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Sammanfattning
Alltfler företag söker sig ut på andra marknader på olika sätt och resultatet
blir att marknaderna globaliseras. En del företag förvärvar andra företag
eller också startar de nya. Andra bildar dotterbolag och joint ventures. Vissa
företag går samman och koncentrerar sina verksamheter på marknaden.
Företagskoncentrationer kan ha en betydelsefull gränsöverskridande effekt
om dess inverkan på strukturen av konkurrensen sträcker sig över en
geografisk area utanför medlemsstatens gränser. Gränsöverskridande
koncentrationer och förvärv är de viktigaste sätten genom vilka industrin
framgångsrikt kan anta nya utmaningar på den europeiska marknaden. De är
därför att se som en positiv följd av integrationen, åtminstone i den
utsträckning de inte resulterar i bestående skador på konkurrensen. Det är
därför viktigt att utsträckningen och sättet på vilket koncentrationen eller
förvärvet sker kan kontrolleras på ett enhetligt sätt inom gemenskapen.

Då artiklarna 81 och 82 inte är tillräckliga instrument för att kontrollera
företagskoncentrationer antog rådet förordningen 4064/89, vilken trädde i
kraft 1990, för att kontrollera förhållanden när företag går samman eller
förvärvar delar i annat företag. Koncentrationsförordningens två
huvudsyften är att förhindra att konkurrensbegränsande transaktioner sker
samt att bistå med ett för den europeiska unionen gemensamt regelverk.
Följden av förordningen ger Europeiska kommissionen exklusiv makt att
kontrollera koncentrationer då vissa kriterier är uppfyllda. Kriterierna består
av att transaktioner skall nå upp till satta tröskelvärden såväl
världsomfattande som inom unionen. Om de berörda företagen inte når upp
till denna gemenskapsdimension har de nationella konkurrensmyndigheterna
rätt att granska och bedöma en koncentration. Det föreligger ingen
överlappande kompetens, men det finns undantag till huvudregeln.
Undantagen regleras i koncentrationsförordningens artiklar 9, 21 och 22. De
tar bland annat upp tillfällen där kommissionen under vissa omständigheter
har möjlighet att hänskjuta ett ärende till en medlemsstat och tvärtom, samt
de situationer då en medlemsstat har rätt att åberopa legitima intressen som
grund för att en koncentration inte skall få genomföras.

Kontrollreglerna för koncentrationer sätter konkurrensaspekterna i
förgrunden. Detta innebär att tyngdpunkten i den  materiella prövningen
ligger på  konkurrensbedömningen, det vill säga huruvida koncentrationen
skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar eller
är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv
konkurrens inom gemenskapen eller en väsentlig del av den. De
koncentrationer som uppfyller kriterierna i förordningen och som troligen
kommer att hämma konkurrensen får inte klartecken av kommissionen till
att genomföras.
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I USA sträcker sig den amerikanska antitrustlagstiftningens historia mer än
etthundra år tillbaka i tiden. Även om USA:s antitrustlagstiftning på vissa
punkter har påverkat utformningen av EU:s konkurrenslagstiftning finns det
vissa betydande skillnader. Skillnaderna är kanske större när det gäller
bevisinhämtning, processordning och påföljder vid överträdelse, än vad
gäller bedömning av konkurrensförseelserna. I den amerikanska
lagstiftningen ställs till exempel inget krav på dominans i den europeiska
meningen, utan fokus ligger istället på omfattningen av den skada som
uppstår som följd av ett förfarande eller ett förvärv. USA använder dessutom
betydligt mer avancerade ekonomiska metoder för att analysera effekterna
av ett förvärv och påstådda missbruk av dominans. Man använder även
betydligt mer avancerade kriminaltekniska metoder för inhämtande av bevis
mot karteller.

Det finns dock flera exempel som visar att det pågår en förändringsprocess
där den europeiska konkurrensrätten harmonierar alltmer med den
amerikanska antitrustlagstiftningen. Under senare år har kommissionen i
många sammanhang betonat behovet av en ökad användning av ekonomisk
analys och minskad användning av snäva juridiska kriterier. Under våren
2000 lanserade kommissionen dessutom en vitbok där bland annat ett
förslag om att avskaffa kravet att företag skall anmäla avtal för undantag till
kommissionen. Enligt förslaget skall istället de enskilda företagen själv
bedöma om ett avtal strider mot artikel 81.
Motsvarande förhållanden gäller i USA, enligt sektion 1 av Sherman Act,
vilken fyller ungefär samma funktion som artikel 81.

Konkurrensmyndigheternas samarbete över Atlanten är en av många
faktorer som bidrar till att regelsystemen förändras och blir alltmer lika
varandra. Företag som har en global verksamhet kommer att kunna dra
fördel av detta då det blir ett mer enhetligt bedömningssätt som konkurrens-
myndigheterna kommer att använda sig av.
Det finns inget som tyder på att de skillnader som finns idag kommer att
finnas kvar i framtiden. Det förefaller dock mindre troligt att hela EU:s
regelsystem kommer att exakt motsvara det som USA har. Det skulle
innebära att mycket stora och många förändringar inom samhället först
måste ske. Det är emellertid ofrånkomligt att EU:s regler har och
fortsättningsvis kommer att påverkas av den amerikanska
antitrustlagstiftningen.
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1 Inledning
Företagskoncentrationer har under 1990-talet kommit att bli ett naturligt
inslag i näringslivet. Under 1990 talet var nära hälften av de koncentrationer
som skedde inom EU nationella koncentrationer, det vill säga att de
involverade endast företag från en medlemsstat. Antalet koncentrationer har
ökat markant och trenden förefaller att gå mot allt fler internationella
koncentrationer, det vill säga där de involverade företagen kommer från fler
än en medlemsstat.

Samtidigt som koncentrationer kan ha gynnsamma följder inom
samhällsekonomin och för teknikutveckling kan följden bli att den fria
konkurrensen begränsas, särskilt i de fall där uppköp av tidigare
konkurrenter sker. Trots att lagstiftning mot konkurrensbegränsningar är en
relativt modern företeelse i europeisk rätt uppmärksammade beslutsfattarna
ganska tidigt ökningen av företagskoncentrationer och de blev oroliga över
vad det kan komma att innebära för den fria konkurrensen.

Den fria konkurrensen kan sägas innehålla en paradox. Erfarenheter visar att
det enbart är de företag som är vana vid stark konkurrens som lyckas bra på
öppna och dynamiska marknader. Vissa företag vinner marknadsandelar och
konkurrenter slås ut. Men det är de konkurrenskraftiga företagen som
kommer att klara sig på marknaden i en vidare skala antingen i andra
geografiska områden eller i en mer global ekonomi i allmänhet. Inom vissa
näringsgrenar kan det därför komma att uppstå allt färre fristående och
konkurrenskraftiga företag.

Sedan 1957 har konkurrensrätten en framträdande plats inom Europeiska
gemenskapens konkurrenspolitik. Konkurrenspolicyn är att säkerställa att
näringslivet inom unionen förblir konkurrensinriktat. I preambeln till
Fördraget om europeiska unionen (fördraget) framhålls vikten av att skapa
en ordning som säkerställer en ”sund konkurrens” på den gemensamma
marknaden. I artiklarna 81 och 82 stadgas de grundläggande förbuden mot
konkurrensbegränsningar. Målet med dem är att upprätthålla en effektiv
konkurrens på den gemensamma marknaden och motarbeta skadliga
samarbetsformer som till exempel monopol och marknadsuppdelning.

För att målet om fri och effektiv konkurrens skall uppnås har även ett
regelsystem angående kontroll av företagsförvärv ansetts behövligt.
Reglerna finns i rådets förordning 4064/89 om kontroll av
företagskoncentrationer och gäller inte bara rena förvärv, det vill säga
uppköp av företag, utan även fusioner och bildandet av joint venture. Om
inte reglerna funnits skulle företagen obehindrat kunna köpa upp andra
företag i sådan utsträckning att man på flera marknader riskerar att sätta
konkurrensen ur spel.
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1.1 Syfte

EU:s konkurrenspolitik spelar en stor roll för främjandet av integrationen
och säkerställandet av konkurrens inom gemenskapen. Fördragets
konkurrensregler gäller som svensk lag parallellt med den svenska
konkurrenslagstiftningen. Då den svenska konkurrenslagstiftningen har
harmoniserats med EG-rätten och nu bygger på samma principer kommer de
svenska konkurrensreglerna inte att behandlas i uppsatsen.

Antalet företagskoncentrationer ökar och detta påverkar näringslivet både
positivt och negativt. Området berörs inte särskilt ingående under vår
utbildning och jag vill i denna uppsats undersöka vad begreppet
företagskoncentration innebär, på vilka sätt koncentrationer kan genomföras
och konsekvenserna därav. Mitt främsta syfte med uppsatsen är att ur ett
konkurrensrättsligt perspektiv närmare studera de materiella reglerna i den
av rådet antagna förordningen 4064/89 om kontroll av företags-
koncentrationer. Jag kommer även att ta upp fördragets artiklar 81 och 82
eftersom de tidigare tillämpades på företagskoncentrationer, trots att de inte
uttryckligen stadgar något om detta, dels för att jag vill visa anledningen till
att det finns ett behov av ett normsystem med kontroll av koncentrationer,
dels för att en stor del av kriterierna för bedömning av dem även ligger till
grund för och tillämpas av kommissionen vid kontroll av en koncentration
enligt förordningen. Kapitel tre kommer att göra en förhållandevis kort och
elementär genomgång av fördragets konkurrensregler. Därefter kommer
uppsatsen att övergå till att behandla  de centrala reglerna i
koncentrationsförordningen. Tyngdpunkten kommer att ligga på begreppen
koncentration, kontroll, gemenskapsdimension och joint venture.

Vidare avser jag att i en mindre del av uppsatsen behandla det motsvarande
regelsystemet som tillkom i USA redan i slutet av 1800-talet. Dessa
konkurrensregler tillämpas fortfarande i USA och jag avser att visa vilka
regler som främst tillämpas på företagskoncentrationer. Avslutningsvis är
det intressant att fundera över vilka likheter och skillnader som finns mellan
systemen i EU och USA samt om det sker det en ”amerikanisering” av det
europeiska regelsystemet.

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att göra en fördjupad studie i
förordningen om kontroll av företagskoncentrationer.

1.2 Metod och material

Jag anser att det är viktigt att försöka få en bred uppfattning om vad som
tidigare skrivits inom området för att ha möjlighet att jämföra olika
perspektiv och resonemang. Min metod är att göra en fördjupad studie,
granskning och redogörelse av olika källor. De källor som jag i huvudsak
kommer att använda mig av är förordningar, tillkännagivelser, facklitteratur
och rättsfall, men även artiklar och information inhämtad från Internet.
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Uppsatsen kommer inte att vara uppbyggd på fallstudier eller intervjuer. Jag
har istället valt att koncentrera min efterforskning till att rent deskriptivt
behandla  koncentrationsförordningens och tilläggsförordningens materiella
innehåll och centrala begrepp samt vissa förtydligande av begrepp som
kommissionen har utvecklat i olika tillkännagivanden. Det är viktigt att
komma ihåg att dessa tillkännagivanden inte har någon rättslig effekt och de
är inte bindande för domstolen, men de indikerar hur kommissionen har
använt eller kan förväntas att använda koncentrationsförordningen.

Jag kommer att med samma metod studera och redogöra för, om än något
mer kortfattat, det motsvarande regelsystemet i USA med utgångspunkt i
Sherman Act och Clayton Act. Facklitteratur om USA:s regler om kontroll
av koncentrationer är mestadels av äldre datum varför jag även har
kompletterat med mera aktuell information från Internet.

Allt material kommer att fungera som stöd för de deskriptiva delarna av
uppsatsen och som utgångspunkt för de mer analytiska delarna. Jag kommer
i samband med analysen att försöka dra slutsatser om hur de två systemen, i
EU och USA, har påverkat varandra och hur framtiden kan se ut.

1.3 Disposition

Uppsatsen är disponerad enligt följande.
I kapitel två kommer det ges en kort introduktion om vad konkurrens är, hur
perfekt konkurrens kan uppnås samt en kortare redogörelse för olika motiv
och orsaker till att företagskoncentrationer sker.
I det tredje kapitlet ger en beskrivning av hur Europeiska kommissionen
(kommissionen), före koncentrationsförordningen ikraftträdande, hade
möjlighet att påverka och hindra företagssammanslagningar som skulle
kunna hämma eller skada konkurrensen inom gemenskapen och därmed
hindra den konkurrenspolicy som gemenskapen försöker att upprätthålla. I
samband med detta kommer även en kortare redogörelse om relevant
marknad och marknadsandelar att tas upp.
I kapitel fyra kommer uppsatsen att behandla koncentrationsförordningen
materiella innehåll och de centrala begreppens innebörd kommer att belysas.
I kapitel fem kommer jag att ge en allmän överblick av USA:s regelsystem
om konkurrens. I anknytning till detta ges en historisk tillbakablick och
utveckling till hur rättsläget ser ut idag när det gäller
företagskoncentrationer.
I det sjätte kapitlet kommer jag att se till likheter och skillnader mellan
systemen i EU och USA.
I uppsatsens sjunde och sista kapitel avser jag att ge en sammanfattande
jämförelse av det nuvarande rättsläget inom EU och USA samt att försöka
att beskriva de utvecklingstendenser som finns.
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2 Konkurrens
Under de senaste årtiondena har konkurrensens betydelse för ekonomisk
tillväxt och effektivitet framstått som allt klarare. Detta har resulterat i en
snabb utveckling i riktning mot ökad konkurrens och marknadstänkande
inom såväl marknadsinriktade som tidigare centralplanerade ekonomier.
Konkurrens innebär att det finns en mångfald av företag och varor
tillgängliga på marknaden vilket ger konsumenterna större valfrihet. På
marknaden pågår det en ständig tävlan vilket pressar företagen till ett
ständigt nytänkande för att försöka förutse konsumenternas kommande
behov. Konkurrens är till fördel för konsumenterna genom att priserna
pressas samtidigt som utbudet av varor och tjänster ökar. Dessutom
stimulerar konkurrens till utveckling och innovation och medverkar till att
samhällets resurser används bättre och därmed stärker näringslivets förmåga
att hävda sig på den internationella marknaden.

Det finns olika teoretiska modeller för hur konkurrensrätten främjar
konkurrensen. För att det skall kunna råda en fri och perfekt konkurrens
enligt en ekonomisk teori måste en rad kriterier vara uppfyllda. Marknaden
skall bestå av ett stort antal säljare och köpare. Säljarnas produkter skall då
vara likvärdiga eller kunna uppfattas som utbytbara av köparna. Dessutom är
tillgången till en god information viktig för båda parter. En annan teori utgår
från att konkurrens ska tvinga producenter att uppfylla konsumenternas krav
till lägsta möjliga pris samtidigt som att produktresurserna tas i anspråk så
lite som möjligt.

Etableringsfrihet, avtalsfrihet och organisationsfrihet är några av de
fundamentala friheter som finns stadgade i fördraget. Dessa kan dock
komma i strid med den fria konkurrensen eftersom de kan bidra till ett
mindre antal aktörer på marknaden och därigenom minskad konkurrens. En
av konkurrensrättens viktigaste uppgifter är ju att se till att klyftan mellan
den perfekta konkurrensen och effekterna av friheterna inte blir för stor.

Marknadsmakt är ett centralt begrepp inom konkurrensrätten och är en
funktion av företagets styrka och storlek i förhållande till marknaden. För att
definiera marknadsmakt krävs att begreppet marknad preciseras. Med
utgångspunkt från denna precisering kan en företagskoncentration förbjudas
om den skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt
hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en
effektiv konkurrens inom hela eller en del av den gemensamma marknaden.
En ekonomisk innebörd av termen är förmågan att sätta priset över
gränskostnaden. Det vill säga att de företag som har förmågan att höja priset
över konkurrensnivån utan att därigenom förlora så mycket av omsättningen
att prishöjningen blir olönsam och ogenomförbar, har marknadsmakt. För att



8

ett företag skall anses ha marknadsmakt krävs således imperfekt
konkurrens.1

Konkurrensrätten används många gånger som ett verktyg för att fylla olika
politiska mål och målen varierar över tiden. För att en marknadsekonomi
skall fungera väl är en utvecklad och effektiv konkurrenspolitik en
nödvändighet. Brist på konkurrens riskerar inte minst att skada
konsumenternas intressen. Dagens konkurrenspolitik strävar efter att främja
konkurrens och att motverka konkurrensbegränsningarna som kan ha
skadliga effekter som till exempel alltför stora företagskoncentrationer.

2.1 Motiv till koncentrationer2

Företagsförvärv utgör en viktig del i en fortlöpande marknadsekonomisk
strukturomvandling. Den ökade internationella handeln innebär att
omvandlingstrycket och strukturrationaliseringarna också ökar.

Det finns en mängd olika motiv och orsaker till koncentrationer. Hos ett
förvärvat företag är det karakteristiska motivet till sammanslagning önskan
att rädda det från konkurs, att fortsätta driften då ägarna till företaget saknar
lämpliga efterträdare. Man reducerar även ogynnsamma skatteeffekter. Hos
förvärvande företag är de typiska skälen till företagskoncentrationer
minskad konkurrens och större monopolmakt genom ökat antal
marknadsandelar samt högre grad av internationalisering. Andra skäl kan
vara att träda in på en ny marknad, att utnyttja komplementära
produktionsresurser, att möjliggöra stordriftstillverkning, att effektivisera
och rationalisera existerande produktionsrutiner samt att uppnå ökad
riskspridning. I vissa fall kan det var ytterst svårt att fastställa de faktiska
motiven och orsakerna till företagskoncentrationer.

