det fick ej 
tillgång till systemet.41 AEGs vägran att godkänna återförsäljare som levde 
upp till de kvalitativa kraven var inte tillåtet. AEG förnekade att de rörde sig 
om ett systematiskt utnyttjande av distributionssystemet på ett rättsstridigt 
sätt. AEG hade för avsikt att genom nekandet av lågprisåterförsäljare 
upprätthålla en prisnivå som de ansåg vara helt nödvändig för att tillförsäkra 
fackhandlarna marginaler på vilka de skulle kunna överleva. Det kan tyckas 
vara ett märkligt argument i en konkurrensrättslig kontext att argumentera 
för upprätthållandet av en hög prisnivå. Men det kan förklaras med att den 
konkurrensmässiga fokusen vid selektiv distribution inte ligger på 
priskonkurrens utan på andra områden. Det var något som stod klart redan 
efter utgången i Metromålet. Domstolen i AEG-målet ansåg till och med att 
det är tillåtet att upprätthålla en viss prisnivå, förutsatt att konkurrensen 
uppfyller sin funktion enligt fördraget.42 Men AEG hade inte rätt att 
förvägra återförsäljare som uppfyllde de kvalitativa kriterierna tillgång till 
distributionsnätet. Det eftersom det inte ansågs kunna motiveras med att 
marginaler som tillförsäkrade fackhandlarnas överlevnad. För att garantera 
att de som säljer produkterna gör det på ett lämpligt sätt fanns det andra 
medel till hands för AEG. De kunde exempelvis med enkelhet ha satt upp 
kvalitativa kriterier som garanterade den för fackhandeln typiska servicen.43 
Av fallet kan man dra slutsatsen att samtliga återförsäljare som uppfyller de 
kvalitativa kriterierna skall få tillgång till ett rent kvalitativ selektivt 
distributionssystem, i annat fall kan det anses vara ett brott mot artikel 81.  

                                                 
40 AEG 107/82 p.34 
41 AEG 107/82 p. 38 
42 AEG 107/82 p. 42 
43 AEG 107/82 p. 43 
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7 Prisets betydelse för 
konkurrensen 

När man talar om konkurrens talar man vanligtvis mest om den påverkan 
som konkurrensen kan ha på priserna. Att ökad konkurrens leder till 
pressade priser får anses vara ett axiom.  Låga priser är något som av 
förklarliga skäl är mycket viktigt för nästintill alla konsumenter. Men för en 
del produkter är priset inte det viktigaste konkurrensmedlet. Ett stort antal 
konsumenter är ofta villiga att betala mer för en vara som de upplever ge ett 
mervärde i jämförelse med liknande produkter till lägre pris. Vad det gäller 
den typen av varor är sällan priset det viktigaste konkurrensmedlet.  
 
Priskonkurrens är därför inte ett konkurrensmedel som skall ges absolut 
prioritet i alla förhållanden.44 De varor som vanligen kommer ifråga för 
selektiv distribution är den typ av varor som konsumenter är villiga att 
betala extra för. När en konsument önskar att köpa en tekniskt komplicerad 
produkt önskar de vanligtvis att de som säljer produkten besitter ett visst 
kunnande om produkten i fråga. Det är betydelsefullt då konsumenten sällan 
själv har något större kunnande om produkten och därmed önskar flertalet 
konsumenter att butiken har möjlighet att svara på frågor och kan hjälpa till 
med att välja en passande produkt. Då en återförsäljare till en produkt som 
är tekniskt avancerad vanligtvis måste ha godkänts av producenten kan man 
utgå ifrån att återföljaren och hans personal besitter ett önskvärt kunnande. 
Det är inte heller så att priskonkurrensen är helt satt ur spel på grund av att 
produkterna ingår i ett selektivt distributionsnät. Det gäller inte endast 
mellan olika varumärken utan även inom varumärken. För en fungerande 
konkurrens är det viktigt att det finns både konkurrens inom varumärket och 
på produktmarknaden. Ett selektivt distributionsnät för ett varumärke kan 
lätt ge upphov till en stel prisstruktur för just det varumärket. Flera parallella 
selektiva distributionsnät kan ge upphov till att hela marknaden får en stel 
prisstruktur. Gemenskapsrätten fäster stort värde vid att både konkurrensen 
inom ett varumärke fungerar såväl som konkurrensen mellan varumärken. 
Undersökningar på den tyska marknaden har visat att det trots selektiva 
distributionssystem förekom stora prisskillnader på avancerad 
hemelektronik.45 Av detta kan man dra slutsatsen att de selektiva 
distributionssystemens hämmande effekt på priskonkurrensen inte är så stor 
att priskonkurrensen inte kan fungera. 
 
När det gäller riktigt exklusiva märkesvaror är sällan priset ett särdeles 
viktigt konkurrensmedel, om det överhuvudtaget är att se som ett 
konkurrensmedel. För vissa exklusiva varor kan ett högt pris paradoxalt nog 
snarare vara en fördel än en nackdel. Det höga priset anses snarare öka den 
produktens exklusivitet. Det kan tyckas vara i det närmaste vansinnigt att ett 
högre pris på en vara skall kunna ses som en fördel, i alla fall när det är 
                                                 
44 Metro I 26/76 p.21 
45 Metro II 75/84 p. 44 
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konsumentens bästa som man har för ögonen. Eftersom det finns 
konsumenter som efterfrågar exklusiva produkter och inte ser ett högt pris, 
som något avskräckande, utan i vissa fall till och med som något positivt 
kan selektiv distribution trots bristande priskonkurrens motiveras med att 
det är konsumentens bästa som man har för ögonen. Undersökningar har 
visat att konsumenter som köper lyxartiklar är positivt inställda till 
distributionssystem som bidrager till att skydda den exklusiva varans 
prestigefyllda bild.46 Att då inte tillåta selektiv distribution för dessa varor 
med motiveringen att det distributionssystemet leder till högre priser vore 
kontraproduktivt. Ändamålet med den här typen av lagstiftning är att värna 
konsumenterna. Då det står klart att konsumenter som önskar och har råd att 
konsumera prestigeprodukter anser att ett distributionssystem som 
visserligen kan leda till höga priser men har andra effekter som denna 
kundgrupp värderar högre, finns det inte starka skäl nog att förbjuda eller 
begränsa selektiv distribution av lyxprodukter, i alla fall inte med 
hänvisning till att konsumenterna missgynnas av eventuell bristande 
priskonkurrens.  

                                                 
46 YSL T19/92 p. 95 
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8 Gruppundantagsförordning 
2790/1999 

Gruppundantagsförordningen möjliggör för vertikala avtal som når upp till 
de krav som ställs i förordningen att undantas från artikel 81 i fördraget. Det 
är något som kan vara mycket betydelsefullt för de enskilda företagen. 
Eftersom selektiva distributionsavtal är en form av vertikala avtal ger 
gruppundantagsförordningen för vertikala avtal en möjlighet för tillåtandet 
av selektiva distributionsavtal. I riktlinjerna om vertikala begränsningar ges 
principerna för bedömningen av vertikala avtal. 

8.1 Krav för att falla under 
gruppundantagsförordningen 

För att kunna falla in under gruppundantagsförordningen för vertikala avtal 
krävs att marknadsandelen inte överskrider 30 %. Det är i de flesta fall 
leverantörens marknadsandel som är relevant. Ett avtal faller heller inte 
under förordningen i de fall som det finns en specifik 
gruppundantagsförordning som rör de avtalen. Så är fallet för 
specialiseringsavtal47, avtal rörande forskning och utveckling48 samt 
försäljning av motorfordon49, men dessa är inte relevanta för denna uppsats. 

8.2 De minimis 
Om man läser artikel 81 (1)  får man uppfattningen av att alla avtal som på 
något sätt skulle kunna snedvrida konkurrensen vid handel mellan 
medlemsstater är förbjudna. Att bestämmelserna i 81(1) skulle gälla 
samtliga avtal oavsett deras omfattning vore orimligt. Detta blev domstolens 
dom i fallet Völk mot Vervaecke.50 I avgörandet konstaterade domstolen att 
ett avtal kunde undgå reglerna i dåvarande 85(1) (nuvarande 81(1)) med 
hänsyn till parternas svaga ställning på den relevanta marknaden som 
resulterade i endast marginell påverkan på marknaden. För att klargöra 
rättsläget gav kommissionen ut ett tillkännagivande om de så kallade de 
minimis reglerna. Det första tillkännagivandet kom ut redan 1970 vilket var 
året efter Völk v. Vervaecke, det senaste kom 2001. Tillkännagivandet 
klargör vilka gränser som gäller för om ett avtal skall falla inom de minimis 
reglerna.51

                                                 
47 Kommissionens förordning 2658/2000 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på 
grupper av specialiseringsavtal 
48 Kommissionens förordning 2659/2000 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på 
grupper av avtal som forskning och utveckling 
49 Kommissionens förordning 1400/2002 
50 5/69 Völk mot Vervaecke  
51 EGT C368, 22.12.2001 sid. 13 De minimis 
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Ett vertikalt avtal presumeras falla utanför användningsområdet om det är så 
att det ryms inom den så kallade ”de minimis regeln”.  För att ”de minimis 
regeln” skall vara tillämpbar får ingen av parterna ha en marknadsandel som 
överstiger 15 % om de varken är potentiella eller verkliga konkurrenter, 
gränsen är 10 % om de är faktiska eller potentiella konkurrenter och 5 % där 
det finns en kumulativ effekt av användandet av mer än en leverantör med 
vertikalt avtal som har en liknande effekt på marknaden. Kumulativ effekt 
anses inte förekomma om 30 % av den relevanta marknaden inte täcks av 
liknade vertikala avtal. 52

 
Då det inte bara krävs att konkurrensen påverkas utan även att handeln 
mellan medlemsstater påverkas är de minimis tillkännagivandet inte 
användbart i fall handeln mellan medlemsstater inte påverkas.  
Så är fallet trots att handeln mellan medlemsstater ej behandlas i 
tillkännagivandet utan endast påverkar konkurrensen.  Ett vertikalt avtal 
som omfattar mindre än 15 % av den relevanta marknaden är vanligtvis att 
se som ett de minimisavtal. Det förutsätter dock att det inte innehåller någon 
av de särskilt allvarliga begränsningarna som listas i artikel fyra i 
gruppundantaget. Eftersom flertalet vertikala avtal och i synnerhet avtal om 
selektiv distribution har en marknadsandel som är relativt liten fritas många 
av de avtalen som inte redan undantas av gruppundantaget av de 
minimisregelerna. De båda olika tröskelvärdena på 15 % i de 
minimisreglerna respektive 30 % i gruppundantaget får i kombination 
effekten att få av de vertikala avtalen behöver granskas individuellt. 
Individuell granskning blir endast aktuell när det står klart att en av 
möjligheterna inte föreligger.53

 

8.3 Svarta listan i artikel 4 
I artikel fyra listas ett antal konkurrensbegränsningar som ses som särskilt 
allvarliga. Skulle ett avtal innehålla någon av de begränsningarna som finns 
i artikel 4 leder det till att hela avtalet faller utanför gruppundantaget oavsett 
marknadsandel.54 Det är med andra ord inte möjligt att skilja de särskilt 
allvarliga begränsningarna från resten av avtalet.55 Även om det är så att ett 
avtal innehåller en i artikel 4 förbjuden klausul, finns det ingen presumtion 
att avtalet för den skull strider mot artikel 81 (1). För att de skall göra det 
krävs det att konkurrensbegränsningen har en märkbar effekt på handeln 
inom gemenskapen. Det har de inte nödvändigtvis, men så är ofta fallet.56 
Även om begränsningen inte har en märkbar effekt på handeln inom 
gemenskapen så medför en särskilt allvarlig begränsning enligt artikel 4 att 
avtalet faller utanför gruppundantaget. Att ett avtal innehållande en särskilt 

                                                 
52 Van Beal & Bellis, Competition Law of the European Community sid. 217 
53 Richard Whish Competition Law sid. 595 
54 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 46 
55 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 66 
56 Korah Competition Law of the European Community sid. 8-46 
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allvarlig begränsning skulle undantas från artikel 81 (1) med hjälp av artikel 
81(3) är knappast troligt.57

 
I inledningen till artikel 4 framgår det att de särskilt allvarliga 
begränsningarna kan vara både direkta och indirekta. De kan uppstå både 
ensamt eller i kombination med andra faktorer som parterna kontrollerar så 
länge som de har till syfte att begränsa konkurrensen. Vad som innefattas i 
begreppet ”faktorer som parterna kontrollerar” är omöjligt att exakt 
definiera. Målet eller effekten med överenskommelsen skall dock vara att 
begränsa konkurrensen.58  
 
Då existensen av en särskilt allvarlig begränsningarna får till effekt att hela 
avtalet faller utanför gruppundantaget ställs det stora krav på upprättandet 
av kontrakt. Det eftersom en klausul som i sammanhanget har liten 
betydelse för en affärsuppgörelse kan resultera i att avtalet inte omfattas av 
gruppundantaget, vilket kan få stora både praktiska och ekonomiska 
konsekvenser. Detta väcker frågan om hur det skall bestämmas om en 
klausul täcks in av artikel 4 eller ej. Det är något som till största delen 
kommer att avgöras av nationella domstolar. De måste då först avgöra om 
avsikten är att det skall föreligga ett förhållande som strider mot de särskilt 
allvarliga begränsningarna i artikel 4. Huruvida så är fallet kan i flera fall 
vara svårt att avgöra. Trots att de som skrivit avtalet gjort sitt yttersta samt 
uttryckligen formulerat att tanken är att avtalet inte på något vis skall 
innehålla något som kan tänkas strida mot artikel 4 kan det uppstå fall där 
det är tveksamt. Frågan är då om det är rimligt att en tveksam reglering i ett 
kontrakt som kanske inte ens har någon egentlig effekt på konkurrensen 
skall resultera i att hela avtalet skall falla utanför 
gruppundantagsförordningen.  
 
De nationella domstolarna är endast bundna av sin generella plikt att följa 
gemenskapsrättslig lagstiftning. I doktrinen diskuteras om det innebär att de 
nationella domstolarna skall ha möjligheten att avskilja en klausul som 
strider mot artikel 4 i de fall då det rör sig om ett tveksamt fall med en 
klausul av liten vikt.59 Till stöd för att en nationell domstol skall kunna göra 
den tolkningen är att ordalydelsen i artikel 4 lämnar visst utrymme för 
tolkning samt att riktlinjerna i andra fall låter god tro leda till befrielse från 
böter.60 Klart är att det ställs stora krav både på dem som skall upprätta 
kontrakten och på de nationella domstolarna som skall avgöra fallen. Då 
konsekvenserna kan bli så pass stora måste företagen ägna stor möda åt att 
se till att avtal inte innehåller klausuler som skulle kunna ses som en särskilt 
allvarlig begränsning. 

                                                 
57 Korah Competition Law of the European Community sid. 8-46 
58 Korah Competition Law of the European Community sid. 8-46 
59 Korah, Competition Law of the European Community sid 8-47 
60 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 65 
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8.3.1 Passiv och aktiv försäljning 
För att förstå hur artikel fyra innehållande de särskilt allvarliga 
begränsningarna fungerar är det avgörande att känna till skillnaden mellan 
aktiv och passiv försäljning. Principerna om passiv och aktiv försäljning går 
tillbaka till det klassiska rättsfallet Consten & Grundig.61 Aktiv försäljning 
innebär, enligt den definition som ges i gruppundantaget, att återförsäljaren 
som köpt in en vara från ett högre led i distributionssystemet aktivt närmar 
sig kunder inom ett område eller en kundkategori som exklusivt har 
tilldelats en annan återförsäljare. Det kan vara att han söker upp dem 
antingen genom brev eller besöker dem personligen, annonsering i medier 
eller andra säljfrämjande åtgärder som riktar in sig på ett specifikt 
geografiskt område eller som vänder sig till en specifik kundgrupp är också 
att se som aktiv försäljning. Även öppnande av ett försäljningsställe eller ett 
lager, inom det för annan återförsäljare exklusivt tilldelade, området är att se 
som aktiv försäljning.62 Det kan något förenklat sammanfattas så att de 
försäljningar som är resultat av ansträngningar från återförsäljarens sida är 
att se som aktiv försäljning. Motsatsen till aktiv försäljning är passiv 
försäljning där det är kunden som är aktiv och kontaktar återförsäljaren. Vid 
alla former av vertikala avtal är det med ett undantag förbjudet med 
begränsningar för passiv försäljning. Det undantaget gäller selektiv 
distribution där det som bekant ingår ett förbud att sälja en vara eller tjänst 
vidare till en återförsäljare som inte har kvalificerat sig för att ingå i det 
selektiva distributionssystemet.63  

8.3.2 Bestämmande av försäljningspris 
Det måste stå varje enskild detaljhandlare eller grossist i ett selektivt 
distributionssystem fritt att själv sätta sina priser. Skulle ett avtal innehålla 
bestämmelser där försäljningspriserna regleras skulle det få till följd att hela 
avtalet faller utanför gruppundantaget. Förbud mot att återförsäljare inte 
skall få fastställa sina egna försäljningspriser återfinns även i EG- fördragets 
artikel 81 (1a). Det gäller både direkt och indirekt. På förhand fastställda 
försäljningspriser måste ses som en av de konkurrensbegränsande 
handlingarna som får de största effekterna på konkurrensen. Vad gäller 
selektiv distribution är viss reglering möjlig men inte vad gäller lägsta pris. 
Varje försök från en leverantör som har till syfte att fastsälla ett 
försäljningspris alternativt ett lägsta försäljningspris är att se som en 
svartlistad begränsning och medför att avtalet ej omfattas av 
gruppundantaget. Ett högsta pris för en vara får dock fastställas.  
 
Även om det inte torde råda någon tvekan om att ett fastställande av ett 
lägstapris för en produkt skulle leda både till en stelare prisbild och att de 
riktigt låga priserna på produkten skulle försvinna från marknaden så finns 
det ekonomiska argument som stödjer användandet av ett av leverantören 
                                                 
61 56 och 58/64 Consten & Grundig mot kommissionen REG (1966) 299 
62 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 50 
63 Dr. Liebscher, Dr. Flohr & Dr. Dr. Petsche Alexander Handbuch der EU-
Gruppenfreistellungsverordnungen sid 205 
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satt lägsta pris. Det främsta argumentet är att skydda de återförsäljare som 
finns i distributionssystemet. Det var så AEG försökte motivera att de inte 
ville sälja till återförsäljare med lågprisprofil. Denna argumentation 
accepterades inte av EG-domstolen.64 Återförsäljarna har ofta företagit stora 
investeringar, speciellt i selektiva distributionssystem. Med hjälp av de 
investeringarna har leverantörens produkt tagit sig in på markanden.65 Det 
kan därför ligga i både återförsäljarens och leverantörens intresse att 
använda sig även av ett lägsta pris. Men trots att även ett fastställt lägsta pris 
kan ha gynnsamma ekonomiska effekter på markanden så måste det anses 
vara så att de negativa effekterna klart överväger de positiva, därför är 
fastställda lägsta pris otillåtna.  
 
Anledningen till att ett högsta pris får fastställas trots att det kan antas ha en 
tendens att göra prisbilden stelare på marknaden är att det tros ha en positiv 
effekt. Vid selektiva distributionssystem kan det vara särskilt gynnsamt för 
konsumenterna då det vanligtvis finns färre återförsäljare för produkter och i 
vissa fall finns det endast en auktoriserad återförsäljare inom ett område. De 
skulle då kunna förekomma fall där återförsäljare vill maximera sin vinst 
genom att ta ut så höga priser som möjligt. Det är något som ofta varken 
ligger i leverantörens eller kundens intresse.66 Tillåtandet av ett högsta pris 
är ett undantag från huvudregeln i artikel 81 (1). Det torde inte råda något 
tvivel om att det inte är endast lägsta pris utan även högsta pris som förbjuds 
i artikeln. Om så inte vore fallet hade det inte funnits någon anledning att ta 
upp tillåtandet av ett högstapris under undantaget.67 Skulle en produkt 
förses med ett högstapris som är så pass lågt att en återförsäljare svårligen 
kan gå under det för att täcka sina egna kostnader skulle det priset kunna få 
effekten av ett av tillverkaren fastställt pris. Att ett pris som skulle få den 
effekten skulle godkännas torde därför vara tveksamt. Det går heller inte att 
försöka gå runt förbudet om fastställandet av ett lägsta pris. Det försökte 
högtalartillverkaren B & W som definierade sitt lägsta pris som ett förbud 
mot lockpriser vilket innebar ett förbud mot en prissättning med mycket lågt 
pris på en specifik produkt med syfte att kunderna få kunderna till butiken.68 
Detta accepterade inte kommissionen. 
 
Även rekommenderat försäljningspris får fastställas av leverantören, så 
länge som det inte får karaktären av ett lägsta försäljningspris.69 Huruvida 
ett från leverantören givet frivilligt rekommenderat pris har stor effekt på 
konkurrensen eller ej vid vertikala kontraktsförhållanden råder det delade 
meningar om. Ett av leverantören rekommenderat pris kan få extra stor 
effekt om det är förtryckt på varan eller på skyltar som leverantören 
tillhandahåller. Det är även tveksamt hur en konsument uppfattar en produkt 
som avviker från det förtryckta priset. Om det är så att det är högre än det 
förtryckta torde det vara uppenbart att konsumenten uppfattar återförsäljaren 

                                                 
64 Se redogörelsen för AEG Telefunken i kapitel sex. 
65 Korah An introductory Guide to EC Competition Law and Practice sid. 327 
66 Korah & O´Sullivan, Distribution Agreements Under the EC Competition Rules sid. 37 
67 Bechtold, Bosch, Brinker & Hirsbrunner, EG-Kartellrecht Kommentar sid. 397 
68 Kommissionens pressmeddelande, IP/00/1418 
69 Förordning 2790/1999 artikel 4 a 
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som dyr. Priset får då effekten av ett högsta pris, eftersom få återförsäljare 
vill på ett så uppenbart sätt uppfattas som dyra. Det är i sammanhanget 
vanligtvis inte något problem eftersom fastställande av högsta pris har 
ansetts vara gynnande och är tillåtet i gruppundantaget. Frågan är hur en 
konsument uppfattar ett pris som ligger under det på förhand tryckta priset. 
Uppfattas det som att konsumenten gör ett klipp eller som att det är något 
fel på produkten i fråga då den inte säljs till ”fullpris”?70 Förtryckta priser 
har i svensk rätt ansetts skadligt eftersom det har ansetts ha en prisbindande 
effekt om det är så att följsamheten är stor. Konkurrensverket har i Sverige 
kommit fram till att handlare i stor utsträckning följer förtryckta prislistor 
vilket leder till bristande priskonkurrens.71 Marknadsdomstolen har även 
förbjudit förtrycka prisuppgifter på böcker. Här stod det klart att 
bokhandlaren var fri att ta ett annat pris än vad som tryckts på boken men då 
det tryckta cirkapriset följdes i mycket stor utsträckning blev det i praktiken 
ett mer eller mindre fast pris.72 Här gäller det att vara uppmärksam då den 
nationella lagstiftningen varierar inom gemenskapen. 
 