I nuläget är det inte enbart multinationella företag som är verksamma
utanför landets gränser. Utvecklingen går mot att även mindre företag
försöker att etablera sig utomlands antingen med dotterbolag, eller genom
att köpa utländska företag och på så sätt expandera internationellt. Det
sistnämnda sättet är ett billigare och framför allt snabbare sätt att komma in
på en marknad än genom att starta ett nytt dotterbolag.

                                                
1 Bernitz, Internationell marknadsrätt, s.2, 28ff, Harding, Kontroll av
företagssammanslagningar, s.49.
2 Craig & de Burca, EU law-text, cases and materials, s.979f.



9

3 Rättsutveckling

3.1 Inledning3

Fördraget om europeiska unionen innehåller inga bestämmelser som är
särskilt inriktade på kontroll av företagskoncentrationer. Regler om
förvärvskontroll utelämnades snarare medvetet eftersom man ansåg att
koncentrationer var nödvändiga för att företagen skulle kunna möta
konkurrensen på världsmarknaden. Under 1960-talet började kommissionen
att försöka få kontroll över de företagsförvärv och fusioner som kom att
påverka konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. Både
kommissionen och EG-domstolen gjorde försökt att tolka in kontroll under
artiklarna 81 och 82, men insåg på ett tidigt stadium att artiklarna inte var
ideala instrument för att effektivt kunna kontrollera den ökade förekomsten
av företagskoncentrationer.

I 1966 års memorandum påpekade kommissionen att det finns två olika
sorters transaktioner, koncentrationer och kooperationer.4 Kommissionen
anförde att även om skiljelinjen oftast var otydlig så kunde en fundamental
avgränsning göras mellan konkurrensbegränsande förfaranden och
koncentrationer. Ett konkurrensbegränsande förfarande påverkar främst
åtgärder hos företag som förblir ekonomiskt självständiga, medan en
koncentration innebär en strukturell förändring. Kommissionen bestämde
sig för att kunna bedöma kooperationer både under artikel 81 och artikel 82.
En koncentration skulle däremot endast kunna bedömas under artikel 82.
Det gick emellertid flera år innan EG-domstolen erkände att kommissionens
påpekande hade substans.

Efter flera förslag av kommissionen antogs slutligen en förordning om
kontroll av företagskoncentrationer 1989.5 Genom denna fick gemenskapen
för första gången ett viktigt komplement till de i fördraget redan befintliga
konkurrensreglerna. Förordningen reglerar koncentrationer av större företag
som sker över de nationella gränserna och som kan komma att påverka
konkurrensen. De huvudsakliga målen med förordningen var att försöka
förhindra konkurrensbegränsande koncentrationer, och att tillhandahålla ett
regelverk under vilket sådana transaktioner kunde bli bedömda. Dessutom
infördes principen one stop shop6 och ersatte i vissa fall de mångfaldiga
anmälningarna enligt olika nationella lagstiftningssystem. Principen har

                                                
3 Faull & Nikpay, The EC law and competition, s. 205ff.
4 Memorandum on the problem of concentration in the Common market [1966], EEC
Competition Series, Study no. 3, Bryssel 1966, p.58, Barounos, EEC Competition law
principles and practices, s.195f.
5 Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av
företagskoncentrationer.
6 Se vidare i kapitel 4.6 om handläggning.
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medfört att en bedömning av koncentrationer med gemenskapsdimension nu
i princip exklusivt sker hos kommissionen.

Några år efter ikraftträdandet antogs väsentliga förändringar i regelverket
genom förordningen 1310/977 (tilläggsförordningen) vilken trädde i kraft
den 1 mars 1998. Denna tilläggsförordning var ett resultat av de
diskussioner som följt efter kommissionens grönbok i ämnet 1996.8

För att förstå vikten av och skillnaden i bedömningen av konkurrens som
koncentrationsförordningens ikraftträdande medförde, kommer det i de
följande avsnitten att ges en överblick hur fördragets konkurrensregler
tidigare tillämpades på företagskoncentrationer.

3.2 Artikel 81

Den ursprungligen tanken var att varken artikel 81 eller 82 skulle omfatta
bedömning av företagskoncentrationer eller andra strukturella förändringar.
Artiklarna kompletterar varandra på så sätt att den förra artikeln riktar sig
mot avtal mellan ekonomiskt självständiga parter och den senare berör ett
eller flera företags ensidiga handlande. Detta innebär att ett agerande kan
strida mot de båda artiklarna samtidigt.9

Innehållet i artikel 81 är främst fokuserat på samordnat förfarande och därför
bestämde kommissionen sig för att helt utesluta tillämpning av denna artikel
på koncentrationer och att endast kooperativa affärsrelationer som skulle
falla under artikelns bedömning. I avsaknad av ett kontrollsystem av
företagskoncentrationer började kommissionen trots allt att ganska snart
tillämpa artikel 81 på koncentrationer. EG-domstolen konstaterade först i en
dom 1987 att det inte fanns några principiella hinder mot en sådan
tillämpning av artikel 81. Domen utvidgade artikelns tillämpningsområde
och gav kommissionen stöd att använda artikeln på koncentrationer. Denna
prejudicerande ändring kom av det så kallade Philip Morris-fallet10, och
gällde ett företags förvärv av ett konkurrerande företag. EG-domstolen
accepterade att en sådan transaktion under vissa omständigheter kunde falla
under artikel 81.

3.3 Artikel 82

Då artikel 82 förbjuder missbrukande av dominerande ställning på
marknaden ansågs den till en början inte vara tillämplig på förändringar i

                                                
7 Council Regulation (EC)1310/97 [1997].
8 Green Paper, COM (96) 19 final, Allgårdh & Norberg, EU och EG-rätten, s.326.
9 Allgårdh & Norberg, a.a., s. 317f.
10 BAT and Reynolds, joined cases 142, 156/86 [1987] ECR 4487, [1988] 4 CMLR 24.
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företagens struktur. Detta ändrades 1972 genom målet Continental Can11 där
EG-domstolen för första gången tillämpade artikel 82 i samband med en
företagskoncentration. Domen fastslog att artikel 82 kan användas på
företagsförvärv som leder till att en dominerande ställning förstärks
ytterligare, och att risk föreligger för ett missbrukande av den dominerande
ställningen då det inte finns potentiella konkurrenter. EG-domstolen
konstaterade att företaget inte hade utnyttjat sin marknadsdominans för att
framtvinga själva  koncentrationen men att företaget ytterligare ville
begränsa konkurrensen på en marknad där det redan hade dominerande
ställning. Domen gav kommissionen ytterligare möjligheter att kontrollera
koncentrationer men fortfarande var dock många frågor obesvarade.

3.4 Bedömning

För att bedöma vilken inverkan på konkurrensen ett företags agerande eller
en företagskoncentration har, måste man avgränsa den för situationen
relevanta marknaden. I relation till denna bedöms sedan företagets
marknadsandelar och marknadsmakt. Artikel 82 gäller endast då företag
med stor marknadsmakt missbrukar sin starka ställning. Ett sådant agerande
kan påverka konkurrensen mer negativt än vad mindre företags agerande
gör. EG-domstolen har beskrivit dominans som en stark ekonomisk ställning
vilken gör det möjligt för företag att agera oberoende och utan hänsyn till
andra potentiella konkurrenter och konsumenter inom en viss sektor av
marknaden. Därigenom förhindras att effektiv konkurrens upprätthålls inom
en relevant marknad. Det bör poängteras att det inte krävs att konkurrensen
elimineras helt för att en dominerande ställning ska anses föreligga.12

3.4.1 Relevant marknad13

Relevant marknad är ett vedertaget och centralt begrepp inom
konkurrensrätten. Det är konkurrensen på den marknad som är relevant i det
enskilda fallet som prövas som skall bedömas. Vilken den relevanta
marknaden är bestäms efter två parametrar: produkter och geografiskt
område. I vissa fall kan behövs även tidsfaktorer beaktas. Till följd av
kommissionens utgivande av ett tillkännagivande om definition av relevant
marknad vid tillämpning av gemenskapens konkurrenslagstiftning,
förordning 17/62 och koncentrationsförordningen finns det nu ganska klara
riktlinjer vad gäller marknadsdefinitionen, även om definitionen bedöms och
tillämpas i varje enskilt fall. Att kunna definiera den relevanta marknaden är
inte enbart en fråga för kommissionen och domstolarna. Det är också av stor
                                                
11 Europemballage Corporation och Continental Can Company Inc., case 6/72, [1973] ECR
215, [1973] CMLR 199, Korah, EC competition law and practice, s.4ff, 99, Craig & de
Burca, a.a., s.978f.
12 Tetra Pak I, mål T-51/89 [1990], s.II-309, Hoffmann-La Roche, case 85/87 [1979]och
United Brands, case 27/72 [1978], Weatherill & Beaumont, EC-law, kap.25.
13 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens
konkurrenslagstiftning EGT nr C372, 97/12/09, s.5 punkterna 7 och 8.
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betydelse för företagen eftersom de vid en anmälan om företagsförvärv,
enligt formulär CO, bland annat skall redovisa företagets uppfattning om
vilken den relevanta marknaden är. Detta krävs för att de skall kunna
bedöma sitt agerande på den relevanta marknaden.

3.4.1.1 Relevant produktmarknad

För att avgränsa den relevanta marknaden bestäms först den relevanta
produktmarknaden och därefter den relevanta geografiska marknaden (se
nedan).

Den relevanta produktmarknaden omfattar alla varor, tjänster eller andra
nyttigheter som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta
användningen av konsumenter betraktas som utbytbara.

Syftet med avgränsningen är att bedöma en eller flera aktörers styrka på
marknaden. För att kunna bedöma detta måste en analys göras av företagets
marknadsposition i fråga om de produkter som företaget tillhandahåller på
marknaden. Dessutom är det nödvändigt att bedöma vilka andra produkter
som konkurrerar med det aktuella företagets produkter på marknaden.
Bedömningen sker utifrån de tre olika konkurrenstryck som företag i sitt
agerande är utsatta för nämligen utbytbarhet från efterfrågesidan, utbytbarhet
från utbudssidan och potentiell konkurrens. Främst beaktas produktens
utbytbarhet på efterfrågesidan. Det som avgör om vissa produkter skall
räknas till samma marknad är deras inbördes substituerbarhet med hänsyn
till egenskap, pris, användning, samt konsumenternas och andra avnämares
uppfattning, och de faktiska substitutionsmöjligheterna.

3.4.1.2 Relevant geografisk marknad

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de
berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna
och där konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade.

Syftet med att avgränsa en relevant marknad är alltså att analysera
konkurrensen mellan företag och vilka alternativ som finns då företags
agerande kan påverka en strukturförändring på marknaden. För att ett
företag skall anses vara dominerande krävs det i allmänhet att företaget har
en varaktigt hög andel av den aktivitet som pågår på den relevanta
marknaden samt att det inte finns någon reell sannolikhet för att faktiska
eller potentiella konkurrenter skulle hota det dominerande företagets
ställning.

3.4.2 Marknadsandelar

För att kunna bedöma om ett företag med hög marknadsandel är
dominerande på en marknad måste konkurrensförhållandena på den aktuellt
relevanta marknaden i det enskilda fallet analyseras. En betydande
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marknadsandel kan sägas vara en mycket viktig faktor, men är sällan en
tillräcklig förutsättning för att visa förekomsten av en dominerande
ställning. Med utgångspunkt från hittillsvarande praxis har EG-rätten
klargjort något angående hur höga andelar som krävs för att det skall tolkas
som ett tecken på en dominerande ställning.14

Enligt ingressen till koncentrationsförordningen15 presumeras att
koncentrationer som berör företag med en sammanlagd marknadsandel lägre
än tjugofem procent, inte leder till eller förstärker en dominerande ställning
på ett sätt som är oförenlig med gemenskapsrätten. Andelar mellan tjugo och
fyrtio verkar ligga under en nivån som tyder på dominans, men givetvis kan
en dominerande ställning föreligga även vid dessa lägre procenttal. Enligt
EG-rättens praxis torde slutsatsen kunna dras att en marknadsandel
understigande trettio procent inte tyder på en dominerande ställning annat än
under exceptionella omständigheter.

Kommissionen har i en rapport kommenterat marknadsandelarnas betydelse.
Generellt anses marknadsandelar över fyrtio procent vara beaktansvärda och
tydliga tecken på dominans. Detta gäller även om andelarna inte i sig
automatiskt ger en kontroll över marknaden, utan på grund av att det finns
en klyfta mellan ett företags marknadsställning och de närmaste
konkurrenterna. En koncentration som förstärker en sådan dominerande
ställning kan därför vara otillåten om konkurrensen hämmas eller om
utvecklingen på marknaden störs.16 I Akzo17 fastslog EG-domstolen att om
ett företags marknadsandel uppgår till femtio procent är detta tillräckligt för
att presumera en dominerande marknadsställning. Ett företag, eller en grupp
av företag, som har andelar kring eller över denna gräns måste i en domstol
vara beredda på att motbevisa en sådan presumtion. Ju högre andel desto
svårare torde det vara för företaget att motbevisa en presumtion om
dominerande marknadsställning.

Ett klart kännetecken på dominerande ställning är om andelarna ligger
mellan sjuttiofem procent och uppåt under minst en treårsperiod. Som en
ytterlighet finns monopolisten som av EG-domstolen har ansetts vara
dominant per se.

                                                
14 Se bland annat United Brands, case 27/72, REG [1973], Hoffmann-La Roche, case 85/76,
REG [1979], s.461, Metro II, case 75/84 REG [1986], s.3021.
15 Koncentrationsförordningen 4064/89 punkt 15.
16 Commission X Report on competition policy, [1981], punkt 150, Folsom & Lake,
European Community law after 1992, s.462.
17 Akzo Chemie, case C-62/86 [1991] ECR s.I-3359.
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3.4.3 Sammanfattning

Utgångspunkten för bedömandet av om ett företag har en dominerande
ställning är marknadens struktur, företagets struktur samt företagets
agerande. Om ett företag har höga marknadsandelar inom en viss sektor av
den relevanta marknaden och det inte finns ett stort antal faktiska eller
potentiella konkurrenter, är det inte alltid så lätt för företaget att bevisa att de
inte intar en dominerande ställning som kan snedvrida konkurrensen.

Ekonomisk litteratur bekräftar att det finns ett samband mellan ett företags
marknadsandelar och dess lönsamhet. Enligt denna marknadsstrategi gäller
att ju fler marknadsandelar ett företag har desto större avkastning har
företaget på sina investeringar. Ett sätt att förklara detta samband kan vara
att kunder bedömer marknadsandelar som en signal för produktkvalitet. En
annan förklaring skulle kunna vara att marknadsandelar kan skapa ett
övertag för företaget på marknaden.18 Dessvärre kan ett företags övertag av
ett eller flera andra företag leda till att konkurrensen hämmas eller väsentligt
skadas, vilket inte är förenligt med fördragets konkurrensregler.

                                                
18 Demsetz, Harold, Industry Structure, Market Rivalry and Public policy, [1973].
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4 Förordning 4064/8919

Kommissionen insåg tidigt att omfattningen av konkurrensreglerna i
artiklarna 81 och 82 inte var tillräckliga för att kunna utföra
tillfredsställande kontroller av företagskoncentrationer för att skydda den
inre marknadens integration och befrämja fri konkurrens. Det saknades ett
instrument som gav dem befogenhet att kontrollera koncentrationer innan de
genomfördes. I december 1989 antogs, efter många års diskussioner och ett
flertal förslag, slutligen det instrument som ger kommissionen rätt att
kontrollera företagskoncentrationers förenlighet med gemenskapens
lagstiftning.

Koncentrationsförordningens regler kan betraktas som en blandning av
förbuden i fördragets artiklar. Förordningens regler är inte endast tillämpliga
på företagskoncentrationer, utan även förvärv av kapital- och
rörelsetillgångar. Därmed är även förvärv av kontroll, ensamt- gemensamt
med ett annat företag, över det förvärvade företaget underkastat
förordningens tillämplighet då det förvärvade företaget inte längre kan anses
vara självständigt företag. Efter några år genomfördes en revision av
reglerna och vissa förändringar och tillägg antogs. Denna tilläggsförordning
1310/97 kommer att tas upp nedan.

4.1 Företagskoncentration

En av EU:s viktigaste uppgifter är att se till att det upprätthålls en ordning
som säkerställer att konkurrensen inom den gemensamma marknaden inte
motarbetas eller skadas. Inom gemenskapens näringsliv sker det betydande
strukturförändringar särskilt i form av koncentrationer. En sådan utveckling
tillgodoser kraven på en dynamisk konkurrens och kan öka den europeiska
industrins konkurrenskraft, förbättra förutsättningarna för tillväxt och höja
levnadsstandarden inom gemenskapen. Men åtgärder måste kunna vidtas för
att säkerställa att omstruktureringen inte på längre sikt skadar konkurrensen.

I koncentrationsförordningens inledning beskrivs en policy som innebär att
företagskoncentrationer får förekomma så länge det finns åtgärder som kan
vidtas för att säkerställa att omstruktureringen inte på längre sikt skadar
konkurrensen när dess verkningar sträcker sig utöver en enskild marknad.
De koncentrationer som hämmar konkurrensen inom den gemensamma
marknaden kommer därmed att förklaras oförenliga med föreskrifterna i
förordningen av kommissionen.

                                                
19 Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av
företagskoncentrationer.
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4.1.1 Begreppet koncentration20

En koncentration kan antingen vara oförenlig med den gemensamma
marknadens intressen på grund av att den skapar eller förstärker en
dominerande ställning som hämmar förekomsten eller utvecklingen av en
effektiv konkurrens på den gemensamma marknaden eller väsentlig del av
den. Eller också är företagskoncentrationen förenlig med koncentrations-
förordningen och de mål som är uppsatta inom den gemensamma politiken
för den inre marknaden. Det kan aldrig uppkomma ett vakum i denna
bedömning. För att bedöma om den effektiva konkurrensen hämmas är det
avgörande inte själva koncentrationen, utan den reella minskningen av
konkurrensen. Givetvis är den uppnådda marknadsandelen, företagens
ekonomiska och finansiella styrka, marknadens karaktär, konkurrenternas
ställning etc också av betydelse i sammanhanget.

När kommissionen har att avgöra huruvida en transaktion utgör en
koncentration tillämpar de kvalitativa kriterier snarare än kvantitativa genom
att betona begreppet kontroll. Eftersom kriterierna kan grundas både på
faktiska och rättsliga förhållanden får det till följd att både faktiska och
rättsliga koncentrationer kan förekomma.

För att en koncentration skall komma under kommissionens bedömning
krävs att den omfattar en transaktion som medför en varaktig förändring i de
berörda företagens struktur samt att den har gemenskapsdimension. En
koncentration kan genomföras på olika sätt. Artikel 3.1 anger att en
koncentration föreligger då a) två eller flera tidigare självständiga företag
slås samman, eller b) när en eller flera personer som redan kontrollerar
minst ett företag, eller c) då flera företag genom förvärv av värdepapper eller
tillgångar eller genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får
kontrollen, helt eller delvis, över ett eller flera företag. De fullständiga
företagssammanslagningarna sker inte fullt så ofta som de andra varianterna
av koncentration. Enligt kommissionen kan en fullständig koncentration i
enlighet med artikel 3.1.a ändå anses föreligga i de fall då två tidigare
självständiga enheter går samman och bildar en permanent ekonomisk enhet,
även om den inte sker i rättslig mening.21

En koncentration kan ske genom en fusion mellan olika bolag. Under
fusionsbegreppet, såsom det regleras i Aktiebolagslagen, finns det två
huvudtyper av fusion. Den ena kallas aborption där ett företag uppgår helt i
ett annat företag. Detta innebär att när ett eller flera tidigare självständiga
företag går upp i ett annat företag, upphör dessa att vara en enskild juridisk
person. Dessutom övergår samtliga skulder och tillgångar till det
övertagande företaget. Den andra kallas kombination och där uppgår två
eller flera företag i ett nybildat företag. Denna variant innebär att två eller

                                                
20 Commission Notice on the notion of a concentration 98/C 66/02, Craig & de Burca, a.a.,
s.980.
21 Cook & Kerse, EC Merger control, s.28.
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flera företag slår sig samman och bildar ett helt nytt företag och upphör att
vara skilda juridiska personer.22

En koncentration kan också anses föreligga vid förvärv av tillgångar eller
aktier i företag så att antingen direkt eller indirekt kontroll uppstår helt eller
delvis över företaget. Även vid bildande av ett gemensamt joint venture som
är självständigt fungerande, kan en koncentration anses föreligga.

Artikel 3.1 bör läsas tillsammans med artikel 3.3 där begreppet kontroll
berörs. Huruvida kontroll erhålls över ett tidigare självständigt företag är en
viktig faktor och kan vara avgörande vid bedömning av om en transaktion
utgör en koncentration. Kontroll över ett företag kan uppnås genom olika
rättigheter, avtal eller andra medel som antingen var för sig eller
tillsammans och med hänsyn till alla faktiska eller rättsliga förhållanden, ger
möjlighet att utöva ett avgörande inflytande på sammansättningen av
företagets organ och deras voteringar eller beslut.23

I artikel 3.5 uppräknas det tre transaktioner vilka inte anses falla under
begreppet koncentration. Däribland uppräknas kreditinstitut, eller andra
finansinstitut eller försäkringsbolag vilkas normala verksamhet omfattar
transaktioner som gäller under en begränsad tid och där rösträttigheter inte
utövas.

4.1.1.1 Verkningar på konkurrens och effektivitet 24

Utöver de koncentrationsformer som nämnts ovan finns det även andra.
Indelning av dessa sker oftast med utgångspunkt i marknads- och
produktmässiga samband mellan de berörda företagen och följande
kategorier kan urskiljas;

Horisontell integration. Här är företag verksamma på samma marknad med
samma produkter. En horisontell koncentration minskar antalet
konkurrerande företag på marknaden, och dess följder beror på industrins
struktur. Det kan minska det incitament som effektiv konkurrens utgör till
efterforskande och införandet av nya och bättre produkter samt tekniska
metoder. Vidare minskas antalet företag med självständig politik och de
större företagens makt kan göra dess överlevande konkurrenter mindre
aggressiva i sin politik. I de fall vissa företagsgrupper redan är stora kan
dock horisontella koncentrationer mellan andra, kanske mindre, företag göra
konkurrensen mer effektiv. Omständigheterna i varje särskilt fall avgör om
en minskning av konkurrensen eller ökning av marknadsmakt till följd av en
horisontell företagskoncentration är acceptabel eller inte.

                                                
22 Aktiebolagslagen (1975:1385) 14 kapitlet 1§.
23 Korah, a.a., s.262ff, Commission Notice on the notion of a concentration 98/C 66/02, se
vidare nedan i 4.1.3.
24 Harding, a.a., s.27ff, Faull & Nikpay, a.a., s.246.



18

Vertikal integration. Här har företagen ett produktmässigt samband, men är
verksamma inom olika led i produktions- och distributionskedjan. Vertikala
koncentrationer kan leda till en ökad marknadsmakt och försvåra inträde på
marknaden.25 Omfattningen av marknadsmakten beror på graden av
koncentration inom var och en av de ifrågavarande marknaderna som det
genom sammanslagningen bildade företaget kommer att få. I vissa
situationer riskerar de mindre och många gånger inte integrerade företagen
att bli utsatta för diskriminering genom bland annat orättvisa prissättningar
och sämre tillgång till produkter. Resultatet av vertikala koncentrationer kan
således medföra att resurser inte kan användas på det sätt som är mest
effektivt.

Konglomeratförvärv/branschblandat. Vid dessa samgående av företag
saknas såväl produktmässigt som marknadsmässigt samband. Företagen är
varken direkta konkurrenter, leverantörer eller kunder med varandra.
Konglomeratföretags marknadsmakt kan i allmänhet likställas med deras
påstådda speciella förmåga att inlåta sig i reciprocitet, underprissättning och
förfarande som innebär att inkomster från en produktionsgren används för
att understödja verksamheten i en annan (cross-product subsidization). Det
råder dock delade meningar huruvida konglomeratföretag befattar sig med
dylika förfaranden och om hur konkurrensen påverkas.

En annan kategori är komplementära förvärv. De komplementära förvärven
är ganska ofta svåra att urskilja från de horisontella eftersom företagen är
verksamma på samma marknad med likartade produkter. Enligt
undersökningar är horisontell integration som är vanligast på marknaden,
åtminstone i Sverige. Här visade sig utfallet av en undersökning gjord på
stora företagsförvärv vara att drygt en tredjedel av dessa var horisontella.26

Horisontala, vertikala och branschblandade företagssammanslagningar har
som visats olika verkningar på konkurrensen. De horisontella
koncentrationer skadar konkurrensen genom att antalet konkurrenter
minskar och de vertikala genom att det blir svårare för andra att inträda på
marknaden. Effektivitetsvinster vid horisontella och vertikala
företagskoncentrationer kan dock ibland uppväga de negativa följderna av
ökad marknadsmakt och på så sätt bli godkända av kommissionen. Vad
gäller konglomeratföretag kan de vara ekonomiskt besparande när det gäller
utgifter för finansiering, administration och marknadsföring. Det kan även
leda till korsbefruktning av idéer och attityder mellan företagen vars
produkter i allmänhet inte har något samband med varandra. Således kan
även en konglomeratsammanslagning leda till ökad effektivitet. Därmed är
det inte sagt att de i vissa fall istället leder till minskad effektivitet, men de
kommer med mindre sannolikhet än horisontala eller vertikala
koncentrationer att ha konkurrensbegränsande verkningar.
                                                
25 Kommissionen har i flera fall funnit att vertikala koncentrationer skapar eller förstärker
en dominerande ställning. Se till exempel MSG Media Service, Nordic Satelite Distribution,
RTL/Veronica/Endemol, case IV/M533, [1996].
26 SOU 1990:1 Företagsförvärv i svenskt näringsliv.
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4.1.2 Sammanslagning av tidigare självständiga företag

I artikel 3.1.a stadgas att då två eller flera tidigare självständiga företag går
samman utgör detta en koncentration. En koncentration föreligger även när
två eller flera företag utan att förlora sin ställning som enskilda juridiska
personer avtalar om att etablera en gemensam ekonomisk ledning. Om detta
leder till att en sammanslagning av de berörda företagen äger rum i faktisk
mening och att den ekonomiska enheten bildas, handlar det om en
koncentration. Vid fastställandet av att en ekonomisk enhet har bildats
beaktas bland annat att det förekommer en gemensam och permanent
ekonomisk ledning, men även andra faktorer såsom resultatutjämning
mellan företagen som ingår i koncernen och solidariskt ansvar kan tas med i
bedömningen.27 En sammanslagning i faktisk mening kan förstärkas av
korsägande mellan de företag som utgör den ekonomiska enheten.
Såsom begreppet koncentration definieras i koncentrationsförordningen
begränsas det till att omfatta varaktiga förändringar i kontrollen. En intern
omstrukturering i en företagsgrupp utgöra således inte en koncentration.

4.1.3 Förvärv av kontroll 28

En koncentration anses även föreligga vid förvärv av kontroll över ett
företag. Kontroll kan uppkomma genom ägande- eller nyttjanderätt, eller på
andra sätt. Kontroll kan föreligga även om det inte är parternas uttalade
avsikt. För att veta om en transaktion medför ett förvärv av kontroll måste
ett antal faktorer av faktisk och rättslig karaktär beaktas. Förordningen
definierar kontroll som en möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande.
Att ha ett avgörande inflytande behöver inte betyda att den förvärvande
parten får möjlighet att kontrollera företagets löpande förvaltning, men
däremot har möjlighet att utöva kontroll över strategiska beslut.29

Artikel 3.3 stadgar enbart om existensen av en möjlighet att utöva ett
betydande inflytande för att kontroll skall anses föreligga. Trots detta måste
inflytandet faktiskt föreligga vid tidpunkt för bedömning, och inte endast
förekomma som en följd av en framtida händelse. Kontrollen får inte heller
vara ett övergående fenomen.

Kontroll kan uppnås av företag som agerar på egen hand eller av två eller
flera företag som agerar samordnat. Vidare kan kontroll förvärvas av en eller

                                                
27 När det skall avgöras i vilken utsträckning företagen tidigare var självständiga, undersöks
om det ena företaget kontrollerade det andra. I vissa fall anses en minoritetsägare ha
kontrollen över ett företag om de erhållit en majoritet av rösterna vid omröstningen av
viktiga beslut på bolagsstämman. I normala fall beaktas en tidsperiod om tre år. Begreppet
kontroll kommer att behandlas senare i uppsatsen.  Cook & Kerse, a.a., s.28.
28 Faull & Nikpay, a.a., s.205-217.
29 Kjellström, EG-rätt för praktiker, s.80f, Cook & Kerse, a.a., s.29ff, ConAgra/IDEA, case
IV/M024 [1992].
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flera personer, som redan kontrollerar ett eller flera företag, genom ensam
eller gemensam kontroll.30

Det bör tilläggas att begreppet ”person” i detta sammanhang innefattar
offentligrättsliga juridiska personer31, privaträttsliga juridiska personer samt
fysiska personer. När rätten att kontrollera ett företag utövas av en
medlemsstat i egenskap av en myndighet och inte såsom en aktieägare har
kommissionen däremot ansett att denna kontroll inte är en kontroll enligt
koncentrations-förordningens mening. Detta beror på är att varken målet
eller effekten är att utöva ett betydande inflytande över företagets
affärsverksamhet, utan det är mer som ett skydd för allmänt intresse.
Kommissionen är därför beredd att göra undantag vid bedömning av sådan
kontroll och beakta själva ändamålet med kontrollrätten.

Sättet genom vilket kontroll förvärvas är irrelevant vid bedömningen av
huruvida en koncentration har skett eller inte. En koncentration sker genom
köp av tillgångar, delar, eller genom kontrakt eller annat sätt enligt artikel
3.1.b Kontroll kan med andra ord uppstå genom en kombination av rättsliga
och andra faktorer.

Förvärv av kontroll kan anta formen av ensam kontroll eller gemensam
kontroll. I båda fallen skall kontrollen kunna beskrivas som en möjlighet att
utöva ett bestämmande inflytande på ett företag antingen genom rättigheter,
avtal eller på annat sätt för att falla inom koncentrationsförordningens
ramar.

4.1.3.1 Ensam kontroll

Ensam kontroll anses föreligga i rättslig mening när ett företag förvärvar en
majoritet av rösträtterna i ett företag. Det är ovidkommande om det är en
ägarandel upp till femtio procent av aktiekapitalet eller om det är etthundra
procent av aktiekapitalet. Så om till exempel företag A förvärvar mer än
femtio procent av företag B:s aktiekapital, men inte förvärvar majoriteten av
rösträtterna, har företag A inte erhållit den faktiska kontrollen över företag
B.32

När det inte finns någon som har en absolut majoritet är situationen mindre
förutsägbar. Kvalificerad minoritets delägande är ytterligare en variant av
hur ensam kontroll kan föreligga, antingen genom rättsliga eller faktiska,
förhållanden. Kontrollen förvärvas rättsligt om särskilda rättigheter är
knutna till minoritetsinnehavet.33 Kontrollen förvärvas de facto om
                                                
30 Koncentrationsförordning 4064/89 artikel 3.1.b.
31 Här inkluderas staten själv, se Air France/Sabena, case IV/M157 [1992] vad gällde den
belgiska staten.
32 Broberg, The European Commission’s Jurisdiction to Scrutinise Mergers, s.63, Cook &
Kerse, a.a., s35ff.
33 Det kan vara preferensaktier som ger en majoritet av rösträtterna eller andra rättigheter
som ger möjlighet för minoritetsägaren att bestämma målföretagets affärsstrategi.
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minoritetsägaren till exempel nästan kan vara helt säker på att erhålla
majoritet vid bolagsstämman på grund av det övriga aktieägandet är mycket
spritt.34 Ensam kontroll kan även utövas av en minoritetsinnehavare som har
rätt att under lång tid leda företagets verksamhet och bestämma dess
affärsstrategi.35

Det förekommer att parter ingår avtal om hur förvaltning och affärsbeslut
skall fattas. Inte så sällan förekommer det att en kommitté, som inte har
ägarandelar men väl expertis på verksamhetsområdet, tilldelas ett ansvar för
förvaltningen när ett företag etableras. Avtal som endast förlänar skötsel av
den löpande förvaltningen i ett företag medför dock inte att betydande
inflytande över företagets strategiska beslut överlämnas utan den faktiska
ägaren behåller sin kontroll. Det är viktigt att åter betona att det är
kontrollen över affärspolicyn som avgör vem som besitter kontrollen, och
inte möjligheten att påverka den löpande förvaltningen.

Vanligtvis brukar kommissionen finna att ensam kontroll föreligger när
ägarandelen uppgår till mellan trettiofem och femtio procent. Det finns till
och med ett flertal fall där de, beroende på vissa omständigheter i fallet, har
gått längre ner än så, och där ensam  kontroll har ansetts föreligga då
procenttalet var nere vid tjugofem procent.36

I koncentrationsförordningen anses en övergång från ensam till gemensam
kontroll vara en koncentration. Kommissionen har uttalat att ett
bestämmande inflytande som utövas ensamt skiljer sig betydligt från ett
sådant som utövas gemensamt, eftersom det senare utövas utan
hänsynstagande till de potentiellt olika intressen som den eller de berörda
parterna kan ha. Det samma gäller vid omvänd situation.37

4.1.3.2 Gemensam kontroll38

I likhet med ensam kontroll kan gemensam kontroll fastställas på grundval
av rättsliga eller faktiska omständigheter. Artikel 3.3 uppställer olika
faktorer om hur kontroll kan uppnås. Gemensam kontroll anses föreligga om
två eller flera företag eller personer har möjlighet att tillsammans utöva
bestämmande inflytande över ett annat företag. Även i detta fall innebär
bestämmande inflytande makt att kontrollera och blockera beslut som är av
avgörande betydelse för ett företags affärsstrategi. En blockeringssituation

                                                
34 Arjomari-Prioux/Wiggins Teape Appleton,  case IV/M025 [1990].
35 Köpoptioner eller konvertibler kan inte i sig ge ensam kontroll, såvida de inte utnyttjas
inom en nära framtid i enlighet med rättsligt bindande avtal.
36 Cook & Kerse, a.a., s.38f.
37 Commission Notice on the notion of undertakings concerned 98/C 66/03, p.32. Jämför
ICI/Tioxide, case IV/M023 [1990], Cook, Kerse, a.a., s.43.
38 Commission Notice on the notion of a concentration 98/C 66/02 p.18-40,  Commission
Notice on the concept of full function joint ventures 98/C 66/01 p.8-15, Cook & Kerse, a.a.,
s.44ff.
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kan uppstå när två eller flera moderbolag har befogenhet att förkasta de
strategiska beslut som föreslås.

Den mest uppenbara formen av gemensam kontroll är när det enbart
förekommer två moderbolag som fördelar rösträttigheterna jämnt mellan sig.
Då krävs det inte att de ingår ett formellt avtal, men om de väljer att ingå
avtal får detta inte stå i strid med principen om jämlikhet mellan
moderbolagen.