Prisbindning kan även uppstå genom indirekta påtryckningar från 
leverantörens sida. Exempel på sådana påtryckningar är föreskrifter om 
högsta tillåtna rabatter, rabatter eller återbetalande av reklamkostnader med 
villkor att en viss prisnivå skall upprätthållas, uppsägning av avtal vid vissa 
prisnivåer m.m.73 I vissa fall kan avtal innehålla föreskrifter som i sig inte 
anses vara allvarliga nog för att kunna ses som prisbindande men i 
kombination med andra avtal kan de tillsammans ha en prisbindande effekt. 
Det gäller även avtalsvillkor som i sig inte anses ha prisbindande effekt men 
som kan anses ha det när de kombineras med det uttryckligen tillåtna 
villkoren högsta pris samt från leverantören uppgjorda listor med 
rekommenderade priser. 

8.3.3 Försäljning till icke auktoriserade 
återförsäljare 

För att distributionssystem skall falla in under definitionen av ett selektivt 
sådant är det ett måste att det innehåller ett uttryckligt förbud för köparen av 
en vara att leverera denna vara till en icke auktoriserad handlare. Det 
framgår av definitionen av ett selektivt distributionssystem i 
gruppundantaget.74 Där framgår det klart och tydligt att de som ingår i ett 
selektivt distributionssystem åtar sig att inte vidareförsälja de varor eller 
tjänster som de köpt till andra icke auktoriserade återförsäljare. Förbudet att 
försälja en vara vidare är att anse som ett kärnelement i systemet med 
selektiv distribution. Förbudet att vidareförsälja de varor som en 
auktoriserad återförsäljare köpt in framgår inte endast av definitionen i 
artikel 1 utan det är även en av del av den svarta listan med förbud i artikel 
4.b punkt 3. Att detta förbud även tas upp som en särskilt allvarlig 
                                                 
70 Korah, Competition Law of the European Community sid 8-49 
71 Se bl. a konkurrensverkets beslut. GB Glace AB dnr 427/2000 
72 MD 2002 :5 KKV./. Månadensbok (2002-02-22) 
73 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 47 
74 Förordning 2790/1999 artikel 1 d 
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begränsning i artikel 4 kan ses som ett hjälpande klargörande då det är klart 
och tydligt skrivet. Men då förbudet mot vidareförsäljningen är 
grundläggande i systemet med selektiv distribution kan det tyckas vara en 
självklarhet och att behovet av att ta upp det ytterligare en gång i artikel 4 
inte är så stort. Det kan till och med ses som förvirrande då det inte är så att 
en begränsning av försäljning till endast auktoriserad återförsäljare är tillåtet 
utan det är att se som en hörnsten i hela systemet med selektiv 
distribution.75

8.3.4 Begränsningar av försäljningsområde och 
till vilka kunder produkterna får säljas 

Med vissa undantag förbjuder artikel 4 b inskränkningar vad gäller till vem 
en köpare får vidareförsälja de varor eller tjänster som han köpt inom det 
selektiva distributionssystemet. Det innebär att huvudregeln säger att 
köparen, som befinner sig i ett nedre led i ett selektivt distributionssystem, 
skall stå fri att avyttra en köpt vara till vem han önskar.76 Det gäller både 
indirekta och direkta begränsningar som kan få till effekt att köparens frihet 
att avyttra varan inom ett särskilt område eller till de kunder som han önskar 
inskränks. Begränsningarna kan vara i form av avtal eller någon form av 
samordnat förfarande. Begränsningarna som är att se som särskilt allvarliga 
består ofta i att marknaden delas upp i olika områden eller i att kunderna 
delas upp i olika kundgrupper. De kan bestå i skyldighet att inte sälja vidare 
till vissa kundgrupper eller till kunder inom ett visst geografiskt område. 
Den här typen av direkta begränsningar märks inte alltid av kunderna då de 
ibland består i att en återförsäljare är förpliktigad att föra över beställningar 
som han får till den återförsäljaren som blivit tilldelad det området som 
beställningen härstammar ifrån.77 De direkta begränsningarna är vanligtvis 
inte så svåra att spåra. Speciellt om det t ex finns ett avtal om att en viss 
återförsäljare har tilldelats ett visst område inom vilket andra är förhindrade 
att verka. Svårare kan det vara med indirekta begränsningar där en 
tillverkare på olika sätt försöker att styra återförsäljarens affärer. Det kan 
röra minskade eller uteblivna rabatter eller bonusar vid försäljning på ett av 
leverantören icke uppskattat vis. Även system som är ägnade att försvåra för 
parallellimport är att se som en särskilt allvarlig begränsning. Så var fallet 
för företaget Topps som tillverkar samlarbilder vilka hade mycket olika 
priser på olika marknader inom unionen. Prisskillnaderna var något som 
Topps önskade att bevara varpå de tvingade sina distributörer att spåra 
parallellimporterade produkter med följden att de som inte agerade som 
Topps ville straffades med minskade leveranser.78 Ett mer ingripande sätt är 
att endast tilldela återförsäljaren leveranser som anses vara tillräckliga för 
närområdet. På det viset hindras återförsäljaren indirekt att bedriva 
försäljning på ett större område. I vissa fall har leverantörer gått så långt att 
denne hotar med att säga upp avtal eller ålägga försäljaren skyldighet att 

                                                 
75 Bechtold, Bosch, Brinker & Hirsbrunner,EG-Kartellrecht Kommentar sid. 374 
76 Bechtold, Bosch, Brinker & Hirsbrunner,EG-Kartellrecht Kommentar sid. 399 
77 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 49 
78 Kommissionens pressmeddelande, IP/04/682 
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överföra vinster som gjorts vid försäljning till andra kunder än de av 
leverantören för återförsäljaren önskade. 79

 

8.3.4.1 Undantag från huvudregeln 
Det är möjligt att i vertikala affärsförhållanden tilldela en återförsäljare ett 
exklusivt geografiskt område eller en exklusiv kundgrupp som reserveras 
endast för den återförsäljaren. Säljaren kan då för att upprätthålla 
restriktionerna förbjuda sina kunder att aktivt sälja inom det exklusivt 
tilldelade området eller till den exklusivt tilldelade kundgruppen.80 För att 
en kombination av selektiv och exklusiv distribution på samma marknad 
skall vara möjlig, inom gruppundantagsförordningen, måste exklusiviteten 
vara begränsad. Det är möjligt att utse en ensam återförsäljare inom ett visst 
geografiskt område men den exklusivt utsedda återförsäljaren måste förbli 
oförhindrad att sälja till vilken slutkund han vill, både genom aktiv och 
passiv försäljning.81 En kombination av de båda systemen med selektiv 
respektive exklusiv distribution kan kombineras på så vis att en leverantör 
väljer att använda selektiv distribution på en marknad och exklusiv 
distribution på en annan marknad inom unionen. Även detta är möjligt och 
förbudet mot försäljning till icke auktoriserade återförsäljare inom ett 
selektivt distributionssystem ställer inte till några problem då detta förbud 
bara gäller på marknader där det finns ett system med selektiv distribution. 
Därmed står det klart att det är möjligt att tillämpa selektiv distribution 
exempelvis i en medlemsstat samtidigt som man använder sig av ett annat 
system i en annan.82 De auktoriserade handlarna kan i ett sådant fall 
förhindras att aktivt sälja till de medlemsstater där ett exklusivt 
distributionssystem tillämpas. Vad det gäller de exklusiva återförsäljarna 
kan de förhindras från att sälja aktivt till andra exklusiva återförsäljare men 
de kan däremot inte förhindras att sälja vare sig aktivt eller passivt till andra. 
Det gäller även till de marknader där ett selektivt distributionssystem 
används. De får inte ens begränsas på så vis att de endast skulle sälja till de 
auktoriserade handlarna utan de får sälja såväl aktivt som passivt till 
samtliga återförsäljare på den markand där det selektiva 
distributionssystemet tillämpas.83 Trots att en kombination av selektiv och 
exklusiv distribution kan ha konkurrensbegränsande effekter kan de ge 
upphov till positiva effekter på handeln inom gemenskapen. Det kan t ex ge 
en handlare incitament att satsa på en ny produkt eller ett nytt varumärke 
och lägga ner resurser på marknadsföring. Om tillverkaren inte skulle kunna 
garantera honom någon form av ensamrätt skulle det vara mycket troligt att 
en annan handlare på samma marknad skulle ta in samma produkt i sitt 
sortiment efter det att konkurrenten genomfört sin marknadsföringskampanj. 
Då konkurrenten inte skulle behöva ta hänsyn till några kostnader för att 
marknadsföra produkten, det har ju redan gjorts av hans konkurrent, så 
skulle han även kunna hålla ett lägre pris.  

                                                 
79 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 4 
80 Förordning 2790/1999 artikel 4 b p. 1 
81 Faul & Nikpay The EC Law of Competition sid. 1200 
82 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 52 
83 Faul & Nikpay The EC Law of Competition sid. 1200 
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För att undvika detta kan därför tillverkaren, som också tjänar på att det 
finns någon som är villig att satsa på hans produkt, använda sig av ett 
system som garanterar hans återförsäljare ett visst skydd. Det är möjligt att 
upprätta ett kontrakt mellan de olika handelsleden där återförsäljaren får 
ensamrätt inom sitt geografiska område eller till en exklusiv kundgrupp. De 
olika formerna av exklusivitet går även att kombinera. För att en 
återförsäljare skall anses ha fått exklusivitet krävs det att han är skyddad 
från aktiv försäljning inom området eller kundgruppen från distributören 
samt alla distributörens återförsäljare inom gemenskapen.  
 

8.3.4.2 Områdes- och kundgruppsbegränsningar i 
selektiva distributionssystem 

Det är dock inte möjligt att kombinera områdes- och 
kundgruppsbegränsningar med ett selektivt distributionssystem om aktiv 
eller passiv försäljning begränsas på något sätt i detaljhandelsledet.84 Skulle 
det ske skulle det få till följd att hela avtalet skulle falla utanför 
gruppundantaget.85 En viss möjlighet till ensamförsäljaravtal föreligger 
även inom selektiva distributionssystem. Det förutsätter dock att varken 
aktiv eller passiv försäljning begränsas på något sätt i detaljhandelsledet. 
Leverantören får då förbinda sig att endast leverera till en eller ett fåtal 
återförsäljare inom ett visst område.86 Det kan ge viss trygghet för den 
återförsäljare som får fördelen att bli utsedd till ensam återförsäljare inom 
ett visst område. Eftersom det innebär garantier att ingen annan 
återförsäljare inom det överenskomna området kommer att få tillgång till det 
selektiva distributionssystemet. Det är däremot inte möjligt att, likt andra 
vertikala kontraktsförhållanden, tilldela en återförsäljare en exklusiv 
kundgrupp. Det skulle medföra en icke tillåten begränsning med följden att 
hela avtalet faller utanför gruppundantaget. Det innebär att en leverantör 
som valt att använda sig av ett selektivt distributionssystem har förlorat 
möjligheten att förbinda återförsäljarna i detaljhandelsledet till 
begränsningar både vad det gäller aktiv och passiv försäljning till slutkund. 
Trots förbudet att begränsa både aktiv och passiv försäljning finns 
fortfarande möjligheten att förbjuda en detaljhandlare i ett selektivt 
distributionssystem att bedriva försäljning från en icke auktoriserad 
försäljningslokal.  
 