Gemensam kontroll kan även anses föreligga då det inte råder jämlikhet
mellan moderbolagen avseende rösträttigheterna eller representationen i det
gemensamma beslutsorganet. Så är fallet när minoritetsägarna har möjlighet
att motsätta sig beslut som är viktiga för det gemensamma företagets
affärsstrategi. Denna vetorätt kan vara inskriven in bolagsordningen eller i
ett avtal mellan moderbolagen. Vetorätten måste dock omfatta mer än vad
den vetorätt som normalt brukar beviljas minoritetsägare gör. Vetorätt som
ger upphov till gemensam kontroll avser vanligen beslut och frågor
angående budget, affärsstrategier, stora investeringar eller i att utse den
högsta ledningen. För att en gemensam kontroll skall föreligga är det inte
nödvändigt att en minoritetsägare innehar alla de olika typer av vetorätt som
uppräknats. Det kan var fullt tillräckligt att denne innehar en del av dessa
eller till och med en enda.

Det faktum att ett företag har flera minoritetsägare behöver inte
nödvändigtvis innebära att dessa tillsammans utövar en gemensam kontroll.
Om samtliga är fria att rösta som de önskar och inget tvingar till kollektiv
röstning finns det en chans att de kommer att rösta olika på de olika frågor
som uppstår. Det bör påpekas att gemensam kontroll inte är oförenligt  med
att ett av företagen besitter särskild kunskap om och har erfarenhet av det
gemensamma företagets verksamhet. Därför är det ibland av föga vikt om ett
moderbolag spelar en mer undanskymd roll så länge det ändå har en faktisk
möjlighet att ifrågasätta och hindra de beslut som fattas av det moderbolag
som har expertis på verksamhetsområdet.

Om en transaktion under en inledande period39 ger upphov till gemensam
kontroll som enligt rättsligt bindande avtal kommer att omvandlas på så sätt
att ensam kontroll kommer att utövas av en av aktieägarna, skall hela
transaktionen normalt anses vara ett förvärv av ensam kontroll.

Förutom att en kontroll kan utövas ensamt eller gemensamt i direkt
bemärkelse bör det påpekas att det dessutom finns möjlighet att förvärva
kontroll indirekt enligt artikel 3.1. Det förvärvande företaget kan i sig vara
kontrollerat av ett eller flera företag och under vissa omständigheter erhåller
dessa moderföretag genom förvärvet en indirekt kontroll i det förvärvade
företaget.40

                                                
39 Denna period får ej vara längre än tre år.
40 Cook & Kerse, a.a., s.34 och Gahnström & Norelid, Företagsförvärv i Sverige, s.73.
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4.2 Gemenskapsdimension 41

I koncentrationsförordningens första artikel anges de kvantitativa kriterier
som skall uppnås för att en koncentration skall ha gemenskapsdimension.
Det främsta syftet är att identifiera de större transaktionerna vars effekter
påverkar konkurrensen inom gemenskapen och därför är av gemenskaps-
intresse. Detta åstadkommer man genom att mäta den ekonomiska styrkan
hos de berörda företagen, vilket man bedömer med utgångspunkt i deras
respektive omsättning.

Det finns fastställda tröskelvärden vilka avgör när en transaktion skall anses
ha uppnått gemenskapsdimension. Om ett gemenskapsintresse föreligger har
kommissionen exklusiv kompetens att granska koncentrationen i enlighet
med one stop shop principen. Om gränsvärdena inte uppnås skall medlems-
staternas konkurrensmyndigheter, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ha
rätt att granska ärendet. Alla koncentrationer med gemenskapsdimension är
underkastade en obligatorisk anmälningsplikt, och får inte slutgiltigt
genomföras förrän de har bedömts och godkänts av kommissionen.

Enligt artikel 1.2 föreligger en koncentration med gemenskapsdimension om
a) den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda
företag överstiger 5 miljarder euro, och
b) den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen i dess helhet för
minst två av de berörda företagen överstiger 250 miljoner euro.

Denna bestämmelse används i första hand för att fastställa om en transaktion
är av gemenskapsintresse. Den globala omsättningen skall mäta de berörda
företagens sammanlagda storlek, och kravet på omsättning inom
gemenskapen syftar till att fastställa om företagen har en viss
minimiverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 1.3 stadgar vidare att ”en koncentration som inte uppnår de
tröskelvärden som bestäms i 1.2 har gemenskapsdimension om
a) den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda
företag överstiger 2,5 miljarder euro
b) den sammanlagda omsättningen för samtliga berörda företag i var och en
av åtminstone tre medlemsstater överstiger 100 miljoner euro
c) i var och en av åtminstone tre av medlemsstater enligt punkt b) den totala
omsättningen för vart och ett av åtminstone två av de berörda företagen
överstiger 25 miljoner euro
d) den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen för vart och ett av
minst två berörda företag överstiger 100 miljoner euo.”

Denna bestämmelse är avsedd att avgränsa de transaktioner som inte har
gemenskapsdimension enligt 1.2, men som skulle behöva anmälas i minst
                                                
41 Koncentrationsförordning 4064/89 artikel 1.2-1.3, Cook & Kerse, a.a., kap.3, Weatherill
& Beaumont, a.a., s. 816, Tilläggsförordningen 1310/97 artikel 1.3.
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tre medlemsstater. Därför innehåller artikel 1.3 lägre supplementära
tröskelvärden för företagen både vad gäller kravet på den globala
omsättningen och omsättningen inom gemenskapen. En koncentration anses
ha gemenskapsintresse om den uppfyller dessa lägre tröskelvärden och de
berörda företagen uppnår en viss minimiverksamhet i minst tre
medlemsländer.

Däremot föreligger det inte gemenskapsdimension enligt artikel 1.2 och 1.3
om vart och ett av de berörda företagen uppnår mer än två tredjedelar av sin
sammanlagda omsättning inom gemenskapen inom en och samma
medlemsstat. Detta utesluter kommissionens exklusiva behörighet och
betraktas som rent nationella transaktioner.42

Om en koncentration uppnår gemenskapsdimension skall en kontroll av dess
förenlighet med den gemensamma marknaden företas. Så länge som
koncentrationen inte förstärker eller skapar en dominerande ställning som
kan komma att hämma den effektiva konkurrensen, anses den vara förenlig
med den gemensamma marknadens mål.

4.2.1 Begreppet berörda företag 43

Koncentrationsförordningen är tillämplig i de fall det sker en transaktion
enligt artikel 3 och företagen uppnår tröskelvärdena för omsättning enligt
artikel 1. Vid en granskning måste de berörda företagen identifieras. De
berörda företagen är allmänt sett de som genom transaktionen sammanförs,
förvärvar eller blir förvärvade. Deras samlade ekonomiska omsättning är
avgörande vid bedömningen av om gemenskapsdimension föreligger. De
direkt berörda företagen är lättare att identifiera än de som indirekt kan
anses vara berörda företag. Ibland är det en lätt uppgift men svårigheter kan
uppstå, särskilt om transaktionen innehåller flera koncentrationer där flera
företag förvärvar och förvärvas.44

Artikel 5.4.b-d stadgar att berörda företag är de som direkt eller indirekt äger
hälften av kapital– eller rörelsetillgångarna samt kan utöva mer än hälften av
rösträttigheter eller rätt att utse hälften av ledamöterna i styrelsen eller det
organ som rättsligt företräder företaget eller rätt att leda företagets
verksamhet. Vidare sägs att även de företag, som i ett berört företag har
rättigheter, anses vara berörda företag. Därtill är företag berörda om de har
rättigheter i ett sådant indirekt berört företag. Artikeln gäller dessutom för
företag i ett ytterligare led.
Kriterierna är utformad så att om det första kriteriet är uppfyllt så brukar de
följande också vara uppfyllda. I de fall det första inte är uppfyllt finns det

                                                
42 Jones & Gonzalez-Diaz, The EEC Merger regulation, s.16.
43 Broberg, a.a., s.19-61.
44 Se till exempel Du Pont/ICI case IV/M214 och Commission Notice on the notion of
undertakings concerned 98/C 66/03, p. 49-50.
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ändå en möjlighet att de andra kan uppfyllas. Det finns med andra ord en
inbyggd hierarkisk ordning mellan de olika kriterierna.45

Kommissionen definierar begreppet berörda företag i ett tillkännagivande.
Här är de berörda företagen de företag vilka direkt deltar i en koncentration
eller vid förvärv av kontroll. Det nämns inget om de indirekt berörda
företagen, men eftersom förordningen behandlar såväl direkta som indirekta
gäller det före kommissionens definition.46

Vid en snabb överblick verkar begreppet berörda företag enbart kunna
hänföras till företag och andra juridiska personer, men inte till fysiska
personer. Under artiklarna 81 och 82 i fördraget har även individer
kvalificerats som företag vid ett flertal tillfällen. Kommissionen har rätt att
vid tillämpning av koncentrationsförordningen betraktat individer som
företag i sammanhang där de utför vissa ekonomiska aktiviteter.47

4.2.1.1 Beräkning av omsättning48

Det är viktigt att bedömningen av vilka företag som är berörda företag är
noggrann eftersom deras omsättning skall beräknas att avgöra om
transaktionen uppnår tröskelvärdena. Beräkning av om företagen uppnår
tröskelvärdena är rent kvantitativ och baseras enbart på deras omsättning.
Om transaktionen består av förvärv av delar av ett eller flera företag skall
endast den omsättning som härrör från de delar som är föremål för
transaktionen tas med i beräkningen. Begreppet ”delar” skall tolkas som en
eller flera separata rättsliga enheter, interna underavdelningar hos säljaren
eller specifika tillgångar som i sig kan utgöra en verksamhet för vilka det
tydligt går att fastställa en omsättning. De återstående delarna hos det
säljande företaget är irrelevanta för beräkningen. Den sammanlagda
omsättningen skall omfatta de berörda företagens intäkter från varor och
tjänster för det föregående räkenskapsåret samt de resurser de tilldelar alla
sina verksamhetsområden och inte endast de som direkt berörs av
koncentrationen. Detta återspeglar de berörda företagens ekonomiska styrka.
Skatter och andra avdrag som företagen har rätt att göra skall inte inräknas i
omsättningen eftersom det skulle leda till en överskattning av den reella
storleken och ekonomiska vikten av de berörda företagen.49

                                                
45 Broberg, a.a., s.68, 98, Jones & Gonzalez-Diaz, a.a., s.16f.
46 Commission Notice on the notion of undertakings concerned 98/C 66/03, p.5, se även
Draft Commission Notice on the definition of the relevant market for the purpose of
community competition law- hämtad från http://www.europa.eu.int/comm/competition där
begreppet beskrivs ”For the purpose of this notice, the undertaking involved will be in the
case of a concentration the parties to the concentration.”.
47 Jämför till exempel case 35/83 BAT Cigaretten Fabriken Gmbh mot Kommissionen
[1985] 363, Commission Notice on the notion of undertakings concerned 98/C 66/03, p.51-
52 och Broberg, a.a., s.23-25, Jones & Gonzalez-Diaz, a.a., s. 19f.
48 Commission Notice on calculation of turnover 98/C 66/04.
49 Commission Notice on calculaion of turnover 98/C 66/04 p.20, Broberg, a.a., s.112f,
Cook & Kerse, a.a., s. 64ff, Craig & de Burca, a.a., s.983.
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Koncentrationsförordningen är även tillämplig då företag skapar
gemensamma företag, joint ventures. Ett joint ventures möjlighet att agera
självständigt på marknaden är avgörande vid beräkning av omsättning. Om
ett förvärv anses vara gjort av ett så kallat full function joint venture50 är det
detta företaget och det förvärvade företaget som är berörda företag. Om
däremot ett joint venture endast kan betraktas som ett instrument som
används av moderbolagen vid ett förvärv anser kommissionen att de berörda
företagen är vart och ett av moderbolagen, och inte deras joint venture, samt
målföretaget. Ett par bra exempel på detta kan ses i rättsfallen De Havilland
och Sanofi/Sterling. I fallen bildades ett joint venture speciellt för
anbudsgivning och därför kom omsättningen att beräknas på basis av
moderbolagens omsättning, och inte som man kan tro deras bildade joint
venture.51

Artikel 5.2 andra stycket innehåller en särskild bestämmelse om successiva
transaktioner eller transaktioner som följer på andra transaktioner. Om det
inom en tvåårsperiod sker två eller flera transaktioner mellan samma
personer eller företag skall detta betraktas som en enda koncentration som
uppkommer vid tidpunkten för den sista transaktionen. En varning kan vara
på sin plats eftersom artikeln kan få betydelsefulla följder. Det gäller främst
i de fall där en koncentration inte når upp till tröskelvärdena och därmed
undgår en undersökning av kommissionen. Men om säljaren och köparen
sedan ingår fler avtal inom en tvåårsperiod och koncentrationerna
tillsammans når upp till eller överstiger tröskelvärdena blir samtliga avtal
mellan parterna granskade som ett, och möjligen förbjudna.

Då beräkning av de berörda företagens omsättning sker är det viktigt att
beakta var denna omsättning hos de berörda företagen har erhållts, hur
mycket av omsättningen som har erhållits inom gemenskapen eller inom
särskild medlemsstat. Är det  platsen där produkten eller tjänsten har sålts
som skall räknas som platsen där omsättningen beräknas vara erhållen, eller
är det den plats där företaget är beläget? Platserna är inte alltid identiska.
Kommissionen har uttalat att omsättningen oftast anses erhållen på den plats
där kunderna finns och där konkurrens uppstår mellan leverantörerna vilket
normalt är på den plats där kunden finns.52

I de fall där det föreligger en stor diskrepans mellan de äldre reviderade
räkenskaperna och de nyare vilka inte är reviderade, har kommissionen
möjlighet att ändå förlita sig på de preliminära siffror som företagen kan
presentera vid tillfället då omsättning skall beräknas. Detta är ett viktigt
undantag eftersom kommissionen annars varken förlitar sig på icke
reviderade företagsräkenskaper eller provisoriska sådana.

                                                
50 Begreppet betyder självständigt fungerande gemensamt företag. Se vidare i kapitel 4.4.2.
51 Aerospatiale-Alenia/De Havilland case IV/M053 [1991], Sanofi/Sterling case IV/M27
[1997].
52 Koncentrationsförordning 4064/89 artikel 5.1, Commission Notice on calculation of
turnover 98/C 66/04 pp.26, 29 och 46, Broberg, a.a., s.100, 129, Cook & Kerse, a.a., s.68.
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4.3 Joint ventures

Integration mellan företag kan ske på olika sätt. Alternativen till vanliga
samgående mellan företag är många, Dels kan expansion ske internt genom
utökande av den befintliga verksamheten genom igångsättande av en ny
fabrik, en ny division eller etablering av ett nytt dotterbolag. Dels kan
expansionen ske externt. Förvärv är en form av en extern expansion. Olika
externa expansionsåtgärder är licensavtal, säljsamarbete, fusion och joint
venture för att nämna några. Förutom fusionstrenden är även joint ventures
en vanligt förekommande expansionsmöjlighet som verkar har kommit till
näringslivet för att stanna. En del joint ventures, som uppfyller vissa
kriterier, omfattas av koncentrationsförordningens tillämpningsområde och
skall anmälas till kommissionen för granskning och godkännande.

Att förvärva ett företag utomlands innebär att man tar ett steg närmare
marknaden än vad fallet är då representation sker endast genom agenter eller
licenstagare. Samtidigt innebär förvärv av dotterbolag en större risk genom
att ägaren tvingas att själv driva och ha ansvaret för verksamheten på ett
mycket mer långtgående sätt än i de övriga fallen. Om syftet är att starta en
tillverkning på marknaden kvarstår egentligen bara tre möjligheter som
medger kontroll av verksamheten: delägarskap (joint venture), starta eget
dotterbolag eller köpa ett existerande företag på marknaden (förvärv).

Fördelen med ett joint venture är att det innebär en lägre grad av finansiellt
risktagande än när det gäller ett helägt dotterbolag eftersom mindre kapital
är inblandat. Ett joint venture kan bland annat upprättas genom att ett
företag köper in sig i ett företag med existerande fabriker, andra tillgångar
och med en befintlig marknadsandel. I många fall är det även att föredra av
politiska skäl och på grund av den lokala framtoning det medför att ha
inhemska parter. Ett joint venture kan också medföra nackdelar; framför allt
är relationerna till den lokale partnern det mest betydelsefulla härvidlag. Hur
väl utformat ett samarbetsavtal än är på papperet, är det av föga värde om
samarbetet inte fungerar tillfredsställande i verkligheten. Frågan om vilka
konkurrensrättsliga regler som skall tillämpas på joint ventures har varit
föremål för diskussioner under årens lopp.53

4.3.1 Bedömning av joint ventures

Innan tilläggsförordningen 1310/97 trädde i kraft gjorde förordningen en
viktig åtskillnad mellan koncentrativa och kooperativa joint ventures. De
förra var transaktioner som medförde varaktiga strukturella förändringar i de
deltagande företagen. Dessa reglerades av koncentrationsförordningen och
föll därför utanför tillämpligheten av artikel 81, fördraget. Kooperativa joint
ventures var sådana som samordnade konkurrerande verksamhet mellan två

                                                
53 Gahnström & Norelid, a.a., s.145.
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annars oberoende företag. Dessa föll inte under förordningen utan bedömdes
under artiklarna 81 och 82 i fördraget.

Kommissionen utfärdade ett tillkännagivande 1994 om särskiljande av
koncentrativa och kooperativa joint ventures.54 Tillkännagivandet har idag
ersatts i och med tilläggsförordningens ikraftträdande men jag avser ändå att
kortfattat beskriva vissa skiljelinjer nedan för att belysa problemställningen
kommissionen haft att beakta.

4.3.1.1 Koncentrativa joint ventures

Ett koncentrativt joint venture definieras genom två särdrag.55 Det positiva
villkoret är att det måste uppfylla en ekonomisk enhets samtliga funktioner
på varaktig basis. Detta förutsätter att företaget är verksamt på en marknad
och fyller de funktioner som normalt fylls av företag som är verksamma på
samma marknad. Företaget måste ha en ledning och ekonomiska resurser för
att kunna bedriva sin verksamhet. Begreppet ”varaktig basis” innebär att
företaget är ämnat att vara verksamt en längre period, det skall alltså inte
vara ett företag som endast är avsett att existera under en begränsad
tidsperiod. När ett joint venture uppfyller både självständighet och
varaktighet definieras det som ett självständigt fungerande gemensamt
företag, eller full function joint venture56.För att anses vara ett självständigt
företag måste det kunna agera som oberoende leverantör och köpare på
marknaden. Vidare måste ett joint venture ha möjlighet att fungera under så
pass lång tid att det bidrar till en strukturförändring i moderbolagen. I ett
beslut från 1992 ansåg kommissionen att sex och ett halvt år var en
tillräckligt lång tid för att kravet på varaktighet skulle anses vara uppfyllt.
1996 godkände inte kommissionen ett avtal om bildande av ett joint venture
som beräknades vara verksamt i mindre än tre år.57

Det negativa villkoret kräver att ett joint venture inte leder till samordning i
konkurrensbeteendet mellan parterna. Det vill säga att företag som har varit
eller skulle kunna bli konkurrenter, får inte samordna sina verksamheter
eftersom konkurrensen skulle begränsas. Deras ställning på marknaden
skulle förstärkas och därigenom skulle potentiella nya konkurrenter få det
svårare att etablera sig på marknaden. Grundliga analyser av avtal om
bildande av joint venture krävs för att avgöra till vilken kategori ett joint
venture skall hänföras till. För att ett joint venture skall bedömas som
koncentrativt måste en sammanvägning av samtliga faktorer som har med
bildandet av det göras. Ett koncentrativt joint venture måste kontrolleras
gemensamt av moderbolagen. Gemensam kontroll föreligger då två eller fler
parter har bestämmande inflytande i deras joint ventures affärsstrategi. I de
                                                
54 Commission Notice 94/C 385/01- som nu har ersatts av Commission Notice on the
concept of full function joint ventures 98/C 66/01 p.2 samt ikraftträdandet av
Tilläggsförordningen 1310/97.
55 Jones & Gonzalez-Diaz, a.a., s.54f, 61f.
56 Se vidare i kapitel 4.4.2 om full function joint venture.
57 British Airway/TAT, case IV/M259 [1993], Sanofi/Sterling Drugs, case IV/M27 [1997].
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fall ett joint venture inte uppfyller villkoren för ett koncentrativt joint
venture skall det betraktas som ett kooperativt.58

4.3.1.2 Kooperativta joint ventures

1993 utfärdade kommissionen ett meddelande om bedömningen av
kooperativa joint ventures som anger ett antal kriterier hämtade ur
kommissionens praxis. Kommissionens praxis säger att ett joint ventures
förenlighet med konkurrensreglerna i första hand är beroende av relationerna
mellan de bildande företagen och samarbetets verkningar för utomstående
företag.

En avgörande utgångspunkt för bedömningen av joint ventures är huruvida
de bildade företagen är potentiella eller reella konkurrenter på marknaden.
Ett potentiellt konkurrensförhållanden kan endast föreligga om vart och ett
av de bildade företagen ensamma är i stånd att utföra de uppgifter som
tilldelats deras joint venture. Dessutom krävs att ett joint venture inte mister
denna förmåga vid bildandet av ett nytt joint venture.59 Om företagen inte är
konkurrenter, utan kan anses vara samordnade med moderbolaget, kommer
detta joint venture bedömas under fördragets artikel 81.

4.3.2 Skillnader mellan joint ventures 60

Skillnaden mellan koncentrativa och kooperativa joint ventures är betydande
och det finns tydliga fördelar med att betrakta ett joint venture som
koncentrativt. För det första ställde koncentrationsförordningen lägre krav
på parterna. De hade att visa att deras joint venture inte skulle komma att
snedvrida eller hämma konkurrensen och i jämförelse med fördragets artikel
81 är detta ett blygsamt krav. För att få ett undantag under artikel 81.3 krävs
att parterna till ett kooperativt joint venture kan visa att även om
konkurrensen störs så leder samarbetet till sådana fördelar att de
kompenserar störningen och är till konsumenternas fördel. För det andra
finns det för koncentrativa joint ventures en tydlig kvantitativ jurisdiktions-
bedömning, och därför är de i princip immuna mot en granskning av
kommissionens under artikel 81 och 82. Följaktligen finns det en möjlighet
att helt undgå reglering på EU-nivå om inte de relativt höga tröskelvärdena
uppnås. Däremot tillämpas förbudet  i artikeln 81.1 och undantaget i artikel
81.3 på de kooperativa joint venture vars effekt på konkurrens och handel är
märkbar.
För det tredje var rättssäkerhet ytterligare en fördel. När Merger Task Force
(MTF)61 godkänner ett koncentrativt joint venture enligt koncentrations-

                                                
58 Jones & Gonzalez-Diaz, a.a., s.51-78.
59 Commission Notice concerning the assessment of cooperative joint ventures 93/C 43/2,
p.15-18.
60 Gahnström & Norelid,  a.a., s. 145ff , Ellison & Kling, Joint ventures in Europe, s.5f.
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förordningen är beslutet formellt, inte tidsbegränsat och det kan inte
upphävas annat än under mycket speciella omständigheter. Vad det gäller
kommissionens bedömning under artikel 81 löser de oftast detta genom så
kallade comfort letter. Sådana brev är informella och inte juridiskt bindande.
Ett comfort letter indicerar endast att kommissionen, på grundval av den
tillgängliga informationen, vid tidpunkten för sitt beslut inte tänker agera
mot den aktuella överenskommelsen. För det fjärde finns det skillnader i
handläggningstiden. Inom en månad efter anmälningen till MTF har
majoriteten av koncentrativa joint ventures handlagts. Om det är så att MTF
vill fördjupa undersökningen avges dock ett svar inom fyra månader.62

Kommissionens handläggningstid under artikel 81 kan vara en betydligt
längre och är en mer osäker process. Det kan ta allt från några månader upp
till flera år innan kommissionen ger en indikation på hur de ställer sig till ett
avtal.

De sämre procedurvillkoren för de kooperativa joint ventures ledde till
mycket kritik och oro över att villkoren skulle uppmuntra företag till att
skapa koncentrativa joint ventures. Detta var inte kommissionens avsikt och
de bemötte kritiken genom att ändra några av sina procedurregler. De
införde bland annat ett anmälningsformulär för de kooperativa joint ventures
där betydande förändringar av struktur och organisation av verksamheten
sker för de inblandade parterna. I dessa fall gav kommissionen ett
förhandsbesked inom två månader huruvida avtalet var förenligt eller inte
med EU:s konkurrensregler.

4.3.3 Kritik

Koncentrationsförordningen mötte efter ikraftträdandet mycket kritik.
Huvudargumentet var att kommissionen inte ansågs vara det rätta forumet
för hantering av koncentrationsfall. Många ansåg att kommissionen inte
skulle kunna vara objektiv vid beslutsfattandet eftersom kommissionärerna
ofta har skiljaktiga intressen och ansvar vad gäller policybesluten. Detta
skulle i sin tur kunna leda till mer politiska beslut än sakliga. Dessutom
ansågs inte att kommissionen var tillräckligt oberoende utan kritikerna ville
se en mer oberoende myndighet tillsatt som skulle vara direkt ansvarig under
EG-domstolen.

Försvaret mot kritiken var att de flesta oberoende myndigheter faktiskt styrs
av politiker och risken finns även där att besluten fattas efter vad som passar
de styrande politikerna. Dessa beslut är inte heller opartiska och de kan
röstas ner med hänsyn till allmänna intressen. Kommissionens objektivitet
garanteras däremot av att EG-domstolen har rätt att utöva kontroll samt att

                                                                                                                           
61 MTF är det organ som ansvarar för granskning av företagens efterlevnad av
koncentrationsförordningens bestämmelser. MTF finns inom kommissionens
generaldirektorat DG IV vilket ansvarar för konkurrens, se vidare nedan i kapitel 4.7.
62 Koncentrationsförordning 4064/89 artikel 10.3.
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kommissionen faktiskt måste besluta i enlighet med kriterierna i artikel 2 i
koncentrationsförordningen.63

Särskiljandet mellan koncentrativa och kooperativa joint ventures ansågs
som alltför problematiskt och osäkert. Vissa joint ventures tillhörde klart
antingen den ena eller andra kategorin, men ett flertal gånger hade likartade
förhållanden inte lett till samma bedömning. Vidare var särskiljandet mellan
kategorierna otillfredsställande främst av två skäl. För det första skulle
rättssäkerheten kunna ifrågasättas genom snabba och förutsägbara resultat.
För det andra fanns ingen klar uppdelningslinje mellan de joint ventures som
medförde strukturella förändringar och förtjänade att behandlas under
koncentrationsförordningnen och de som rörde sig om samordning och
borde granskas under artikel 81.

Både rättssäkerhet och praktiska skäl är orsaken till att koncentrations-
förordningen använder kvantitativa kriterier för att identifiera de
gränsöverskridande transaktionernas effekter på marknaden och dess
förenlighet med gemenskapens integrationsmål. När förordningen antogs
1989 ansåg omsättningsvärdena vara satta efter politiska kompromisser.
Därför beslöt rådet att efter initial fas göra en revision av dessa i ljuset av de
erfarenheter som erhållits. Såväl rådet som kommissionen har visat sig
villiga att även beakta andra faktorer vid beräknandet av omsättning och att
revidera tröskelgränserna.

Det framlades förslag om en rejäl sänkning av omsättningsvärdena samt ett
borttagande av två tredjedels regeln. I ett förslag64 sattes de nya värdena vid
en sammanlagd omsättning i världen på 2 miljarder euro och en total
omsättning om 100 miljoner euro inom den gemensamma marknaden.
Kommissionen uppskattade att sänkningen av tröskelvärdena skulle medföra
en ökning med 65–80 fall per år om tvåtredjedels regeln kvarstod.65

4.4 Tilläggsförordningen 1310/9766

1996 framlade kommissionen officiellt ett förslag till översyn av
koncentrationsförordningen. Efter många överläggningar mellan
medlemsstaterna, konkurrensmyndigheterna och näringslivet antog rådet den
30 juni 1997 en tilläggsförordning till koncentrationsförordningen som
trädde i kraft den 1 mars 1998. För att underlätta läsningen och uppnå en
omfattande informationsspridning av koncentrationsförordningen samt

                                                
63 Overbury, H. C,  Politics or Policy?, s.581-584, Brown, A., Distinguishing between
Concentrative and Co-operative joint ventures, s.249.
64 Commission Report COM ( 93) 385 final [1993].
65 European Economy s.35f [1994].
66 Rådets förordning (EG) nr 1310/97 av den 30 juni 1997 om ändring av förordningen nr
4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer.
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tilläggen gav kommissionen ut en konsoliderad version på sin
Internetserver.67

Gemenskapens koncentrationskontroll skulle utvidgas till att även omfatta
koncentrationer som har påtaglig effekt i flera medlemsstater och den
kommer att garantera ett system med endast en kontroll, den så kallade one
stop shop (se nedan om principen i kapitel 4.5). Vidare kommer kontrollen, i
enlighet med subsidiarietetsprincipen, att möjliggöra en bedömning av
sådana koncentrationers effekt på konkurrensen inom gemenskapen som
helhet.68 Medlemsländerna var dock motvilliga mot att ge kommissionen
ytterligare makt över koncentrationer genom att sänka tröskelvärden varför
det istället infördes supplementära tröskelvärden. Kommissionen har
fortfarande möjlighet att välja att inte granska en koncentration under vissa
omständigheter och transaktionen kan även bli föremål för flera anmälningar
i olika medlemsstater, och underkastas deras regler för koncentrationer. En
koncentration måste dock anmälas till kommissionen för granskning om den
involverar tre eller fler företag från olika medlemsstater, som når upp till
tröskelvärdena.69

4.4.1 Förändringar

Det nya i tilläggsförordningen var främst två modifikationer som dels berör
nya tröskelvärden för gemenskapsdimension och dels att koncentrations-
förordningen nu kan tillämpas på kooperativa joint ventures. Dessutom har
kommissionens exklusiva kompetens utökats avseende koncentrationer som
inte faller in under gällande tröskelvärden, men som ändå har påtaglig effekt
i ett antal medlemsstater.

Enligt de gamla tröskelvärdena hade en koncentration
gemenskapsdimension om:
a) den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga parter i
koncentrationen översteg 5 miljarder euro,
b) omsättningen inom gemenskapen för åtminstone två parter i
koncentrationen översteg 250 miljoner euro,
om inte parterna i koncentrationen uppnår mer än två tredjedelar av sin
omsättning inom gemenskapen i ett och samma medlemsland.

Detta kompletterades med supplementära tröskelvärden. De nya reglerna
fastställer att en koncentration som inte uppnår tröskelvärdena ändå kan
anses uppnå gemenskapsdimension om vissa kriterier uppfylls.70 Samtliga

                                                
67 Se http://www.europa.eu/int/comm/competition/merger/legislation/c406489, Commission
XXVII report on competition policy, [1997], p.150.
68 Tilläggsförordning 1310/97 andra stycket i preambeln.
69 Cook & Kerse, a.a., s.4-7, 48f, artikel 1.3.
70 Tilläggsförordning 1310/97, artikel 1.3, Commission XXVII report on competition
policy, [1997] p.153.
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villkor måste uppfyllas för att koncentrationen skall anses vara av
gemenskapsintresse. Gemenskapsdimension är alltså uppnådd om:
a) den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda
företag överstiger 2,5 miljarder euro,
b) den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen för vart och ett av
åtminstone två av de berörda företagen överstiger 100 miljoner euro,
c) den sammanlagda omsättningen för samtliga berörda företag i var och en
av åtminstone tre medlemsstater överstiger 100 miljoner euro, samt
d) i var och en av åtminstone tre medlemsstater enligt punkt c), den totala
för vart och ett av åtminstone två av de berörda företagen överstiger 25
miljoner euro,
om inte vart och ett av de berörda företagen uppnår mer än två tredjedelar av
sin sammanlagda omsättning inom gemenskapen i en och samma
medlemsstat.

4.4.2 Full function joint ventures71

Koncentrationsförordningen kan vara tillämplig vid bildandet av ett joint
venture och till följd av tilläggsförordningens ikraftträdande görs inte längre
någon åtskillnad mellan koncentrativa och kooperativa joint ventures.
Kommissionen granskar istället huruvida företaget är självständigt
fungerande eller inte. Det är denna bedömning som avgör om ett joint
venture skall granskas under koncentrationsförordningen eller inte.

Ett joint venture som uppfyller kriterierna i artikel 3.2 anses utgöra ett
självständigt fungerande företag, eller ett så kallat full function joint venture.
Kraven är att företaget på varaktig basis uppfyller en självständig ekonomisk
enhets samtliga funktioner. Företaget måste ha en ledning och tillgång till
tillräckliga resurser, såsom anställda och kapital, för att på varaktig basis
kunna bedriva verksamhet inom det område som anges i avtalet om
upprättandet av det gemensamma joint venture. Om företaget erhåller sina
resurser från någon av dess aktieägare är irrelevant så länge som företaget
har den totala kontrollen över dessa tillgångar, utan någon som helst
inblandning av andra. Om däremot ett gemensamt joint venture endast tar
över en viss funktion inom moderbolagets affärsverksamhet utan att få
tillträde till marknaden är detta inte ett självständigt fungerande företag.

Genom bildande av ett joint venture får det inte heller uppstå risk för
samordning mellan moderbolagen, eller mellan moderbolagen och deras
joint venture. Kommissionen menar att parterna inte bör vara verksamma på
samma marknad. Kommissionen har dock klargjort att en endast marginell
närvaro av moderbolagen på den marknad som deras joint venture är aktiv,
inte är tillräcklig för att detta skall anses som konkurrensbegränsande
samordning.72 Det är dock ganska vanligt att moderbolagen spelar en viktig
                                                
71 Cook & Kerse, a.a., s.6, 49ff, Faull & Nikpay, a.a., s.217ff,  Weatherill & Beaumont, a.a.,
s.813-816, Commission Notice on the concept of full function joint ventures, 98/C 66/01.
72 Thomson/Pilkington, case IV/M086 [1991].
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roll under en inledande period av ett joint venture och att detta blir
underställt moderbolagen. Inom en treårsperiod bör emellertid ett sådant
förhållande vara så gott som borta för att ett joint venture skall räknas som
ett full function joint venture. I de fall där tiden inte är begränsad anses ett
joint venture som i huvudsak har en verksamhet begränsad till distribution
eller försäljning av moderbolagens produkter endast ha en funktion som
försäljningsagentur. Detta gäller även i de fall då ett joint venture handlar av
sitt moderbolag.73

Kommissionen har således att granska förhållandet mellan ett joint venture
och dess moderbolag för att kunna bestämma ifall detta joint venture har en
faktiskt självständig handelsförmåga. Vidare måste varaktigheten av en
strukturell förändring av ett självständigt företag bestå under en tid om minst
sex och ett halvt år på marknaden. I regel anses en tid om fem till tio år
utgöra gränser som bestämmer varaktigheten. Tidsgränsen varierar beroende
på vilken marknad som företaget agerar.74

4.4.2.1 Accessoriska begränsningar

Vid bildandet av ett självständigt fungerande gemensamt företag kan
begränsningar av moderbolagen godtas då de är direkt relaterade till och
nödvändiga för genomförandet av koncentrationen.75 Dessa så kallat
accessoriska begränsningar skall bedömas i samband med granskningen av
själva koncentrationen.

Förvärvsavtal innehåller ofta konkurrensklausuler eller andra begränsande
avtalsvillkor som inskränker avtalsparternas handlingsfrihet på marknaden
under en viss tid efter det att förvärvet har genomförts. Syftet med denna typ
av begränsning är som oftast att förvärvaren vill tillförsäkra sig det fulla
värdet av de överlåtna tillgångarna eller att uppdelningen av säljarens rörelse
och överlåtelse till köparen skall kunna ske på rimliga villkor.