8.3.4.3 Regler för grossister 
Det görs ingen skillnad om slutkunden är en privatperson eller ett företag. 
Skillnad görs däremot mellan detaljhandlare och grossister. Av artikel 4 c 
framgår det klart att det inte är tillåtet med begränsningar i 
detaljhandelsledet. Det innebär e contrario att artikel 4 c inte gäller högre 

                                                 
84 Förordning 2790/1999 artikel 4 c 
85 Dr. Liebscher, Dr. Flohr & Dr. Dr. Petsche Alexander, Handbuch der EU-
Gruppenfreistellungsverordnungen sid. 312 
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upp i handelsledet med följden att vissa typer av begränsningar är möjliga.87 
Det är möjligt är att begränsa grossisters rätt att sälja till slutanvändare. 
Denna möjlighet till begränsning gäller inte endast selektiva 
distributionssystem utan det gäller alla former av vertikala avtal.88 En 
grossist skall inte kunna hoppa över ett led och själv agera försäljare till 
slutkund utan att distributören givit klartecken till det. När det gäller en 
grossist som verkar i ett selektivt distributionssystem finns det alltså 
möjlighet att förbjuda såväl aktiv som passiv försäljning till slutkonsument. 
En leverantör kan dock ge även en grossist rätten att sälja till slutkonsument. 
Har den rätten givits finns det inte möjlighet att inskränka den. Här gäller en 
”allt eller inget princip”. Det framgår av artikel 4 c och artikel 4 b p. 2 e 
contrario.89 Målet med möjligheten till en begränsning av grossisters 
möjlighet till försäljning till slutkund är att kunna upprätthålla systemet med 
utvalda återförsäljare som uppfyller de krav som leverantören ställer. Det är 
konformt med den praxis som gällde före gruppundantagets 
ikraftträdande.90 Utan möjlighet att förbjuda grossister att sälja till 
slutkonsument hade även konkurrensen snedvridits. Eftersom grossister 
vanligtvis har betydligt lägre kostnader än vad detaljhandlare har. Eftersom 
de verkar i grossistledet skulle de även ha möjlighet att kapa ett led i 
försäljningen. Det skulle kunna leda till lägre priser för konsumenterna. 
Men det skulle även leda till att grossister skulle kunna konkurrera på 
detaljhandlarnas marknad till gynnsammare villkor än detaljhandlarna 
själva. 
 

8.3.5 Korsvisa leveranser 
Varje form av begränsning avseende korsvisa leveranser mellan de som 
blivit auktoriserade medlemmar av ett selektivt distributionssystem är 
förbjuden. Det gäller oavsett om det rör sig om ett kvalitativt eller 
kvantitativt selektivt distributionssystem. Det måste stå var medlem i 
distributionssystemet fritt att leverera till vilken annan medlem som helst av 
samma system.91 Korsvisa leveranser mellan icke auktoriserade 
återförsäljare är inte möjliga oavsett om den återförsäljaren når upp till alla 
krav som ställs eller ej. Avgörandet huruvida den enskilde återförsäljaren 
uppfyller kriterierna uppfylls gör inte av återförsäljaren själv utan av den 
som har satt upp det selektiva distributionssystemet.92 Skillnad får heller 
inte göras mellan leveranser till olika led i distributionskedjan. Detta 
omöjliggör exklusiva inköpsavtal då varje detaljhandlare kan välja att köpa 
in från vilken grossist han vill eller från annan handlare. Det betyder också 
att det inte är möjligt att lägga begränsningar på auktoriserade grossister 

                                                 
87 Bechtold, Bosch, Brinker & Hirsbrunner, EG-Kartellrecht Kommentar sid. 404 
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avseende deras försäljning till auktoriserade detaljister.93 Detta är något som 
har stor betydelse vad det gäller priskonkurrensen inom ett varumärke. 
Betydelsen är störst vad det gäller gränsöverskridande handel. Betydelse 
som kommer även att bestå så länge som den stora prisskillnaden på 
produkter på olika marknader finns kvar.94 Detta är en för priskonkurrensen 
mycket viktig reglering. Det öppnar även för handel av varor inom det 
selektiva distributionssystemet, vilket leder till en för selektiv distribution 
ovanlig och mycket önskad prispress. Detaljisterna kan välja att köpa av den 
grossist som erbjuder de bästa priserna vilken leder till en märkesintern 
priskonkurrens. Det bidrar starkt till att minska prisskillnaderna mellan olika 
marknader eftersom återförsäljarna i högprisländer utan restriktioner kan 
köpa varor av återförsäljare i lågprisländer. Möjligheten till stora 
prisskillnader på olika marknader är därmed starkt begränsad. 

8.3.6 Försäljningen av reservdelar 
Markanden för reparationer och försäljning av reservdelar skall i så stor 
utsträckning som möjligt vara fri för samtliga aktörer inom gemenskapen. 
För att det skall vara möjligt är avtal som hindrar eller begränsar 
slutanvändares, självständiga reparatörers och tjänsteleverantörers tillgång 
till reservdelar förbjudna inom selektiva distributionssystem. Det innebär att 
en tillverkare inte kan hindra aktörer som inte blivit auktoriserade från att 
utföra service, reparationer och sälja reservdelar till produkter som ingår i 
ett selektivt distributionsnät.95 En tillverkare av reservdelar får heller inte 
förbjuda en köpare att införliva dem i sina egentillverkade produkter. 96 
Förbudet gäller inte endast för direkta begränsningar utan även för indirekta. 
Indirekta begränsningar vid handel med reservdelar kan bland annat röra sig 
om att en auktoriserad grossist åläggs begränsningar vid tillhandahållandet 
av teknisk information och användande av utrustning som är nödvändig för 
användandet av reservdelarna. En tillverkare får dock begränsa de aktörer 
som befinner sig inom det selektiva distributionssystemet på så vis att de 
förpliktigas att endast köpa in reservdelar från tillverkaren. Att service och 
reparationsverkstäder som inte ingår i systemet får tillgång till reservdelar är 
ett måste för att de skall ha möjlighet att verka på markanden. Det medför 
att tillverkarna inte får den monopolposition som de annars hade fått, vilket i 
sin tur gynnar konkurrensen. De positiva effekter som selektiv distribution 
ofta har på markandsföring av vissa typer av produkter gäller inte i samma 
utsträckning på marknaden för service och reparationer.  
 

8.4 Gråa listan i artikel 5 
Artikel 5 fokuserar på konkurrensklausuler. Med en konkurrensklausul 
menas, i gruppundantagsförordningens mening, varje direkt eller indirekt 
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skyldighet som föranleder köparen att inte tillverka, köpa, sälja eller 
återförsälja varor eller tjänster som omfattas av avtalet. Hit räknas även 
avtal där köparen förpliktigas att göra mer än 80 % av sina totala inköp av 
de varor eller tjänster som omfattas av avtalet från leverantören eller annat 
företag som leverantören utsett.97 I artikeln finns ett antal skyldigheter som 
inte är tillåtna i vertikala avtal, även om tröskelvärdet för marknadsandelen 
inte överskrids. Till skillnad från de förbjudna klausulerna i artikel fyra 
leder de gråa klausulerna inte till att hela avtalet faller utanför 
gruppundantagsförordningen utan det är endast den undantagna 
skyldigheten som undantas. Gruppundantaget fortsätter att gälla för 
återstoden av avtalet, förutsatt att det är möjligt att avskilja delen från de 
icke tillåtna skyldigheterna. Huruvida klausulerna är särskiljbara eller ej är 
troligen mer en fråga som avgörs av nationell rätt och inte av 
gemenskapsrätten.98 I stor utsträckning är det även så att de klausulerna som 
strider mot artikel 5 i gruppundantagsförordningen även strider mot 
fördragets artikel 81 (1) och är därmed ogiltiga enligt 81 (2). Det är dock 
inget som kan tas för givet då det inte råder någon automatik. Det är även 
möjligt att klausulen i fråga inte strider mot artikel 81 (1) varpå något 
undantag inte är nödvändigt. Det är även tänkbart att klausulen strider mot 
artikel 81 (1) men, oavhängigt från gruppundantagsförordningen, friställs 
med hjälp av artikel 81 (3). I många fall blir resultatet att artikel 5 inte 
kommer till användning. Det är istället så att en klausul som stridet mot 
artikel 5 istället förklaras ogiltig av artikel 81 (2) eftersom att den strider 
mot 81 (2), eller friställs direkt av artikel 81 (3). Det ställs inga krav på 
efterföljsamhet av klausulen för att den skall anses vara förbjuden och 
undantas från avtalet.99

 

8.4.1 Femårsgränsen 
Artikel 5 (a) förbjuder konkurrensklausuler vars varaktighet är obegränsade 
eller längre än fem år. En konkurrensklausul som sträcker sig längre än fem 
år är möjlig om både köpare och säljare uttryckligen godkänner 
förlängningen och det inte finns något som hindrar köparen från att säga upp 
avtalet vid femårsperiodens slut. Även när säljaren har givit köparen ett lån 
som har en avbetalningsplan som sträcker sig längre än fem år bör inte lånet 
hindra köparen från att säga upp konkurrensklausulen vid femårsperiodens 
slut. Det samma gäller när säljaren tillhandahåller utrustning som används 
av fler än en kund. Här skall köparen ha möjlighet att överta utrustning till 
marknadsvärdet när konkurrensklausulen löper ut.100 En möjlighet som 
återstår för säljaren är dock att skriva ett avtal som löper på fem år. Efter 
fem år får hela avtalet omförhandlas. Vid omförhandlingen torde säljaren 
vara oförhindrad att kräva att en ny konkurrensklausul finns med i avtalet 
för att han skall kunna acceptera det.101 Femårsgränsen gäller inte om 
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försäljningen sker från lokaler eller mark som ägs av leverantören eller som 
leverantören hyr av tredjeman som inte har någon anknytning till köparen. 
Om så är fallet har konkurrensklausulen minst samma giltighetstid som den 
tid som köparen brukar lokalerna eller marken för sin försäljning. Orsaken 
till detta undantag från huvudregeln är att det anses orimligt att en leverantör 
skall tvingas acceptera att konkurrerande leverantörers varor säljs från mark 
och lokaler som han äger utan att han samtycker till det. Konstruerade 
ägarförhållanden som konstruerats för att man skall kunna kringgå 
femårsregeln omfattas inte av undantaget.102

 

8.4.2 Skyldigheter efter avtalets utgång 
Huvudregeln i artikel 5 (b) är att både varje direkt och indirekt skyldighet 
som består efter avtalets utgång skall vara ogiltig. Konkurrensklausuler som 
fortsätter att gälla efter avtalets utgång är möjliga i upp till ett år efter 
avtalets giltighetstid. För att det skall vara möjligt krävs det att det är för att 
skydda ”know-how” som leverantören har överfört till köparen. För att det 
skall kunna räknas som skyddsvärd ”know-how” ställs det höga krav. Det 
krävs att det rör sig om hemlig kunskap som är väsentlig, vilket innebär att 
den är oundgänglig för köparen för att kunna sälja eller använda sig av 
produkterna. Det krävs även att det skall vara möjligt att identifiera den 
kunskap som övergått, innebärande att den skall vara väl beskriven så att det 
är möjligt att kontrollera om den uppfyller kraven på hemlighet och 
väsentlighet.103 För att en konkurrensklausul skall kunna gälla efter avtalets 
utgång får den endast omfatta varor eller tjänster som konkurrerar med dem 
som omfattas av avtalet. Begränsningen får heller inte omfatta annan 
verksamhet än från den mark eller lokal varifrån köparen bedrivit 
verksamhet under avtalsperioden. Det är en viktig begränsning då 
återförsäljare måste ha kvar möjligheten att sälja konkurrerande produkter 
från andra försäljningsställen. 
 

8.4.3 Begränsningar avseende försäljning av 
konkurrerande varor 

Denna begränsning gäller endast för selektiva distributionssystem och 
förbjuder direkta och indirekta skyldigheter för återförsäljarna att inte sälja 
vissa av konkurrerande leverantörers märken. Syftet med bestämmelsen är 
att undvika att ett antal leverantörer som använder sig av samma 
återförsäljare går samman och förbjuder återförsäljarna att sälja varor från 
en specifik leverantör. Ett sådant förfarande skulle få effekten av en 
kollektiv bojkott.104 Möjligheten att förbjuda alla andra varumärken än 
leverantörens egna finns dock. Se avsnitt 9.1 om försäljning av andra varor 
för en utförligare diskussion. 