Enligt koncentrationsförordningen skall relevanta transaktioner granskas i
dess helhet. Syftet är att samtliga begränsningar skall bedömas tillsammans
och därmed undvika dubbelgranskning av kommissionen.
Därmed inbegripes de begränsningar som har ett direkt samband med och är
nödvändiga för koncentrationens genomförande, de så kallade accessoriska
begränsningar, såsom till exempel know-how, konkurrens klausuler, licenser
och patent.76

                                                
73 Cook & Kerse, a.a., s.51f.
74 Cook & Kerse, a.a., s. 52.
75 Se Commission Notice regarding restrictions  ancillary to concentrations 90/C 203/5 och
Faull & Nikpay, a.a., s.223f, Jones & Gonzalez-Diaz, a.a., kap.14.
76 Koncentrationsförordning 4064/90 punkt 25 och artikel 8.2.
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Till förtydligande av artikel 8.2, koncentrationsförordningen, har
kommissionen utfärdat ett tillkännagivande med kommissionens tolkning av
begreppet ”begränsningar som har direkt samband med och är nödvändiga
för genomförandet av koncentrationer”.77 Satsen avser sådana begränsningar
som avtalats mellan parterna och som begränsar deras handlingsfrihet på
marknaden. Begreppet avser således inte begränsningar till nackdel för
tredje part. För att accessoriska begränsningarna skall granskas av
kommissionen krävs att de a) berör de parter som avser att koncentrera sina
företag, b) är underordnade huvudsyftet med koncentrationen, och c) är
nödvändiga för genomförandet av koncentrationen. Om begränsningarna
faller under koncentrationsförordningens bedömning faller de utanför
tillämpningen av artikel 81.1 och behöver inte notifieras enligt förordning
17/62. I de fall kommissionen bedömer att begränsningar till sin karaktär
klart skiljer sig från dem som själva koncentrationen leder till omfattas de
dock inte av förordningens bedömning.78

Kommissionen har därför att noggrant granska och bedöma
begränsningarnas direkta samband med och nödvändighet för en transaktion.
Dessutom måste kommissionen i det enskilda fallet beakta principen om
proportionalitet, det vill säga att begränsningarnas tidslängd och omfattning
inte får överskrida vad som skäligen kan krävas för koncentrationens
genomförande. Om mindre konkurrensbegränsande alternativ skulle stå till
buds, måste dessa väljas.

Vid försäljning av ett företag godtas i allmänhet konkurrensbestämmelser
som har direkt samband med och är nödvändiga för försäljningen i två år om
affären enbart gäller good-will, eller i tre år om den gäller know-how. I fråga
om det materiella och geografiska tillämpningsområdet, är utgångspunkten
att begränsningen endast får omfatta de varor och tjänster samt det
geografiska område inom vilket säljaren tillhandahöll dessa varor och
tjänster före överlåtelsen. Samma sak gäller för joint ventures, särskilt i de
fall där ett joint venture i sin verksamhet behöver införliva den know-how
och good-will som övertagits från moderbolagen. Parterna kan i avtalet enas
om en konkurrensklausul med längre varaktighet. Ett längre förbud kan
endast motiveras under ett visst begränsat antal omständigheter, exempelvis
i de fall det handlar om en överföring av know-how kan en ytterligare
skyddsperiod vara motiverad.79 Andra konkurrensklausuler kan bland annat
omfatta licenser avseende industriella och kommersiella äganderätter,
inköps- och leveransavtal.

                                                
77 Commission Notice regarding restrictions ancillary to concentrations 90/C 203/05
78 Faull & Nikpay, a.a., s.223-228.
79 Cook & Kerse, a.a., s.185fff, Faull & Nikpay, a.a., s.236fff.
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4.5 Kollektivt dominerande ställning

Det bör tilläggas att koncentrationsförordningen inte endast gäller
koncentrationer som skapar eller förstärker ett företags dominerande
ställning, utan även koncentrationer som skapar kollektivt dominerande
ställning. Detta var tidigare ett tomrum som kommissionen har fyllt bland
annat genom beslutet som gällde Nestlé/Perrier.80 I detta fall var det två
företag med stora marknadsandelar som avsåg att gå samman. Men eftersom
kommissionen fann att en kollektivt dominerande ställning skulle uppstå
godkändes inte det tänkta förvärvet. EG-domstolen bekräftade i sin dom i
målet Kali und Salz81 koncentrationsförordningens tillämplighet på
kollektivt dominerande ställning. I domen betonades vikten av kausalitet
mellan företagens förstärkta eller skapade dominans och skadan på
konkurrensen.

Under 1999 har frågorna kring oligopol med dominerande ställning
utvecklats. EG-domstolen bekräftade kommissionens beslut i fallet
Gencor/Lonrho82 och accepterade kommissionens sätt att behandla ärenden
som rör kollektivt dominerande ställning. Domen är betydelsefull i flera
hänseenden. För det första bekräftades kommissionens sätt att behandla
kollektivt dominerande ställning. EG-domstolen godkände särskilt att
marknadskännetecken som överblickbarhet, produkthomogenitet,
marknadens mognadsgrad, låg innovationsgrad, kostnadsstrukturer och
kontakter över flera marknader kan användas vid bedömningen av
förutsättningarna för att det skapas ett oligopol med dominerande ställning
på marknaden. För det andra fastställde domstolen kommissionens analys
om hur transaktionen skulle ha ändrat konkurrensförhållandena mellan
konkurrenterna och därigenom gjort konkurrensbegränsande parallella
förfaranden mera sannolika. För det tredje drog domstolen slutsatsen att det
inte behövde finnas strukturella förbindelser för att dominerande ställning
skulle föreligga.

Under 1999 undersökte kommissionen oligopol med dominerande ställning i
ett flertal ärenden. Analysen av dessa bygger på de särskilda
omständigheterna i varje enskilt fall, men det finns som ovan nämnt vissa
gemensamma faktorer. Kommissionen undersökte frågan om kollektivt
dominerande ställning i fyra stycken etapp två ärenden. Tre av ärendena
bedömdes efter domstolens dom. I ärendet Airtours/First Choice förbjöd
kommissionen slutligen transaktionen på den grunden att den skulle ha lett
till oligopol med tre reseföretag på en marknad som redan var starkt
koncentrerad.83

                                                
80 Nestlé/Perrier [1993] p. 110-116, ECLR nr 4, s.199-207 [2000].
81 French Republic, joined cases C-68/94, 30/95 [1998] s.1-1375,
 Cook & Kerse, a.a., s. 6, 168f, Korah, a.a.,  s.270f.
82 Gencor/Lonrho, case T-102/96 [1999].
83 Airtours/First Choice, Exxon/Mobil och Danish Crown/Vestjyske Slagterier, European
Union News nr 9, s.4f, Commission XXIX and XXVIII report on competition policy
http://www.europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/1999.



37

4.6 Handläggning

För att undvika forumshopping och parallella förfaranden finns en princip i
förordningen kallad one stop shop. Koncentrationsförordningen är baserad
på denna princip som innebär att endast en myndighet, antingen en nationell
myndighet eller kommissionen har rätt att granska en koncentration.

Företag som vidtar åtgärder som når upp till de gränsvärden som
förordningen uppställt skall anses ha gemenskapsdimension och som inte av
andra grunder faller utanför förordningens tillämpningsområde, skall anmäla
transaktionen. Anmälan skall göras senast en vecka efter det att avtalet har
ingåtts eller offentliggörandet av budet om övertagande eller förvärvet av ett
kontrollerande inflytande har gjorts. Om företagen underlåter att anmäla,
eller lämnar oriktiga uppgifter till kommissionen om koncentrationen
riskerar de att få böter på upp till femtiotusen euro. När en anmälan om
koncentration är mottagen av kommissionen ”fryses” företagets vidare
åtgärder att genomföra transaktionen under tre veckor, om inte särskilda skäl
medger undantag.84 Sedan anmälan har mottagits har kommissionen en
månad på sig att granska och bedöma koncentrationen. Denna tidsfristen kan
sedan 1998 förlängas till sex veckor antingen om kommissionen får en
begäran från en medlemsstat att den önskar behandla samgåendet eller om
parterna framför förslag om förändringar i den planerade fusionen vilka de
vill skall beaktas för att få ett godkännande av kommissionen. Har
kommissionen inget att invända får företagen klarsignal inom tidsfristens
ramar och transaktionen får slutgiltigt genomföras. Kommissionen kan
emellertid begära ytterligare tid för sin granskning under en fördjupande
andra etapps undersökning. Senast efter fyra månader måste kommissionen
fatta ett definitivt beslut om koncentrationen skall godkännas.85

Parterna kan föreslå förändringar för att undvika att deras anmälan leder till
ett avslag. Det är inte ovanligt att kommissionen under behandlingen av
anmälan framför villkor eller förslag till ändringar i avtalet för att kunna
lämna sitt medgivande till samgåendet. Det förekommer ofta att företagen
diskuterar planer om samgående med kommissionen innan de lämnar in
anmälan om koncentration. Innan kommissionen fattar sitt slutliga beslut
måste en rådgivande kommitté med företrädare för medlemsländerna få
tillfälle att yttra sig.

Om det inte föreligger ett gemenskapsintresse av en koncentration är läget
något mer komplext. Då skall anmälan ske till behörig nationell
konkurrensmyndighet för en granskning av koncentrationen. I de flesta
fallen är flera nationella myndigheter behöriga och olika nationella regelverk
skall tillämpas på transaktionen. I de fall det inte finns en nationell
konkurrensmyndighet kan MTF anmodas av en medlemsstat att intervenera.
MTF skall bedöma och fatta beslut om koncentrationen kommer att medföra
                                                
84 Koncentrationsförordning 4064/89 artiklarna 7 och 14.
85 Koncentrationsförordning 4064/89 artiklarna 6, 7 och 10.
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att konkurrensen inom den berörda medlemsstatens territorium påtagligt
kommer att hämmas och i vilken mån koncentrationen påverkar handeln
mellan staterna.86

4.6.1 Undantag till one stop shop

Kommissionen kan överlämna en prövning av en koncentration till en
medlemsstat trots att den egentligen faller under koncentrations-
förordningen. I sådana situationer finns det möjlighet att tillämpa nationell
lag på en koncentration trots att den uppnår gemenskapsdimension.

- Ett undantag kallas för ”the German clause” och finns i förordningens
artikel 9.87 Detta undantag gäller i de fall där kommissionen anser att det
handlar om dominans på en särskild nationell marknad, eller att vissa varor
eller tjänster berörs av en koncentration som är specifikt avgränsad till viss
medlemsstat. I sådana fall kan nationell lag eventuellt tillämpas om
kommissionen överlämnar prövningen av ärendet till medlemsstatens
behöriga myndighet. Medlemsstaten har då att pröva enligt nationell
konkurrenslagstiftning. Inom tre veckor efter det att medlemsstaten har fått
kopian av den anmälda koncentrationen skall kommissionen meddelas
huruvida koncentrationen hotar att skapa eller förstärka en dominerande
ställning på marknaden vars resultat blir att den effektiva konkurrensen
väsentligt hämmas inom en marknad inom medlemsstaten.

- I artikel 22.3-6 finns ett annat undantag, ”the Dutch clause”, som stadgar
att en medlemsstat kan anmoda kommissionen att pröva en koncentration
om det finns välgrundade misstankar att den komma att ha påtagliga effekter
på konkurrensen inom gemenskapen. Även de medlemsstater som inte har
de rätta instrumenten för att kunna göra en bedömning kan, tack vara
undantaget, hänvisa ett koncentrationsärende till kommissionen för
granskning. Detta visas klart i två anmälda fall enligt artikeln där
kommissionen efter granskning förbjöd koncentrationerna.88

Gränserna för undantaget klargjordes i fallet British Airways/Dan Air89.
Kommissionen konstaterade att den anmälda koncentrationen inte gick över
tröskelvärdena i artikel 1 och att de därför inte skulle granska den. De
belgiska myndigheterna använde sig då av sin rätt att under artikel 22
anmoda kommissionen att undersöka fallet i alla fall. Vid en sådan anmodan
har kommissionen endast kompetens att kontrollera hur den effektiva
konkurrensen påverkas inom den berörda statens territorium för att därefter
fatta ett beslut om koncentrationens förenlighet. I det aktuella fallet ansågs

                                                
86 Allgårdh & Norberg, a.a., s.328ff. och Korah, a.a., s.272-276, Koncentrationsförordning
4064/89 artikel 21.1.
87 Första gången kommissionen beviljade ett undantag enligt artikel 9 var i fallet
Tamac/Steetley, case IV/M180 [1993].
88 Kesko/Tuko, case IV/M784 [1997] och Toys R Us (II), case IV/M 890 [1998].
89 British Airway/ Dan Air, IV/M278 [1993].
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koncentrationen var acceptabel och konkurrensen skulle inte väsentligen
skadas eller hämmas.
Ett beslut fattas vanligen som tidigare nämnts inom en månad eller senast
efter fyra  månader, om kommissionen väljer att inleda etapp två av
undersökningen. Om kommissionen, trots påminnelser från medlemsstaten,
inte lyckas att besluta inom tidsgränsen skall ärendet hänskjutas tillbaka till
medlemsstaten.

I början av artikelns tillkomst fanns en rädsla för att medlemsstaterna skulle
missbruka undantaget, men så har inte skett. Förutom att medlemsstaten
skall hänskjuta ärendet till kommissionen krävs dessutom att kommissionen
beslutar sig för att ta upp det för en granskning. Givetvis är besluten som
fattas av kommissionen underkastade EG-domstolen som har rätt att
revidera.

- Ett tredje undantag stadgas i artikel 21.3. Det innebär att en medlemsstat
kan få rätt att skydda vissa legitima intressen som kommer att påverkas av
en koncentration även om dessa intressen inte är uttryckligt intagna i
koncentrationsförordningen. Detta kan exempelvis vara intressen av allmän
säkerhet och andra legitima intressen. Det sistnämnda begreppet har lämnats
odefinierat, men avser social och regional policy (se nedan).

4.6.2 Legitima intressen

Enligt artikel 21.3 har medlemsstaterna rätt att skydda andra legitima
intressen än de som omfattas av förordningen, om de är förenliga med
gemenskapsrättens allmänna principer och övriga bestämmelser. Med
legitima intressen avses allmän säkerhet, mediernas mångfald och andra
legitima intressen. Begreppet innefattar även ett skydd av tillhandahållande
av service eller produkter för den allmänna hälsan.

Begreppet legitima intressen kan uppdelas i två kategorier, dels de som
anges vara sådana i förordningens artikel 21.3 2 st., det vill säga allmän
säkerhet, mediernas mångfald och andra tillsynsregler, dels de andra
intressen vars legitimitet måste prövas av kommissionen i varje enskilt fall
(artikel 21.3 3 st.). Vad gäller den första kategorin saknar kommissionen
kompetens att förhindra tillämpningen av nationell rätt. Om en medlemsstat
önskar åberopa något annat intresse för att förhindra en koncentration med
gemenskapsdimension måste medlemsstaten först rådgöra med
kommissionen innan de vidtar någon åtgärd. Kommissionen har en månad
på sig att granska huruvida medlemsstatens åberopande är förenligt med de
allmänna principer och regler som är fastställda inom gemenskapsrätten. Om
kommissionen anser att intresset är legitimt får medlemsstaten således
åberopa det.

Rådet och kommissionen gjorde noteringar angående tolkning av artikel 21
när förordningen skulle antagas. En av dessa noteringar var att artikeln inte
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ger nya rättigheter för medlemsstaten att förbjuda koncentrationer. Artikeln
konstaterar endast att vissa legitima intressen kan åberopas under nationell
lag för att förhindra en koncentration, eller för att göra koncentrationen till
föremål för villkor och förpliktelser. Vidare möjliggör artikeln endast för
medlemsstaten att inom nationen förbjuda de koncentrationer som har blivit
godkända av kommissionen. Det går alltså inte för medlemsstaten att tillåta
koncentrationer som kommissionen har förbjudit.

4.7 Merger Task Force

Merger Task Force, MTF, är det organ som har huvudansvaret för att
tillämpa och upprätthålla fördragets konkurrensregler. De som arbetar inom
MTF är bland annat tjänstemän som tidigare jobbat för DG IV. Ett stort
antal är tjänstemän från medlemsstaterna som har vana att jobba med
ekonomer och från andra delar av kommissionen. Analyser av marknaden
vid koncentrationer förefaller vara mer sofistikerade än de som faller under
artikel 82. Publicerade beslut under första undersökningsfasen är korta på
grund av tidsbegränsningen. Kommissionen ger sina skäl för att de har valt
en viss produktmarknad och en viss geografisk marknad, men det kan ändå
var svårt för en utomstående att kunna bedöma huruvida valet är känsligt
eller inte såvida han inte inhämtar kunskaper inom området.90

4.8 Sammanfattning

Syftet med de ändringar som gjordes1997 i koncentrationsförordningen från
1989 var att rätta till de brister som konstaterats och kritiserats efter
förordningens ikraftträdande. Ändringarna medförde inte den reduktion av
tröskelvärden som kommissionen, ECOSOC och Europa Parlamentet
förespråkat91 och istället för att sänka värdena till 2 miljarder euro i
världsomsättning och 100 miljoner euro inom gemenskapen, tillades
supplementära tröskelvärden. Till följd av tilläggsförordningen sker nu en
bedömning i två etapper för att avgöra om en koncentration faller under
förordningen. Detta förfarande gör det möjligt att säkerställa en rättssäkerhet
för företagen och det tas större hänsyn till de ekonomiska realiteterna.
Förordningens tröskelvärden för företagens världsomsättning tar fortfarande
sikte på att bedöma de deltagande företagens samlade storlek och är en rent
kvantitativ bedömning av företagens ekonomiska styrka. Tröskelvärdena för
omsättningen inom gemenskapen tar sikte på att fastställa om det utövas en
minimiverksamhet inom EU och tvåtredjedels regelns syfte är att utesluta de
rent nationella transaktionerna från kommissionens kompetens.92 Även den
administrativa effektiviteten ökas genom principen om one stop shop då

                                                
90 Cook & Kerse, a.a., s.91.
91 Resolution of the European Parliament on the XXIII Report on competition [1995],
Opinions on the review of the Merger Regulation, ECOSOC 1157/95. ECOSOC
förespråkade även utan framgång för ett borttagande av 2/3 regeln.
92 EU Karnov 98/99, s.909f.
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endast en instans har rätt att granska koncentrationer med
gemenskapsdimension.93

Tillkännagivandet om full function joint ventures tar i princip upp samma
kriterier som tidigare skulle uppfyllas för att ett joint venture skulle anses
vara som självständigt fungerande.94 Ett joint venture måste vara verksamt
på en marknad, uppfylla alla de funktioner som normalt uppfylls av företag
verksamma på samma marknad. För att kunna göra detta måste ett joint
venture ha en styrelse som beslutar om dess dagliga aktiviteter samt tillgång
till tillräckliga resurser såsom finansiering, personal och tillgångar för att
kunna driva sin verksamhet på lång sikt.

Särskiljandet av koncentrativa och kooperativa joint ventures är borttaget
eftersom alla full function joint ventures kommer att bedömas som
koncentrationer under koncentrationsförordningen. Vid bedömningen av
joint ventures tar kommissionen särskild hänsyn till om två eller flera
moderbolag i betydande utsträckning är närvarande på samma marknad,
eller på en tidigare eller på en senare marknad i förhållande till deras joint
venture, eller på en nära angränsande marknad som har nära anknytning till
denna marknad. Dessutom granskar kommissionen om en samordning, som
är ett direkt resultat av bildandet av joint venture, ger de berörda företagen
möjlighet att eliminera konkurrensen när det gäller en stor del av de
ifrågavarande produkterna eller tjänsterna.
Detta tillägg förefaller ha välkomnats av industrin. Trots att kommissionen
har hunnit fatta beslut i ett stort antal ärenden sedan tilläggsförordningens
ikraftträdande, har ändringarna hittills inte visat några påtagliga skillnader i
praxis.

Det finns dock fortfarande en del otillfredsställande stadganden i
förordningen, till exempel ger den få anvisningar när det gäller konglomerat-
koncentrationer och mindre joint ventures. Det händer dessutom att
kommissionen avstår från att granska information i de fall den är alltför
kostsam att erhålla och där det står klart att en koncentration inte kommer att
minska konkurrensen på den gemensamma marknaden. För övrigt verkar
kommissionen vara förhållandevis flexibel i sin begäran av att erhålla
information och verkar sällan ha missat en deadline för att fatta beslut.

Antalet koncentrationer har fortsatt att öka under 1999. Under året anmäldes
292 ärenden vilket utgör en ökning med tjugofyra procent jämfört med året
före och en ökning med sjuttio procent jämfört med 1997. Sedan 1990 har
antalet ärenden som anmälts enligt koncentrationsförordningen  femdubblats
och trenden pekar mot att ännu fler anmälningar kommer att inlämnas för
granskning.

                                                
93 Commission Notice on the notion of a concentration 98/C 66/02 p.18 och 21f.
94 Commission Notice on the concept of full function joint ventures 98/C 66/01, p.12.
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5 USA

5.1 Inledning

I EU har konkurrenslagstiftningen i huvudsak tillkommit under 1950-talet,
och befinner sig alltjämt i utveckling. Normsystemet mot konkurrens-
begränsningar utgör en viktig del av EG-rätten och praxis har blivit
omfattande. Konkurrensrätten är av särskilt intresse för företag, såväl de
som är belägna inom EU:s medlemsstater som de i utomstående länder.
EU:s lagstiftningen mot konkurrensbegränsningar sägas ha sina rötter
framför allt i USA:s antitrustlagstiftning vilken utgör en mycket väl
utvecklad och central del i USA:s rättsordning.

Den grundläggande amerikanska antitrustlagstiftningen är Sherman Act,
från 1890. Dess centrala regler gäller i princip ännu oförändrade, men
befinner sig även där i ständig utveckling genom praxis. Bland de övriga
antitrustlagstiftningarna märks särskilt Clayton Act och Federal Trade
Commission Act, båda från 1914.

5.2 Antitrustlagstiftningens utveckling 95

Mot slutet av 1800-talet ansågs marknadsskyddet vara tillräckligt så länge
rätten att bedriva verksamhet och möjligheten att inträda på en marknad och
kunna konkurrera var garanterad. Detta kom dock att ifrågasättas då flera
järnvägsföretag började missbruka sin gynnsamma position. Företagen hade
i stort sett monopol på den amerikanska marknaden dels på grund av den
statliga indelningen av områden, dels till följd av att det initiala
kapitalbehovet var så stort att det inte fanns möjlighet att få mer än ett
företag, inom varje område, att ge god avkastning. Där andra fraktmedel
fanns sattes låga priser och där man hade monopol sattes höga priser utan
fruktan för konkurrens. Transportmarknaden kom därför att kännetecknas av
olika behandling för kunder, vilket allt tydligare upplevdes som orättvist.
Problemen och bristerna blev ännu mer uppenbara då andra truster kom att
kontrollera flera andra viktiga områden. På de konkurrensutsatta
marknaderna sänkte trusterna sin priser under konkurrenternas nivå och en
normal lönsamhetsnivå, vilket drev företagen i konkurs eller tvingade dem
att sälja sina rörelser till underpris.

I USA uppmärksammades paradoxen om den fria konkurrensen under sent
1800-tal. Folkets starka misstro gentemot monopol blev en grogrund för
folkrörelser och skapade ett massivt politiskt tryck vilket framtvingade en
lagstiftning. Även kongressen ogillade systemet med truster och reagerade
först och främst med hänsyn till konsumenterna och de mindre företag som
                                                
95 Bernitz, a.a., s.116-121, Thorelli, The Federal Antitrust Policy, s.36.
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drivits bort från marknaden. Världens första konkurrenslag, Sherman Act,
antogs därför 1890 i ett försök att hindra en snedvridning av konkurrensen.
Lagen var egentligen inget nyskapande utan snarare en kodifiering av
befintlig domstolspraxis och välkända principer som redan existerade inom
common law.96 Lagstiftningen inriktades på att förbjuda avtal och
samordnade förfaranden mellan flera företag som begränsade och påverkade
handeln och annan näringsverksamhet negativt. Förbud kom även mot
försök att monopolisera eller att verka för monopolställning av individuella
företag, sektion 1 och 2 Sherman Act.

Det dröjde dessvärre inte lång tid förrän företagen hade lärt sig att kringgå
lagstiftningen och maktmissbruket kunde fortsätta. Folket var besvikna på
domstolarnas tolkning av antitrustlagstiftningen och opinion skapades för
ytterligare reglering. Efter valet 1914 antogs Clayton Act. Clayton Act avsåg
att skydda de mindre företagen mot vissa tvingande och uteslutande
förfaranden när dessa kunde leda till att konkurrensen väsentligen
begränsades. Denna så kallade formativa period innebar en strängare
reglering av företagen och ett federalt justitiedepartement (DoJ) tillsattes för
att övervaka att lagarna efterlevdes.97

Under 1950-talet insåg man att tiden var mogen för att bryta upp en del av
de större företagen för att motverka ett alltför koncentrerat näringsliv.
Sektion 7 Clayton Act skärptes ytterligare genom Celler-Kafauver Act som
fortfarande har aktualitet. Kompletteringen har gjort att företags-
koncentrationer nu inkluderas av förbudet. Det är inte endast vid förvärv av
andelar eller tillgångar i företag som lagen gäller, utan även då konkurrensen
minskar tillföljd av att parter slår sig samman och koncentrerar företagen.

5.3 Sherman Act och Clayton Act98

Syftet och målet med antitrustlagstiftningarna är att upprätthålla en
konkurrenskraftig marknad. De företag som dominerar en marknad så starkt
att de de facto styr densamma skall förbjudas.99

Högsta domstolens första dom i enlighet med Sherman Act kom i Trans-
Missouri målet.100 Fallet handlade om två företag som samarbetade inom
järnvägsbranschen. Domstolen uttryckte sitt ogillande mot trusternas
maktmissbruk och förtryck av småföretagare och menade att deras
samarbete i fallet föll in under Sherman Act och per se var ett brott mot
                                                
96 Odenbro, USA:s antitrustlagstiftning, s.9.
97 Gellhorn, Antitrust Law and Economics, s.27, Thorelli, a.a., s.235-240, Neale, The
Antitrust Laws of the USA, s.18-20.
98 Hämtade från http://www.usdoj.gov/atr/foia/divisionmanual/ch2.htm.
99 Sherman Act, sektion 1 stadgar bland annat att;”…every contract, combination form of
trust or otherwise, or conspriacy, in restraint of trade of commerce among the several states,
or with foreign nations, is to be declared illegal.”
100 U.S. v. Trans-Missouri Freight Association, 166, U.S. 290 [1897], Lawrence,  Antitrust,
s.167ff.
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lagen. Domen fastslog således att lagen var tillämplig på mer än orimliga
handelsbegränsningar.

Sherman Act sektion 2 stadgar att monopol eller försök till monopol genom
samarbete eller av egen kraft är olagligt. Under denna paragraf finns det inga
per se förbud utan varje enskilt fall är föremål för gränsdragningar och rule
of reason är allena rådande. Detta kan ses som en självklarhet eftersom om
alla avtal och samarbeten per se förbjöds skulle utvecklingen av handeln
stagnera.

Det har diskuterats huruvida domstolarna har rätt att åberopa rule of reason,
det vill säga en skälighetsbedömning av konkurrensbegränsningars
tillåtlighet, i stadgandet. Högsta domstolen har stannat för en kompromiss.
Vissa särskilt allvarliga typer av konkurrensbegränsningar behandlas därför
som förbjudna per se. Till dessa hör framför allt alla former av
prissamverkan mellan företag, vare sig samarbetet är bindande eller inte,
hemligt eller offentligt, tillfälligt eller långvarigt. Förbjudna per se är även
avtal mellan konkurrenter om marknadsdelning samt bojkotter. De
konkurrensbegränsningar som är av mindre allvarlig karaktär kan däremot
efter en prövning i det enskilda fallet godtas med stöd av just rule of
reason.101 Rule of reason avgränsar tillämpningsområdet för
antitrustlagstiftningen eftersom skälighetsbedömningen ger möjlighet att
bortse från sådana företeelser som faller under lagtextens innebörd, men
som har så liten effekt och betydelse att de inte skadar konkurrensen. Man
kan med andra ord säga att rule of reason innefattar en de minimis regel.102

Utifrån denna bedömning skall en konkurrensbegränsning alltid antingen
förklaras förenlig eller oförenlig med lagen.

Sektion 7 i Clayton Act är den viktigaste lagregeln i samband med förvärv i
USA. Den innebär att om ett företag förvärvar ett annat och detta medför att
konkurrensen väsentligt hämmas, är förvärvet att betrakta som olagligt.103

5.3.1 Relevant marknad

För att kunna granska en koncentrations förenlighet med Clayton Act finns
det liksom inom EG-rätten olika bedömningskriterier att beakta. Enligt
antitrustlagststiftningarna skall den relevanta marknaden bedömas med
beaktande av affärsmässiga överväganden och realiteter samt faktisk
konkurrens. Högsta domstolen har i Du Pont-målet visat att kriterierna i
testet av marknadens omfattningen inte skiljer sig så mycket åt från de som
beaktas vid bedömning inom EU. Först bedöms vilken den relevanta
                                                
101 Lawrence, a.a., s.175f.
102 Bernitz, a.a., s.284f.
103 Clayton Act, sektion 7; ”... no corporation engaged in commerce shall aquire…the whole
or any part of the stock or other share capital and no corporation…shall aquire the whole or
any part of the assets of another corporation engaged also in commerce, where in any line of
commerce in any section of the country, the effect of such aquisition may be substantially to
lessen competition, or to tend to create a monopoly.”
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marknaden för en viss produkt är. Därefter bedömer domstolen produkters
utbytbarheten inom olika användningsområden med hänsyn till pris,
användbarhet och kvalitet. I målet Alcoa-Rome befanns till exempel
aluminium- och kopparkabel utgöra olika marknader, medan domstolen i
Continental Can fann att burkar och flaskor tillhör samma marknad.104

Den geografiska marknadens omfattning avgränsas också med beaktande av
affärsmässiga aspekter och förekomsten av konkurrens. Det finns naturliga
geografiska avgränsningar som skapar marknader. I de flesta fallen är ett
helt land en marknad. När det inte är uppenbart hur en marknad skall
avgränsas avgörs detta vanligast genom att se till transportkostnaderna.
Dessa jämförs mellan olika försäljningsplatser och hur resultatet ser ut om
en prishöjning vid en av dessa görs. Stora skillnader i pris och dålig
följsamhet vid prishöjning tyder på att marknaderna är avgränsade från
varandra. Det är med andra ord en ”korspriselasticitet” mellan marknaderna
som bedöms.

En avgränsning av den relevanta marknaden är många gånger av avgörande
betydelse i ett rättsligt förfarande baserat på sektion 2 Sherman Act och i än
högre grad beträffande sektion 7 Clayton Act. Ju snävare marknaden
definieras desto mer betydande tenderar marknadsandelen att bli och det kan
då bli svårare att få ett förvärv godkänt av DoJ och Federal Trade
Commission (FTC).105

5.3.2 Marknadsandel

När relevant produkt- och geografisk marknad är bestämd kan
marknadsandelar beräknas. Marknadsandel kan sägas motsvara andelen av
företagets försäljning inom ett visst verksamhetsområde eftersom man
räknar antalet företag och jämför deras respektive säljvolymer. Vid
granskning av om dominans föreligger är det i USA inte endast
marknadsandelarna som är avgörande utan även andra faktorer är av
betydelse.106 Hur stor marknadsandel som behövs för en fällande dom är
osäkert men domare Learned Hand har uttalat sin mening i Alcoa-målet.
Han menar att nittio procent definitivt är tillräckligt för att konstituera
monopol. Vidare är det tveksamt huruvida sextio till sextiofyra procent är
tillräckligt, men att trettiotre procent i alla fall inte räcker för en fällande
dom.
De personer som är praktikanter från USA och som har att bedöma
konkurrensärenden bör dock vara uppmärksamma på att policyn beträffande
dominans och monopol skiljer sig åt mellan EU och USA. Då ett företag i

                                                
104 U.S. v. E.I  Du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377, 404 [1956], U.S. v. Aluminum
Co. Of America 377 U.S. 271 [1964], U.S. v. Continental Can Co., 384 U.S. 441[1964],
Odenbro, a.a., s.59f, Merger Guidelines 1992, avsnitt 1.0-1.22
www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/horiz_book/11.html.
105 Odenbro, a.a., s.60f.
106 U.S. v.  Aluminum Co. of America,148 F.2d, 424 [2d Cir.1945].
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USA inte betraktas som ett monopolföretag kan det, om det har vissa
konkurrensfördelar i vissa situationer, anses missbruka en dominerande
ställning inom EU.

Vid jämförelse av sektion 2 Sherman Act och sektion 7 Clayton Act, kan i
allmänhet konstateras att domstolarna vid tillämpningen av Clayton Act, till
följd av dess preventiva karaktär, förefaller tillåta sig en något större
flexibilitet vid fastställandet av den relevanta marknaden. Ytterligare
omständigheter som belyser rättspraxis progressiva inställning till
ifrågavarande antitrustområde är att bevis angående förhållanden som hänför
sig till tiden efter ett företagsförvärv tillmäts stor betydelse vid påvisandet
av konkurrensbegränsande effekt, medan motsvarande bevisning för att
påvisa frånvaron av en sådan effekt har givits ringa tyngd. Motiveringen till
detta är att företag kan sköta sig exemplariskt under det rättsliga förfarandet
i samband med förvärvet, för att genast därefter fritt kunna utnyttja
situationen i konkurrensbegränsande syfte.107

5.3.2.1 Herfindahl-Hirschman Index

I regel beräknas marknadsandelar för samtliga företag som anses vara del av
den relevanta marknaden, baserat på deras totala avsättning eller effektivitet.
En marknadskoncentration innebär att det finns ett visst antal företag på
marknaden med sina respektive marknadsandelar. För att bedöma om en
koncentration mellan två eller flera av företag är konkurrenshämmande
granskas transaktionen i ljuset av olika faktorer. Däribland finns det ett test
som kallas för Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Testet påstås ha
förbättrat kontrollen av företagskoncentrationer eftersom det speglar både
fördelningen av marknadsandelar mellan de fyra största företagen och
sammansättningen utanför dessa.

HHI beräknas genom att, inom ett visst verksamhetsområde, summera de
fyra största och berörda parternas individuella andelar vardera upphöjda till
2. Den totala summan visar huruvida marknaden är koncentrerad eller ej.
(Om till exempel en marknad består av fyra storföretag med följande andelar
i procent; 302, 302, 202, 202 blir resultatet enligt HHI 2600.) HHI använder
en skala från 0 där perfekt konkurrens föreligger, till 10 000 där det är ett
rent monopolförhållande. Även om det vore mer fördelaktigt att inkludera
samtliga företag vid beräkningen anses bristen på information om de mindre
företagen inte påverka indexberäkningen väsentligt.