                                                 
102 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 59 
103 Förordning 2790/1999 artikel 1 (f)  
104 Faul & Nikpay The EC Law of Competition s. 1204 
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8.5 Tröskelvärden 
För att gruppundantagsförordningen skall bli tillämpig är nödvändigt att 
avtalen håller sig inom regeln om tröskelvärde som artikel 3 ställer upp. Det 
är alltså helt avgörande att den relevanta marknadsandelen inte överskrider 
30 % för att ett selektivt distributionssystem skall kunna undantas med hjälp 
av gruppundantagsförordningen. Det är i nästintill alla fall leverantörens 
marknadsandel som är relevant. Vid en handelskedja med tre parter som är 
verksamma i olika handelsled måste markandsandelen ligga under 30 % i 
alla leden.105 I vissa undantagsfall kan det även vara så att det är köparens 
och inte leverantörens marknadsandel som är relevant. Enligt 
gruppundantagets ordalydelse skall det endast vara möjligt vid vertikala 
avtal med exklusiv leveransskyldighet. Avtal med exklusiv 
leveransskyldighet är möjligt även inom selektiva distributionssystem, även 
om de inte kan få den omfattning som är möjlig vid andra former av 
distribution.106 Men i doktrinen diskuteras även en annan möjlighet att 
använda sig av köparens marknadsandel. Det i de fall då köparen endast 
befinner sig på en plats som är möjlig att avgränsa geografiskt. En köpare 
med marknadsmakt här kan förorsaka en konkurrensbegränsande effekt 
genom marknadsuppdelning.107 Om det är så att avtalet innehåller en 
konkurrensklausul som är till nackdel för köparen finns det de som 
argumenterar för att både köparens och leverantörens marknadsandelar är 
relevanta. Det innebär inte att en överenskommelse med en leverantör 
automatiskt är rättsvidrig och förbjuden. Men det torde vanligtvis vara så att 
en leverantör med en marknadsandel på över 30 % har en position med 
marknadsmakt och att avtalet därmed strider mot artikel 81 (1). Vid 
avgörande huruvida marknadsandelen överstiger 30 % måste man räkna ut 
vilken som är den relevanta marknaden. När leverantören består av en 
sammanslutning exempelvis när en sammanslutning av detaljister ingår 
avtal med enskilda medlemmar så är det sammanslutningens markandsandel 
som man måste ta hänsyn till.108  
 
Att beräkna den relevanta marknaden för en produkt eller tjänst kan vara 
mycket komplicerat.109 Resultaten kan variera kraftigt beroende på hur 
beräkningarna görs. Det är både den relevanta produktmarknaden och den 
relevanta geografiska marknaden som måste definieras. Den relevanta 
produktmarknaden består av alla de varor eller tjänster som på grund av sina 
egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen betraktas som 
utbytbara. Just utbytbarheten kan diskuteras när det gäller såväl tekniskt 
avancerade produkter som märkesvaror då konsumenter ofta väljer de 
varorna trots att de många gånger har ett högre pris. Det gäller speciellt vid 
mycket exklusiva produkter som rent objektivt sett kan verka utbytbara men 
                                                 
105 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 93 
106 Faul & Nikpay The EC Law of Competition s. 1200 
107 Dr. Liebscher, Dr. Flohr & Dr. Dr. Petsche Alexander, Handbuch der EU-
Gruppenfreistellungsverordnungen s 195 
108 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 89 
109 För detaljerad information om beräknande av relevant marknadsandel bör 
kommissionens tillkännagivande i EGT C 372. 9.12.1997 sid. 5 konsulteras.  
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som i konsumentens ögon inte är det. Marknadsandelen beräknas på värdet 
av försäljningen. Om sådana uppgifter saknas får man göra uppskattningar 
vilka bygger på tillförlitlig marknadsinformation.110 Den relevanta 
geografiska markanden omfattar det område på vilket de berörda företagen 
tillhandahåller produkterna eller tjänsterna i fråga.111  
 

8.6 När är gruppundantagsförordningen 
lämplig att använda? 

Som konstaterats ovan krävs det att ett företag inte har en marknadsandel 
som överstiger 30 % för att de ska kunna falla inom gruppundantaget. Detta 
kan skapa svårigheter för vissa företag. De kan bestå i att de inte är helt på 
det klara med hur pass stor marknadsandel som företaget verkligen har. Att 
räkna på det kan vara svårt då det kan råda osäkerhet vad som skall räknas 
in och hur den relevanta marknaden skall definieras. Svårigheter kan även 
uppstå om det är så att ett företag som använder sig av ett selektivt 
distributionssystem som i nuläget har en marknadsandel på under 30 % 
växer och kommer över tröskelvärdet. Liknande svårigheter finns inte vid 
användande av Metrodoktrinen.112 Vid användandet av Metrodoktrinen 
finns ingen begränsning vad det gäller marknadsandel. Det får dock endast 
ställas kvalitativa krav och produktens natur måste vara av den arten att den 
motiverar det selektiva distributionssystemet. Då det inte finns något 
tröskelvärde kan det för vissa företag därför vara klokare att rikta in sig på 
att använda sig av Metrodoktrinen och rent kvalitativa selektiva 
distributionssystem som inte strider mot artikel 81 (1). Det kan därför vara 
lämpligt för företag som ligger i riskzonen att överskrida gränsvärdet att 
skriva sina avtal på så vis att de är inriktade på Metrodoktrinen istället för på 
gruppundantaget.  
 
Men även om Metrodoktrinen har denna fördel framför gruppundantaget har 
den även flera nackdelar gentemot gruppundantaget. En stor fördel med 
gruppundantaget är att det har ett betydligt bredare användningsområde då 
det är möjligt att använda det på alla typer av varor. Det betyder att 
tillverkare inte behöver försöka få sin produkt att passa in bland någon av de 
relativt avgränsade produktkategorierna som medger möjlighet till selektiv 
distribution enligt Metrodoktrinen. Tillverkaren ges även möjligheten att 
begränsa antalet återförsäljare, vilket inte är möjligt med Metrodoktrinen där 
varje återförsäljare som når upp till kraven måste få till gång till 
distributionssystemet. 
 

                                                 
110 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 97 
111 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 90 
112 Giorgio Monti, EC Competition Law sid. 370-371 
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8.7 När gruppundantagsförordningen inte 
är användbar 

8.7.1 Återkallande 
Avtal som faller under gruppundantaget kan få sin status som undantagna 
återkallad av kommissionen. Kommissionen kan på eget initiativ eller på 
klagan återkalla rätten att omfattas av en gruppundantagsförordning.113 Det 
kan bli fallet om det har effekter som gör att avtalet inte är förenligt med 
artikel 81 (3). Presumtionen är att avtal som undantagits kan återkallas om 
avtalet antingen enskilt eller i kombination med andra liknande avtal som 
tillämpas av konkurrerande aktörer och omfattas av artikel 81 (1) och inte 
uppfyller villkoren i artikel 81 (3). Kommissionen kan då med stöd av 
gruppundantagets artikel 6 fastställa att en överträdelse av artikel 81 (1) har 
skett.114 Eftersom det presumeras att ett avtal som håller sig inom 
förordningens krav inte strider mot artikel 81 i fördraget är 
bevisbördereglerna omvända, vid ett förfarande rörande återkallelse av ett 
undantag från gruppundantagsförordningen faller bevisbördan på 
kommissionen. Kommissionen måste först bevisa att avtalet strider mot 
artikel 81 (1) och sedan att det inte uppfyller alla fyra villkoren i artikel 81 
(3).115 Så kan vara fallet exempelvis när det finns ett flertal parallella 
distributionsnät med likartade vertikala begränsningar. Det måste inte vara 
så att samtliga är just selektiva distributionsnät. De parallella avtalen kan då 
gemensamt få en starkt konkurrensbegränsande verkan som inte kan 
undantas med hjälp av artikel 81 (3). Kommissionen kan även använda sig 
av lindrigare åtgärder än att återkalla hela undantaget om det anses vara 
tillräckligt för att avtalet skall kunna undantas med hjälp av artikel 81 (3).116 
På en markand kan det vara så att vissa leverantörer tillämpar rent 
kvalitativa selektiva distributionsnät medan andra konkurrerande 
leverantörer använder sig av selektiva distributionsnät som även innehåller 
kvantitativa restriktioner. En lindrigare åtgärd skulle då exempelvis kunna 
vara att kommissionen väljer att endast återkalla de avtal som innehåller 
kvantitativa begränsningar.117 Kommissionen kan även göra så att om den 
finner att ett antal avtal kumulativt får konkurrensbegränsande effekter att 
de endast återkallar avtalet för det eller de företag som bidrager till den 
kumulativa konkurrenshämmande effekten. Att avtalet inte återkallas för 
övriga företag beror på att deras avtal inte anses ha någon 
konkurrenshämmande verkan. Därmed strider deras avtal inte mot artikel 81 
(1).118 Om kommissionen finner att ett eller flera avtal kumulativt inte kan 
falla under 81 (3) och de beslutar att återkalla ett undantag kommer avtalets 

                                                 
113 Artikel 29 Förordning 1/2003 om tillämpningen av konkurrensreglerna i artiklarna 81 
och 82 i fördraget 
114 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 71 
115 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 72 
116 Dr. Liebscher, Dr. Flohr & Dr. Dr. Petsche Alexander, Handbuch der EU-
Gruppenfreistellungsverordnungen sid. 228 
117 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 73 
118 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 74 
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status som undantaget inte att påverkas förrän den dag då 
återkallandebeslutet träder i kraft.119 Kommissionen säger sig vilja vara 
extra noggrann när det gäller konkurrensbegränsande avtal där 
slutkonsumenter, som vanligtvis har en svag ställning inte får del av 
fördelarna.120 På vilket sätt konsumenterna gynnas är inte det väsentliga så 
länge som de på något sätt delar vinsten med systemet. 
 
Det är inte endast kommissionen som kan frånta de privilegier som 
gruppundantaget ger. I de fall där ett vertikalt avtal har 
konkurrensbegränsande effekter på marknaden i en medlemsstat kan den i 
medlemsstaten behöriga myndigheten förklara att förordningen inte skall 
gälla. För att det skall vara möjligt krävs det att den konkurrensbegränsande 
effekten är oförenlig med artikel 81 (3) samt att den berörda marknaden har 
alla de särdrag som utmärker en geografiskt avgränsad marknad och att det 
inte föreligger påverkan på handeln inom gemenskapen. 121 Om så är fallet 
kan den nationella myndigheten under samma förutsättningar som 
kommissionen förklara att förordningen inte skall vara gällande.122 Om det 
är så att en medlemsstat inte förfogar över någon nationell myndighet med 
möjlighet att verkställa gemenskapens konkurrensregler kan kommissionen 
på uppdrag av medlemsstaten göra det.123 För konkurrensbegränsande avtal 
som är gränsöverskridande inom unionen har kommissionen exklusiv 
behörighet att återkalla gruppundantaget. En konkurrenssituation uppstår 
när den relevanta marknaden består av en medlemsstat eller en del av en 
medlemsstat. Kommissionen och den behöriga nationella myndigheten har 
då parallell behörighet att återkalla gruppundantaget. Vid de situationerna 
anses det vanligtvis lämpligast med ett decentraliserat förfarande som 
hanteras av den nationella myndigheten. Möjligheten för nationella 
konkurrensmyndigheter att återkalla ett undantag är en nyhet i det senaste 
gruppundantaget. Det är i linje med kommissionens strävan efter 
decentralisering. Genom att delegera processer till de respektive nationella 
myndigheterna frigör kommissionen resurser så att de kan koncentrera sig 
på gränsöverskridande konkurrensbegränsningar.124 Nationella 
konkurrensmyndigheter som handlägger ärenden som rör artikel 81 och 82 i 
fördraget har rätt, att så långt som nationell processrätt tillåter det, begära 
upplysningar av kommissionen om läget i ett förfarande som kommissionen 
har inlett. Det samma gäller vid behov av rådgivning om konkret 
tillämpning av artiklarna.125 Kommissionen förbehåller sig dock alltid rätten 
att behandla vissa fall som kan vara av värde för gemenskapsrätten. Det kan 
då röra sig om fall som rör en för gemenskapen ny rättsfråga.126 Då 
processen i flertalet fall kommer att hanteras av olika behöriga nationella 
myndigheter inom gemenskapen finns alltid risken att olika myndigheter 
                                                 
119 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 75 
120 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 71 
121 Förordning 1/2003 artikel 29.2 
122 Förordning 2790/199 artikel 7 
123 Dr. Liebscher, Dr. Flohr & Dr. Dr. Petsche Alexander, Handbuch der EU-
Gruppenfreistellungsverordnungen sid. 229 
124 Korah, Competition Law of the European Community sid. 8-70 
125 Europiska gemenskapens officiella tidning 97/C313/02 p.52 
126 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 77 
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kommer till olika slutsatser i liknade mål. Vid bedömningen huruvida ett 
förfarande strider mot konkurrensreglerna eller ej skall de 
gemenskapsrättsliga konkurrensreglerna användas på ett enhetligt vis så att 
besluten inte skadar gemenskapsrätten. De nationella myndigheterna skall 
genom användandet av kommissionens meddelande samt samarbete med 
kommissionen och övriga medlemsstaters konkurrensmyndigheter i så stor 
mån som möjligt reducera risken för att det görs olika bedömningar i olika 
medlemsstater.127 De beslut om återkallelse som fattas av de nationella 
myndigheterna i enlighet med nationell lagstiftning kommer endast att få 
effekt inom den berörda medlemsstatens territorium. Det gäller även de fall 
där kommissionen på uppdrag av medlemsstaten fattat beslut i frågan.128

 
Återkallande av gruppundantaget är någon som är ytterst sällsynt, så sent 
som 2007 hade det endast hänt en enda gång. Det rörde då Lagnese- Iglo 
GmbH: s försäljning av glass i Tyskland. 129  Att återkallande sällan sker i 
praktiken betyder inte att möjligheten är oviktigt. Utan effektiva 
sanktionsmöjligheter skulle inte reglerna följas. 
 

8.7.2 Förklarande att förordningen inte är 
tillämplig 

I fall där det finns parallella nät med liknande vertikala begränsningar som 
omfattar mer än 50 % av en relevant marknad kan kommissionen genom en 
förordning förklara att gruppundantagsförordningen inte skall gälla. 130 Av 
artikel 8 framgår det att en sådan åtgärd inte riktas mot enskilda företag utan 
en sådan förordning skulle komma att gälla samtliga avtal hos samtliga 
företag som har avtal av den typ som definieras i förordningen. Effekten blir 
till skillnad från ett återkallande enligt artikel 6 att man endast tar bort de 
restriktioner och de marknader där effekten blir att avtalet strider mot 
gemenskapsrätten. Innan ett eventuellt användande av artikel 8 kommer 
kommissionen först att överväga huruvida ett återkallande enligt artikel 6 är 
en lämpligare åtgärd.131 Möjligheten för kommissionen att komma med en 
förordning som förklarar att gruppundantagsförordningen för vertikala avtal 
inte skall vara tillämplig på avtal innehållande vissa begränsningar är en 
nyhet i den senaste versionen av gruppundantaget som täpper till en lucka 
som tidigare fanns. Då kunde kommissionen undanta ett specifikt avtal från 
gruppundantagsförordningen men de kunde inte hindra att de direkt efteråt 
författade ett nytt avtal som återigen friställdes av det generella 
undantaget.132 En förordning som antas med stöd av artikel 8 måste klart 
ange sitt tillämpningsområde. För att det ska vara möjligt måste 
kommissionen först definiera de relevanta geografiska marknaderna och de 
relevanta produktmarknaderna och sedan definiera viken typ av avtal som 
                                                 
127 Förordning 1/2003 artikel 12 
128 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 78 
129 T-24/92 samt T-28/92, Langnese- Iglo GmbH & CO KG 
130 Faul & Nikpay The EC Law of Competition sid. 1208 
131 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 84 
132 Korah Competition Law of the European Community sid 8-72 
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inte skall omfattas av gruppundantagsförordningen. När det gäller selektiv 
distribution är det möjligt att förordningen endast gäller exempelvis avtal 
där systemet är kombinerat med ytterligare begränsningar.133 Skulle en 
sådan här förordning antas får den inte börja gälla förrän efter sex 
månader.134 Artikel 8 har ännu inte kommit till användning, men den fyller 
en viktig funktion. När Lagnese och Iglo fick sitt avtal återkallat sakande 
kommissionen makten att förhindra parterna att i framtiden utnyttja 
undantaget.135

                                                 
133 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p. 85 
134 Förordning 2790/1999 artikel 8.2 
135 Korah An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, sid.330 
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9 Försäljning av andra varor 

9.1 Inledning 
Flertalet av de butiker som säljer den typ av varor som vanligtvis ingår i 
selektiva distributionssystem, som tekniskt avancerade varor och lyxvaror, 
säljer inte endast varor från en tillverkare. Vissa större butiker säljer även 
helt andra typer av varor. Förhållandet till det övriga sortimentet är något 
som ofta är relevant när en butik önskar att få bli en del av ett selektivt 
distributionssystem. Det kan handla om att tillverkaren inte har något emot 
att återförsäljaren säljer andra varor men att man har synpunkter på de varor 
som säljs. Regleringarna och effekterna av försäljning av andra varor skiljer 
i många avseende beroende på vilken form av selektivt distributionssystem 
det rör sig om. 
 

9.2 Effekter som det övriga sortimentet 
har 

Man är här orolig för att försäljningsställets övriga sortiment håller lägre 
klass, kvalitet eller teknisk komplexitet än vad tillverkarens egna produkter 
håller. Det skulle kunna få till effekt att det övriga sortimentet med varor, av 
en i sammanhanget låg kvalitet eller komplexitet, skulle påverka de mer 
exklusiva och avancerade på ett negativt vis. Konsumenterna skulle kunna 
uppfatta produkterna som mindre exklusiva än vad tillverkaren anser dem 
vara. Bland annat YSL har framställt krav på att en auktoriserad 
återförsäljare ”skall avstå från att på försäljningsstället utbjuda produkter till 
försäljning som genom sin närhet kan förringa bilden av märket YSL”136. 
Kommissionen tog detta kriterium i beaktande och ansåg att kriteriet hade 
till uppgift att skydda den aura av prestige och exklusivitet som produkten i 
fråga har genom att ”undvika all sammanblandning med varor av lägre 
kvalitet”. 137  
 

9.3 Andra typer av varor 
Att en återförsäljare får lov att sälja andra typer av varor än de som ingår i 
ett rent kvalitativt selektivt distributionsnätet står klart, förutsatt att det inte 
finns något generellt förbud. Förstainstansrätten klargjorde även i målet med 
YSL att den typen av varor som finns i det selektiva distributionsnätet inte 
heller behöver utgöra den största delen av återförsäljarens försäljning. Den 
typen av krav skulle få till effekt att vissa former av marknadsföring skulle 
uteslutas från marknaden. Försäljningen av andra varor får dock inte verka 
                                                 
136 YSL T19/92  p 142 
137 YSL T19/92  p 143 
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negativt på produkterna i det selektiva distributionssystemet i den mening 
att de inte får ha en effekt som förringar dem. Det innebär att en 
stormarknad med lågprisprofil antagligen inte behöver accepteras som 
återförsäljare av en tillverkare av exklusiva märkesvaror. Men det innebär 
inte att stormarknader automatiskt utestängs från de selektiva 
distributionsnäten. De kan i många fall leva upp till kraven men det kan 
kräva att en speciell del av butiken inreds på ett sätt som möjliggör 
försäljning på ett värdigt sätt. Det kan även krävas att den delen av 
personalen som arbetar med de produkterna har fått lämplig utbildning samt 
är klädda på ett för varan i fråga lämpligt vis. 
 
Av gruppundantagets artikel 5 (c) framgår det att varje direkt eller indirekt 
skyldighet som åläggs en medlem av ett distributionssystem att inte sälja 
vissa av de konkurrerande leverantörernas varumärken inte omfattas av 
gruppundantaget och därmed inte är tillåtet. Syftet med villkoret är att man 
vill undvika horisontell samverkan med syfte att utesluta vissa varumärken. 
Man befarar att det skulle få till följd att ett antal ledande leverantörer bildar 
en klubb med exklusiva varumärken.138 Det skulle leda till ytterligare 
komplikationer för nya varumärken att ta sig in på marknaden samt att 
konkurrensen mellan de befintliga varumärkena skulle minska. Att undantag 
från detta beviljas anses vara osannolikt om marknadstäckningen för de fem 
största leverantörerna överstiger 50 %, det gäller såtillvida någon av de fem 
största leverantörerna inte tillhör de som ålägger en sådan skyldighet.139  
 
Något som däremot är tillåtet är att ställa krav på att återförsäljaren även 
skall sälja vissa andra konkurrerande produkter. Det var något som ej tilläts 
i det ursprungliga utkastet till artikeln.140En tillverkare har dock en 
möjlighet att förbjuda försäljning av konkurrerande produkter hos 
återförsäljaren och få avtalet om selektiv distribution täckt av 
gruppundantaget. Då krävs det ett generellt förbud som gäller samtliga 
varumärken förutom tillverkarens egna.141

 

9.4 Konkurrerande varumärken 
Det står helt klart att en återförsäljare inte kan förbjudas sälja ett specifikt 
varumärke. Det innebär vanligen inte att leverantören inte i praktiken kan 
förhindra att vissa varumärken som kan anses vara skadliga för tillverkarens 
egna produkter tas in i sortimentet. Möjligheten finns fortfarande att 
utestänga de leverantörer som levererar varor som inte håller samma klass 
och kvalité. Rädslan för att företagets image skall skadas är ofta stor inom 
flertalet branscher idag men risken är ofta större för den typen av varor som 
vanligtvis ingår i selektiva distributionssystem, som tekniskt avancerade 
                                                 
138 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p.192 
139 Riktlinjer om vertikala begränsningar C 291/1 p.192 
140 Christoffer Gniechwitz Maquarie Journal of Business Law (2004) Vol 1 sid. 96 
141 Christoffer Gniechwitz, Commission Regulation (EC) No 2790/1999 –The European 
Commission’s Block Exemption for vertical agreements Maquarie Journal of Business Law 
(2004) Vol 1 sid. 96 

 41



produkter och exklusiva varor. För dessa företag ligger det ofta mycket 
arbete och investeringar bakom varumärket. Tekniskt mycket avancerade 
produkter håller ett förhållande högt pris på grund av att de bland annat 
innehåller dyra komponenter samt att de har höga utvecklingskostnader. Om 
det hos samma återförsäljare finns liknande produkter av ett lågprismärke 
där produkterna inte innehåller likvärdiga komponenter eller på annat vis 
inte når upp till samma höga kvallitet finns risken att den mer avancerade 
varan blandas ihop med den billigare och enklare varan. Varan kan även 
med lätthet uppfattas som dyr då den jämförs med de billigare varorna. Det 
är något som delvis kan avhjälpas genom en kompetent personal som kan 
förklara prisskillnaden men faktum kvarstår att ingen tillverkare av tekniskt 
avancerade produkter vill framstå som dyr, vare sig om de befinner sig i det 
övre prisskiktet på marknaden eller ej. 
 
Oron för att bli betraktad som dyr är inte ett lika stort problem för tillverkare 
av lyxprodukter som vid flertalet andra produkter. För de tillverkarna är det 
absolut viktigaste att skydda sitt varumärke. En del av strävan att skydda 
och upprätthålla exklusiviteten i varumärket är att undvika att det blandas 
ihop med mindre exklusiva produkter där de möter kunderna, vilket i 
flertalet fall sker i återförsäljarens lokaler. Den möjlighet som saknas är 
möjligheten att utestänga konkurrerande tillverkares produkter i de fall som 
produkterna håller en med produkten i fråga jämförbar standard. Det innebär 
att leverantören inte kan kräva att ett visst varumärke skall bojkotteras. 
Faran vid ett eventuellt tillåtande av den typen av bojkott skulle inte ligga i 
om en leverantör skulle ogilla ett eller ett antal olika varumärken och därför 
vilja förhindra att dess återförsäljare saluförde varumärkena i fråga. Risken 
skulle istället ligga i att ett antal av de ledande märkena skulle bestämma sig 
för att deras återförsäljare inte skulle få sälja vissa varumärken. Det skulle 
leda till att vissa företag skulle utestängas från marknaden. En följd skulle 
även bli att nya varumärken skulle få svårt att kunna etablera sig på 
marknaden. Hade tillverkare av etablerade varumärken kunnat förpliktiga 
sina återförsäljare att inte ta in vissa varumärken hade flera med stor 
sannolikhet motarbetat nya presumtiva konkurrenter. Följden här hade blivit 
att nya varumärken inte fått tillgång till de etablerade återförsäljarna som 
säljer varor som ingår i selektiva distributionssystem. Förutsatt att den nya 
tillverkaren tillverkar produkter som är jämförbara i kvalité och exklusivitet 
är det inte konkurrensrättsligt motiverbart att återförsäljare inte skall få ha 
produkterna i sitt sortiment. Motiven för leverantören att varorna inte skall 
få ingå i återförsäljarens sortiment är då att man vill slippa ytterligare 
konkurrens. Denna konkurrens kan av förklarliga skäl uppfattas som negativ 
för leverantören men det främjar konkurrens vilket gynnar konsumenterna. 
Det som utgör den verkliga risken för dem som tillämpar selektiv 
distribution är att det finns produkter hos återförsäljarna som kan skada 
deras egna produkter. Mot detta kan de skydda sig. Vill de undvika att 
konkurrerande varumärken säljs hos återförsäljaren finns endast möjligheten 
med ett generellt förbud mot samtliga andra varumärken. Ett förbud mot 
andra varumärken ger en helt annan typ av försäljning och lämpar sig för få 
tillverkare. Det skall inte glömmas bort att andra varumärken hos 
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återförsäljarna många gånger kan vara en tillgång när varumärkena 
kompletterar varandra. 
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10 Överväganden som ett 
företag bör göra 

Innan ett företag väljer att marknadsföra sig genom selektiv distribution 
finns det en rad övervägande som de bör göra. Nedan diskuteras ett antal av 
dem. 

10.1 Är systemet tillåtet? 
När ett företag ingår i ett vertikalt avtal, t.ex. ett avtal om selektiv 
distribution, som kan misstänkas strida mot EU:s konkurrensregler ligger 
det först och främst i företagets intresse att ta reda på om så är fallet eller ej. 
Enklast är då att först kontrollera om avtalet täcks av de minimis reglerna. 
Gör det inte det bör man kontrollera om avtalet strider mot 81 (1) och i fall 
det gör det bör de undersöka om det undantas med hjälp av 81 (3). Om 
avtalet strider mot 81 (1) och inte kan undantas med 81(3) bör man gå till 
gruppundantaget för vertikala avtal. Riktlinje 120 till gruppundantaget 
behandlar frågan i fem steg. (1) Först måste de berörda företagen definiera 
vilken som är dess relevanta marknad för att kunna fastställa hur pass stor 
marknadsandel de har. (2) Om den relevanta marknaden inte överskrider 30 
% omfattas avtalet av gruppundantaget. Förutsatt att avtalet inte innehåller 
någon av de särskilt allvarliga begränsningarna i gruppundantagets artikel 
fyra. (3) Om man överskrider tröskelvärdet på 30 % blir det nödvändigt att 
bedöma huruvida avtalet strider om artikel 81(1) eller ej. (4) Om man 
kommer fram till att avtalet strider mot artikel 81(1) måste man bedöma om 
det är så att avtalet uppfyller villkoren för undantag i enlighet med artikel 81 
(3). När det gäller selektiv distribution bör de undersöka om det tilltänkta 
avtalet kan falla inom Metrodoktrinen eller ej.  
 
Riktlinje 120 ger på ett enkelt sätt en beskrivning av hur ett företag kan gå 
tillväga. Den kan även vara missvisande då riktlinje 120 har vissa brister 
som kan leda till svårigheter för enskilda företagare. Exempel på det är när 
en företagare som avser att ingå ett vertikalt avtal rörande selektiv 
distribution går igenom de två första punkterna och konstaterar att 
marknadsandelen inte överstiger tröskelvärdet på 30 % bör han inte därmed 
avsluta sin analys. Till att börja med kan analysen gällande markandsandel 
vara felaktig om företagen bedömt den relevanta markanden annorlunda än 
vad EG- domstolen skulle göra. Det skulle leda till att avtalet inte täcks av 
gruppundantaget. Ett annat mycket tänkbart scenario är att företaget i 
nuläget täcks av gruppundantaget men växer vilket kan få till följd att de 
inte längre gör det. Det är något som bör tas med i beräknandet vid 
upprättandet av ett selektivt distributionssystem. Riktlinjen ger även intryck 
av att ett avtal som omfattas av gruppundantaget automatiskt skulle strida 
mot artikel 81 (1), vilket inte är fallet.142

                                                 
142 Richard Whish Competition Law sid. 594 
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10.2 Sunk costs 
Att kvalificera sig för att kunna bli en del av ett selektivt distributionssystem 
kan kräva mycket arbete och omfattande investeringar för en återförsäljare. 
De investeringar som en företagare har gjort för att kunna kvalificera sig 
som en auktoriserad återförsäljare har många gånger inget eller litet värde 
för annat än just att lyckas bli en del av det selektiva distributionsnätet i 
fråga. De blir då sk. sunk costs dvs. förlorade kostnader. Den som gjort 
investeringar för att kvalificera sig för systemet önskar klart att de 
investeringar som gjorts ska leda till ett ökat resultat. Då återförsäljaren som 
lyckats kvalificera sig vill skörda frukten av sina investeringar ser han inte 
gärna att en annan konkurrent i närheten börjar saluföra samma produkt. Det 
är därför viktigt för en återförsäljare som önskar bli auktoriserad att ta reda 
på både hur konkurrenssituationen ser ut i dagsläget samt att i så stor 
utsträckning som möjligt utreda hur den kommer att se ut i framtiden. Han 
bör kunna analysera huruvida det är lämpligt att satsa på att komma med i 
det selektiva distributionssystemet eller inte. En återförsäljare bör även 
kalkylera på hur mycket han är beredd att satsa för att få tillgång till 
systemet, samt vara medveten om risken att det är möjligt att han inte får 
tillgång till systemet även om han företar de åtgärder han tror sig vara 
nödvändiga. Vad det gäller försäljningslokal kan det vara klokt för en 
person som önskar sälja en viss tillverkares produkter att kontrollera med 
leverantören i fråga innan han bestämmer sig för en lokal. Om det är så att 
man har för avsikt att sälja ett flertal olika produkter från sitt 
försäljningsställe kan det vara klokt att ta reda på inte bara om det är en 
försäljningsmässigt lämplig mix utan även om det är en möjlig sådan. Detta 
bör göras för att så långt som möjligt undvika sunk costs.  
 

10.3 Kombination av olika 
distributionssystem 

Som konstaterats under 8.2.4.1 är det möjligt att kombinera olika former av 
distributionssystem. En kombination av exklusiv och selektiv distribution 
där de olika systemen används på olika marknader kan ge upphov till 
fördelar i vissa fall där marknaderna är olika. Det är dock svårt att använda 
de olika systemen för att kunna uppehålla en annorlunda prisbild på de olika 
marknaderna. Om en produkt skulle säljas till ett lägre pris på en marknad 
med exklusiv distribution än på den marknad där det selektiva systemet 
tillämpas skulle det med största sannolikhet få följden att hela systemet 
urvattnas, eftersom återförsäljare som inte blivit auktoriserade skulle kunna 
köpa in produkterna till ett lägre pris än vad de auktoriserade handlarna har 
möjlighet till. Handlarna som är en del av systemet, vilka ofta har gjort stora 
investeringar, skulle säkerligen heller inte se med blida ögon på att andra 
handlare som inte har behövt göra de investeringarna får tillgång till 
produkterna. En omvänd situation med lägre priser i det selektiva systemet 
än i det exklusiva skulle vara lättare att upprätthålla då de auktoriserade 
återförsäljarna endast får sälja till andra auktoriserade aktörer eller slutkund. 
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Att förhindra passiv försäljning till kunder bosatta i de områdena med 
exklusiv distribution skulle inte vara möjligt. Problemen med en 
kombination av olika distributionssystem där en av formerna är selektiv 
distribution torde därmed i flertalet fall överväga de fördelar som kan finnas, 
i alla fall om man har för avsikt att upprätthålla olika priser på de olika 
marknaderna.  
 

10.4 Spårande av produkter 
För att ett selektivt distributionsnät skall fungera är det mycket viktigt att 
endast de som fått auktorisation får tillgång till produkterna. Orsakerna till 
att detta ”vattentäta” system behövs är flera. Leverantören vill försäkra sig 
om att de krav som ligger bakom att han valt att använda sig av selektiv 
distribution upprätthålls. Om det är så att nätet ”läcker” och man märker att 
produkterna dyker upp hos återförsäljare som inte har kvalificerat sig bör 
leverantören försöka ta reda på var läckan finns. Om en leverantör finner en 
läcka torde det inte vara några problem att täppa till den eftersom den 
återförsäljare som sålt till icke auktoriserade återförsäljare har gjort sig 
skyldig till kontraktsbrott. Att finna läckan kan dock vara problematiskt 
eftersom den som säljer varorna utan auktorisation av naturliga skäl inte är 
intresserad av att uppge vem han gör sina inköp av. Att sälja varor som 
tillhör ett selektivt distributionssystem utan auktorisation är inte förbjudet, i 
alla fall inte enligt gemenskapsrätten, och leverantören kan heller inte göra 
något mot den som gör det då de inte befinner sig i ett kontraktsförhållande. 
För att komma åt problemet behöver leverantören kunna spåra varan tillbaka 
till var den kommer ifrån. Eftersom handlarna inte får sälja sina varor till 
andra än slutkonsument eller någon annan som ingår i det selektiva 
distributionsnätet torde leverantören även kunna ställa kravet att de skall 
kunna redovisa till vem de sålt sina varor. Ett sådant system kan passa när 
det gäller varor som säljs i en förhållandevis begränsad upplaga. Vid större 
volymer skulle det innebära en stor börda för återförsäljare. Ett system som 
då skulle kunna användas för att med enkelhet kunna spåra en produkt 
tillbaka till grossist eller återförsäljare skulle vara att förse produkterna med 
ett serienummer. Kostnader för det får anses vara begränsad. Samma 
serienummer skulle även kunna användas för att garantera äktheten hos en 
produkt, det är något som kan vara nog så viktigt med tanke på den 
omfattande piratkopiering som sker med exklusiva märkesvaror. Någon 
möjlighet att kunna spåra de sålda varorna bör leverantörerna försäkra sig 
om för att se till att systemet är så vattentätt som möjligt.  
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11 Effekter av selektiv 
distribution på konkurrensen 

11.1 Positiva effekter 
Att leva upp till en mängd krav för att få tillgång till det selektiva 
distributionssystemet upplevs av förklarliga skäl ofta som problematiskt för 
den enskilde återförsäljaren. Men det kan även vara ett stöd för 
återförsäljaren, framför allt för en återförsäljare som är ny på marknaden. 
Eftersom leverantören antagligen kan den relevanta markanden bra kan de 
krav som ställs vara till hjälp för återförsäljaren. Det är ju trots allt så att 
kraven inte ställs för att de skall ligga återförsäljaren till last utan för att 
tjänsterna eller produkterna tillhandahålls i en så lämplig försäljningsmiljö 
som möjligt. Det är något som inte endast gynnar tillverkare och grossister 
utan även återförsäljarna. 
 
När det gäller de produkter som vanligtvis återfinns i selektiva 
distributionssystem är det viktigt att varumärket inte urvattnas genom att det 
försäljs på ett sätt där kvalité på service och kunnande hos återförsäljarna 
brister eller att en exklusivare produkt inte kan presenteras på ett passande 
sätt. Om inte så är fallet skadas alla led i distributionskedjan. Något som 
heller inte ska glömmas bort är att tillåtandet av selektiv distribution 
möjliggör att det finns ytterligare ett sätt att marknadsföra sina produkter på 
inom unionen. Desto fler möjligheter det finns att marknadsföra sig ju större 
blir mångfalden vilket gynnar konsumenterna.143

 
De för konkurrens i särklass viktigaste positiva egenskaperna som selektiv 
distribution har är att det främjar flera olika former av konkurrens. Som 
konstaterats av EG-domstolen har distributionsformen positiva effekter på 
konkurrensen som helhet även om den kan ha negativa effekter på den så 
viktiga priskonkurrensen. Trots att låga priser är mycket viktigt för nästan 
alla konsumenter vid flertalet av deras inköp finns det stort utrymme för att 
konkurrera på andra områden. Då det inom andra marknader fortfarande 
finns möjlighet att fullt ut konkurrera med pris finns det ingen anledning att 
inte främja andra typer av konkurrens. När även undersökningar har visat att 
de konsumenter som konsumerar produkterna i de selektiva 
distributionssystemen är positivt inställda till dem ger det ytterligare stöd till 
att systemet skall få vara en del av den europeiska marknaden. Behovet får 
anses vara som störst när det gäller avancerade produkter som många 
konsumenter har svårt att förstå sig på. När det gäller vissa produkter kan 
det till och med vara farligt om produkterna säljs av icke kunnig personal. 
Marknaden kan även utvecklas genom att företagen konkurrerar med hög 
service, kunnig personal samt genom att man ger kunden ett mervärde. 
Detta mervärde kan bestå i många olika saker exempelvis i den känsla som 

                                                 
143 Mestmäcker & Schweitzer, Europäisches Wettbewerbsrecht sid. 317 
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en exklusiv produkt kan förmedla. Selektiva distributionssystem används 
ofta för att höja exklusiviteten på en märkesvara. Just exklusiviteten är 
mycket viktig vid försäljning av märkesvaror. Då konsumenterna efterfrågar 
exklusivitet och är villiga att betala för att få det mervärde som de upplever 
sig få kan selektiv distribution vara ett bra sätt att stärka varumärket. 
 
Försvårandet för konkurrenter att åka snålskjuts på ett företags investeringar 
i marknadsföring är en anledning till att systemet anses gynna konkurrensen.  
Problemet med snålskjuts är som störst vid introducerandet av en ny produkt 
på marknaden samt vid komplicerade produkter och vid produkter med ett 
högt värde. Att vissa företag åker snålskjuts på andra är något som 
kommissionen har för avsikt att stävja. Det sker bland annat genom att 
tillåta selektiv distribution.144

  

11.2 Negativa effekter 
Ett problem med selektiv distribution är att det kan resultera i att 
tillgängligheten minskas för konsumenterna, eftersom att det kan vara så att 
det i vissa delar av unionen inte finns någon auktoriserad återförsäljare. Det 
faktum att det inte finns någon auktoriserad återförsäljare inom ett område 
innebär att leveranser till det området inte får förekomma. I dessa delar kan 
det finnas återförsäljare som är intresserade av att ta in produkterna i sitt 
sortiment men som inte vill företa de investeringar som krävs för att bli 
auktoriserad återförsäljare. Följden blir att de konsumenter som bor i 
områden där det inte finns någon auktoriserad återförsäljare får begränsad 
tillgång till produkterna.145

 
En för många återförsäljare negativ aspekt är de investeringar som de i 
många fall måste göra. Även om de leder till auktorisation så leder de till att 
enskilda företagare blir styrda av leverantörerna. I många fall hade det 
kunnat vara möjligt att investera på ett annat vis. Det är mycket möjligt att 
en återförsäljare kan den lokala markanden betydligt bättre och därmed har 
möjligheten att fatta mer effektiva investeringsbeslut.  
 
Arbetet och investeringarna som krävs för att ta sig in i det selektiva 
distributionsnätet kan även verka avskräckande med effekten att det bli färre 
återförsäljare på marknaden än vad det annars skulle vara. Det är ett hinder 
som inte skall underskattas då kraven för att bli en del av systemet ofta är 
högt ställda.146

 
Regleringarna runt selektiv distribution kan även vara komplicerade och 
resurskrävande. Att lagstiftningen kan skilja sig åt i olika medlemsstater kan 
även vara ett problem för de bolag som verkar på flera marknader. Följden 
av att gemenskapsrätten reglerar fler frågor mer ingående blir att företag får 

                                                 
144 Richard Whish Competition Law sid. 592 
145 Korah Competition Law of the European Community sid. 8-58 
146 Faul & Nikpay The EC Law of Competition, sid. 1227 
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lägga ner resurser på att se till att deras markandsföring är konform med 
lagstiftningen. Ett problem som uppstår när regleringarna ser ut som de gör 
är att det kan vara svårt för företag att veta huruvida de håller sig inom 
tröskelvärdena eller ej. Regleringarna kan få företag att lägga ner resurser på 
arbete som inte är värdeskapande. Det kan även få till följd att företag som 
har ett selektivt distributionssystem som är undantaget med hjälp av 
gruppundantagsförordningen och har en markandsandel som närmar sig 30 
% inte strävar efter att växa. 
 
Något som kan vara en negativ effekt är att mindre återförsäljare 
missgynnas. Detta på grund av att tillverkarna står under tryck från de stora 
varuhuskedjorna runt om i Europa.147 Om de inte får sålt sina varor där kan 
det leda till dålig försäljning. Det faktum att en stor handlare är betydligt 
mycket viktigare än en liten kan det leda till att det både blir enklare och går 
fortare för en stor att bli auktoriserad än en liten. 
 
Där selektiv distribution är den nästintill uteslutande distributionsformen 
leder den vanligtvis till ökade priser för konsumenterna. Om prisökningen 
blir så pass stor att man inte kan anse att fördelarna med systemet kommer 
konsumenterna till godo så saknar systemet sitt existensberättigande. Trots 
att det gäller varor där priskänsligheten vanligtvis är låg så är det få 
konsumenter som är helt okänsliga. Det kan därför vara tveksamt huruvida 
olika selektiva distributionsnät, trots att de är helt kvalitativa, alltid är att se 
som positiva för konkurrensen. Det finns därför de som argumenterar för att 
hänsyn skall tas till flera olika omständigheter med följden att fler avtal 
faller utanför 81 (1).148

                                                 
147 Mestmäcker & Schweitzer, Europäisches Wettbewerbsrecht sid. 316 
148 Jones och Sufrin EC Competition Law sid. 733 
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12 Samhällsekonomiska 
effekter 

För samhället är det tveklöst viktigt med konkurrens för att bästa möjliga 
samhällsekonomiska klimat skall kunna skapas. Anledningen till att selektiv 
distribution är både möjligt och i många fall även önskvärt är att det anses 
främja konkurrensen, trots att det även kan ha konkurrenshämmande 
effekter. Hade det inte varit så att selektiv distribution hade ansetts gynna 
konkurrensen hade det inte varit tillåtet. Selektiv distribution leder i många 
fall till ökade investeringar, eftersom de som gjort investeringen kan 
skyddas från att konkurrenter som inte behövt investera för att komma med i 
det selektiva distributionsnätet drar fördel av dyra 
marknadsföringskampanjer. Det ger incitament att satsa på nya produkter. 
Att selektiva distributionsnät leder till att fler tekniskt avancerade produkter 
säljs av återförsäljare med kunnig personal är även det gynnsamt. 
Kunnandet hos personalen ökar i och med att det lönar sig att utbilda 
personalen. Om så inte varit fallet hade återförsäljare med dåligt utbildad 
personal kunnat sälja produkterna till ett lägre pris eftersom att de inte hade 
varit tvungna att ta med utbildningskostnader i sina priser. Att företag satsar 
på utbildning gynnar såväl konsumenter som samhället i stort. 
 
Att selektiv distribution är reglerat i gemenskapsrätten leder till fler regler 
som företagen måste förhålla sig till. Trots att regleringarna är 
förhållandevis klara runt selektiv distribution kan de vara resurskrävande. 
Att lagstiftningen kan variera mellan olika medlemsstater kan även vara ett 
problem för de aktörer som verkar på flera marknader. Följden av att 
gemenskapsrätten reglerar fler frågor mer ingående blir att företag får lägga 
ner resurser på att se till att deras markandsföring är konform med 
lagstiftningen. Skulle sedan den nationella lagstiftningen vara striktare kan 
det leda till ytterliga problem förenade med kostnader. 
 
Ett problem som uppstår när regleringarna ser ut som de gör är att det kan 
vara svårt för företag att veta huruvida de håller sig inom tröskelvärdena 
eller ej. Bland annat på grund av det kan vara svårt att definiera de relevanta 
marknaderna. Problem kan även uppstå när framgångsrika företag växer. De 
måste då bevaka att de inte kommer över 30 % spärren i de fall som de är 
beroende av gruppundantagsförordningen för sitt selektiva 
distributionssystem. Det är även problematiskt med en gränsdragning vid en 
viss procentsats utifrån att det kan få företagen att agera på ett sätt som 
annars inte hade varit rationellt. Viljan att växa till över 30 % kan vara 
begränsad om det är så att det leder till komplikationer för företaget. Alla 
former av regleringar som får till följd att ett företag agerar på ett sätt som 
de annars inte skulle göra är negativt, det eftersom de då inte agerar 
marknadsekonomsikt relevant. Det är inte bara dåligt för företaget i fråga 
utan även för samhällsekonomin. Detta då det kan hämma tillväxten i 
företaget vilket får negativa effekter på samhällsekonomin. Att ta bort 
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tröskelvärdet på 30 % helt skulle dock inte vara en bra lösning då företag 
med en så pass stark position på marknaden skulle kunna utnyttja sin 
position på ett sätt som inte hade varit bra för konkurrensen. Huruvida just 
30 % är den samhällsekonomiskt bästa gränsen är svårt att säga. Vilka 
överväganden som gjorts för att komma fram till just 30 % är oklart. Det är 
mycket möjligt att en annan procentsats skulle vara mer gynnsam.  
 
Gruppundantagsförordningen har flera fördelar. Den är lätt att följa och det 
finns riktlinjer som bidrager till att flertalet frågetecken rätas ut. Den stora 
faran med den här lösningen är att företagen anpassar sin marknadsföring 
till gruppundantaget och riktlinjerna. Detta leder till att det sköts på ett icke 
markandsekonomiskt relevant vis. Trots att det är problematiskt att 
företagen anpassar sitt agerande efter gruppundantaget och riktlinjerna är 
det en stor fördel att rättsläget är så pass klart som det är. Något som tyder 
på att rättsläget är förhållandevis klart är att det inte förekommit några 
avgörande mål rörande selektiv distribution på senare tid.  
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