USA:s DoJ bedömer uträknade värden under 1000 som koncentrationer
vilka varken kommer att skada marknaden eller hämma konkurrensen. Om
värdena hamnar mellan 1000-1800 föreligger däremot en potentiell risk för
att koncentrationen kan komma att påverka konkurrensen negativt varför
kontroll inom den marknaden högst sannolikt kommer att ske. Ett resultat

                                                
107 Barounos, a.a., s.170ff.
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över 1800 innebär att en företagskoncentration kommer att granskas och
antingen förbjudas eller godkännas.108

Vid bedömande av en koncentration beaktas koncentrationens faktiska
konkurrenspåverkan och om marknadens koncentration kommer att öka.
Hur marknaden ser ut är viktigt även för att kunna bedöma hur en
koncentration kommer att påverka potentiell konkurrens. Vid en granskning
av koncentration beaktas liksom hos kommissionen även andra faktorer än
enbart marknadsandelarna. Det är av vikt att bedöma såväl andra
marknadsfaktorer som har nära samband med konkurrenseffekter som
marknadstillträde och effektivitet. Ur ett konkurrensrättsligt perspektiv kan
effektivitet som medför att monopol eller nästan monopol uppstår så gott
som aldrig rättfärdiga en koncentration.

5.4 Företagskoncentration109

Sektion 7 Clayton Act tillkom således för att utrusta statsmakten med ett
mer effektivt vapen än sektion 2 Sherman Act i kampen mot koncentrationer
i näringslivet genom företagssammanslagningar och företagsförvärv.
Begreppet företagssammanslagningar används inte endast i en strikt
associationsrättslig utan i en mer vidsträckt praktisk betydelse, det vill säga
till att avse alla de förfaranden genom vilka ett företag hamnar under annans
bestämmande inflytande. Idag tillämpas dock antitrustlagstiftningen många
gånger så strikt att storföretagen normalt sett saknar möjlighet att förvärva
företag inom samma eller näraliggande bransch, vars marknadsandel
överstiger en till två procent (se nedan 5.4.1-5.4.2).

Marknaden och konkurrensen skyddas bättre om det finns en möjlighet att
motarbeta skadliga koncentrationer innan de uppstår. Clayton Act stadgar
förbud mot uppköp av och samgående med andra företag om konkurrensen
hämmas eller på annat sätt påverkas väsentligt. Köp av inkråm i andra
företag och skapandet av joint ventures som medför dominerande ställning
är således förbjudna. Företagens marknadsandel, dess struktur och
möjligheterna till nyetablering påverkar bedömningen. Allt sammanvägs i en
helhetsbedömning av marknadens konkurrenskraft före och efter en
eventuell förändring. Bedömningen påverkas dock inte av om det sker
horisontellt, vertikalt eller branschblandat.

1992 kom nya reviderade riktlinjer för horisontella koncentrationer och
ersatte de tidigare från 1984.110 Den väsentliga skillnaden med de nya

                                                
108 1.51(a)  Merger Guidelines, ECLR Vol.20 nr 1, s.14-28, [1999].
109 Bernitz, a.a., 293ff, Hamilton, Corporation, s.852-860, Neale, a.a., s.185, 199, Nerep,
a.a., s.30, 1992 Horisontal Merger Guidelines, www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm, Hart-
Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1999 www.abanet.org/antitrust/reports/html.
110 Policyn har dock inte förändrats vad gäller icke-horisonella koncentrationer. Se avsnitt
4 i Department’s Merger non-horizontal Guidelines
http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/2614.htm.
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riktlinjerna är att de mer utförligt förklarar hur koncentrationer kan leda till
negativa konkurrenseffekter, samt hur vissa marknadsfaktorer beaktas vid en
analys av dess effekter. Dessutom beskrivs den process som används vid en
bedömning av om åtgärder skall vidtagas mot en koncentration. Först
bedöms huruvida företagskoncentrationen väsentligt kan medföra en ökad
koncentration inom ett visst område på marknaden. Därefter granskas
transaktionen i ljuset av hur koncentrerad marknaden är, samt andra faktorer
som visar hur koncentrationen kan resultera i ett hämmande av potentiell
konkurrens. Därtill granskas om effektivitetsvinsterna inte skulle kunna
åstadkommas av parterna på annat sätt än genom att överlåta ett helt eller en
del av företag.

Bedömningen av företagskoncentrationer sker således med hjälp av olika
verktyg. Tillsammans ger de en överblick av hur koncentrerad marknaden
är, potentiella konkurrensbegränsande effekter, vad inträdet på marknaden
innebär och om effektivitet påverkas av en transaktion. En sammanvägning
medför att man kan avgöra om det är troligt att en företagskoncentration
kommer att skapa eller förstärka en marknadsmakt, eller om det endast
underlättar för företagets utövande av sin verksamhet.

I USA finns det tre olika huvudtyper av företagssammanslagningar,
horisontella, vertikala och konglomerat. Det kan påpekas att konglomerat
förefaller ha en mera vidsträckt betydelse i USA än i Europa. Möjligtvis
beror det på att USA anser en koncentration vara ett konglomerat även i de
fall företagen är i samma bransch och det avgörande är att de inte tidigare
har varit direkta konkurrenter.

5.4.1 Horisontell företagskoncentration

I målet Philadelphia National Bank formulerade Supreme Court en tumregel
för att undvika alltför djupgående ekonomiska utredningar. Regeln går ut på
att förbjuda koncentrationer som sannolikt kommer att medföra att ett
företag kommer att behärska en oskäligt stor andel av den relevanta
marknaden. Vidare krävs det att koncentrationen på marknaden väsentligt
ökar och att det föreligger en risk för att konkurrensen kommer att hämmas.
Regeln utvecklades senare genom Pabst Brewing Co. och Von’s Grocery till
att förbjuda företagsförvärv där den kombinerade marknadsandelen var fem
procent. Detta förutsätter att det förekommer en tendens till koncentration på
den relevanta marknaden.111

DoJ har utgivit vägledning för vilka transaktioner det finns anledning att
ingripa mot. Vägledningen har uppdelat marknaden i höggradigt
koncentrerade marknader, mindre höggradigt koncentrerade marknader och
marknader med tendens till koncentration.
                                                
111 U.S. v. Philadelphia National Bank, 374 U. S., 321 [1963], U.S. v. Pabst Brewing Co.,
384 U. S., 546 [1966], U.S. v. Von’s Grocery Co., 384 U. S., 270 [1966], Odenbro, a.a.,
s.62ff, Sullivan, a.a., s.619ff.
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- På höggradigt koncentrerade marknader kontrollerar de fyra ledande
företag tillsammans sjuttiofem procent av marknaden. Här finns anledning
att ingripa mot företagsförvärv till och med i de fall där marknadsandelar
hos det förvärvade företaget är nere vid en procent om det förvärvande
företaget har en marknadsandel om minst femton procent.
- På en mindre höggradig koncentrerad marknad behärskar de fyra ledande
företagen mindre än sjuttiofem procent. Även här finns det anledning att
angripa vid mycket låga marknadsandelar hos det förvärvade företaget.
- Marknader med en tendens till koncentration föreligger om en ökning med
minst sjutton procent av den sammanlagda marknadsandelen oavsett vilken
kombinationen är av minst två av de åtta största företagen på marknaden
under en tidsperiod om fem till tio år. I regel förefaller det att räcka med ett
förvärv av en marknadsandel om två procent för att ett ingripande mot
koncentrationen kommer att ske.112

5.4.2 Vertikal och konglomerat företagskoncentration

Vid förvärv av företag i leverantörsledet eller avnämnarledet betraktas inte
bara risken för en koncentration på den relevanta marknaden vara särskilt
betydelsefull utan även eliminering av potentiell konkurrens och resande av
hinder för nytillträde tillmäts stor vikt.

Då företagskoncentrationer av konglomeratkaraktär inte kan sägas medföra
någon koncentration på marknaden, har de ekonomiska utredningarna och
de legala resonemangen i sådana ärendenblivit mindre lättöverskådliga och
deras vägledande och regelbildande förmåga försvagats av subtila och
svårgripbara gränsdragningar mellan tillåtna och otillåtna koncentrationer.
Det förefaller dock av rättspraxis som om vissa grunder för otillåten
koncentration förekommer särskilt frekvent, exempelvis hinder för
nykomlingars inträde på marknaden, eliminering av det förvärvade företaget
som potentiell konkurrent på marknaden och möjligheter till ömsesidiga
affärstransaktioner. Förbud mot koncentrationer med konglomeratkaraktär
formuleras i sektion 7, Clayton Act, då de företer likheter med horisontell
eller vertikala företagskoncentrationer.113

5.5 Anmälningsplikt114

Antitrustlagstiftningen kräver att vissa typer av planerade förvärv formellt
rapporteras till FTC och DoJ innan de genomförs. Kravet ställs med hjälp av
FTC:s regler och Hart-Scott-Rodino Improvements Act (HSR Act).

                                                
112 Odenbro, a.a., s.62ff.
113 Odenbro, a.a., s.66-72.
114 Clayton Act sektion 7A 3.A.
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HSR Act föreskriver att det förslagna förvärvet inte får genomföras innan
viss tid har förflutit under vilken myndighetsorganen kan komma med
invändningar mot förvärvet. Denna tid varierar mellan femton till trettio
dagar beroende på vilken typ av transaktion det gäller och kan förlängas upp
till högst tjugo dagar utan ett domstolsbeslut.
HSR Act är tillämplig på förvärv där de inblandade parterna uppfyller något
av följande krav:
- ett företag vars årliga omsättning eller nettotillgångar överstiger ett värde

av tio miljoner USD köps av ett företag med omsättning eller tillgångar
till ett värde av etthundra miljoner USD (om det gäller köp av ett
tillverkande företag)

- ett företag vars totala tillgångar överstiger tio miljoner USD köps av ett
företag vars årliga omsättning eller tillgångar överstiger etthundra
miljoner USD i värde (om det gäller köp av företag som inte har
tillverkning)

- om ett företag med årlig försäljning eller totala tillgångar till ett värde av
etthundra miljoner USD köps av ett företag med totala tillgångar eller en
årlig försäljning överstigande tio miljoner USD

- om förvärvet innebär att det köpande företaget erhåller femton procent
eller mer av det köpta företagets aktiers röstvärde.

Undantag kan dock ges för små förvärv där ett förvärv av mer än femton
procent men mindre än femtio procent av aktiernas röstvärde förvärvas och
där företagets värde är mindre än femton miljoner USD. I dessa fall behöver
förhandsanmälan av förvärvet inte ske enligt HSR Act.

5.6 Försvarsteorier115

Till följd av den vidsträckta tillämpningen av sektion 7 Clayton Act, har
domstolarna hamnat i situationer där de nödsakats formulera undantag från
huvudregeln för att kunna undvika att inte kunna godkänna företagsförvärv
med konkurrensstimulerande effekt. Under årens lopp har praxis utvecklat
olika doktriner som således kan försvara företagskoncentrationer.

En av dessa doktriner kallas för småföretagsamhetsdoktrinen. I förarbetena
till Clayton Act finns stöd för att dess sjunde sektion inte skall användas för
att förhindra att två små företag går samman för att kunna konkurrera med
de stora företagen som dominerar på marknaden.

En annan doktrin avser konkursmässiga företag. Denna doktrin som även
kallas för failing-firm har tillämpats flitigt. I fallet Citizen Publishing116

uppställdes kriterierna för dess tillämpning. Det krävs att
a) det förvärvade företagets resurser är uttömda och utsikterna  till

återhämtning så minimala, att det med klar sannolikhet kommer att gå i
konkurs och sakna möjlighet till rekonstruktion därefter; samt

                                                
115 Odenbro, a.a., s. 59ff, Sullivan, a.a., s.628f.
116 Citizen Publishing Co. v. U.S., 394 U.S., 131 [1969], Odenbro, a.a., s.61f.
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b) att det förvärvande företaget- efter uppriktiga ansträngningar av det
konkurrsmässiga företaget att finna andra spekulanter- visat sig vara den
ende tillgänglige köparen.

Om flera spekulanter finns faller inte förvärvet under sektion 7 Clayton Act,
endast om den på marknaden minst dominerande av spekulanterna köper
eller, generellt sett, den som genom förvärvet begränsar konkurrensen minst.

5.7 Allmän information

De vanligaste sanktionerna för brott mot antitrustlagstiftningen är utfärdande
av förbud och föreläggande samt skadestånd. I enlighet med Clayton Act har
enskild part möjlighet att stämma företag som brutit mot lagen och har rätt
att kräva ett skadestånd upp till tre gånger skadans värde samt ersättning för
rättegångskostnaderna. USA anser att den enskildes möjlighet till att åtala
företag principiellt är viktigt för att regelsystemet skall resultera i en fullgod
övervakning av företagen. Allt sker enligt principen att flera ögon ser mer
och dessutom är ekonomiska intressen ett gott incitament till många
anmälningar.

Avtal och otillåtna klausuler är civilrättsligt ogiltiga. Överträdelse av
Sherman Act och Clayton Act är straffsanktionerade och vid fällande dom
kan det utdömas böter eller till och med fängelse i högst tre år om det gäller
en fysisk person.117

De amerikanska domstolarna ha haft och har även idag en utomordentlig
stor del i utvecklingen av den amerikanska antitrusträtten. En anledning till
detta är att den amerikanska rätten generellt till stor del är styrd av
prejudikat. Lagar skrivs relativt vaga, vilket ger domstolen större utrymme
för tolkning.

Den amerikanska antitrust lagstiftningen har en vidsträckt extraterritoriell
tillämpning, och tillämpas även på åtgärder som vidtagits utanför landets
gränser. Praxis bygger på effektprincipen vilken innebär att antitrust-
lagstiftningen anses tillämplig även på konkurrensbegränsningar som
företagits utanför USA när dessa har effekter av viss betydelse för den
amerikanska marknaden. Med andra ord så tvingar lagstiftningen de
amerikanska företagen att vara försiktiga världen över.

                                                
117 Kjellströms, a.a., s.59, Clayton Act sektion 4 A, 15 USC § 15,  Sherman Act sektion 3,
15 USC § 3.
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6 EU och USA118

De amerikanska myndigheterna har länge samarbetat med andra länder.
Samarbetet har främst två syften. Det ena är att förenkla lagsökning av
utländskt baserade företag som opererar i Amerika. Det andra är att hjälpa
till vid instiftande av ny lagstiftning eller modifierande av obsolet sådan i
andra länder. I september 1991 undertecknade Europeiska kommissionen,
USA:s Departement of Justice och Federal Trade Commission ett avtal vars
syfte är att bidra till samarbete, samordning och att undvika konflikter vid
genomförande av konkurrenslagstiftningarna.119 Avtalet innehåller
stadgande om extraterritorialitet och hur utbyte av information och expertis
skall ske mellan parterna. Särskilt skall framhållas artikel V om ”aktiv
hövlighet”(positive comity). Artikeln uppmanar till samarbete beträffande
konkurrensbegränsande aktiviteter som förekommer på ena partens
territorium och som påverkar den andra partens intressen negativt. Avtalet
kan även ses som ett erkännande av faktumet att karteller, koncentrationer
och tvivelaktiga metoder finns och används internationellt, vilket inte sällan
resulterar i att två myndigheter jämsides har jurisdiktion.

EG-domstolen har framhållit att även om avtalet är bindande som
internationell lag, har kommissionen egentligen inte några befogenheter att
sluta bindande avtal avsedda för hela gemenskapen. Domstolen förklarade
avtalet som ogiltigt, men rådet ratificerade senare avtalet och därigenom
även kommissionens agerande genom beslut den 10 april 1995.120 Avtalet
förstärktes sedermera något 1998 genom ett tilläggsavtal. Avtalet tillämpas
dock ej på koncentrationer där mandatet och tidsgränserna som
kommissionen är förpliktade att följa enligt koncentrationsförordningen
gäller.

6.1 Likheter och skillnader mellan EU och USA

För att kunna göra en analys huruvida EU anammar det amerikanska
systemet måste man beakta de stora skillnaderna mellan de två systemen.
Grundsyftena är olika. De politiska strävandena är olika. Lagtexterna är
olika och det finns även andra skiljelinjer.
Inledningsvis ett par förbehåll. Alla omdömen och slutsatser är gjorda mot
bakgrund av det samhälle vi lever i nu. Det går till exempel inte att förutsäga
vad som skulle ske om hela EU drogs in i en djup ekonomisk depression.

                                                
118 Cook & Kerse, a.a., s.14f.
119 Agreement Between the Governement of the United States of America and the
Commission of the European Communities Regarding the application of Their Competition
Laws, reprinted in 30 Int’l Legal Mats. 1491 [1991], http://www.europa.eu.int/eur-
lex/sv/lif/dat/1998/sv_298A0618_01.html, OJ [1995] L95/45.
120 OJ L95/45[1995].
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Alla händelser som drastiskt förändrar samhället gör ju att förutsägelser och
bedömningar blir mer eller mindre felaktiga.

Konkurrensrättens primära syfte inom EU är att integrera medlemsstaterna
på den gemensamma marknaden. I USA är syftet främst att slå vakt om
konkurrensen i konsumenternas intresse. En annan skillnad återspeglar att de
båda marknaderna har vitt skilda ekonomiska förutsättningar. Den
amerikanska marknaden är enhetlig i förhållande till de europeiska
marknaderna som är flera med målet att bli en marknad. Inom EU finns
därtill språkskillnader, olika valutor, fluktuerande växelkurser med mera.
EU har därför striktare regler vad angår territoriella handelsbegränsningar
mellan medlemsstaterna, vilket betyder att tullavgifter, importavgifter och
andra handelshinder inte är tillåtna. I USA tillåts liknande handels-
restriktioner om inte några få leverantörer dominerar marknaden kraftigt.

Integrationsmålet inom EU kan också medföra regler vilka uppmuntrar små
och medelstora företag till att exempelvis samarbeta. Det anses stärka
konkurrensen eftersom de då kan konkurrera med de stora företagen på mer
likvärdiga villkor. Framför allt uppmuntras samarbetet som spänner över
landgränser. Att sammanföra detta integrationsmål med de mer traditionella
konkurrensmålen är en mycket viktig uppgift för EU:s myndigheter.

EU:s och USA:s konkurrenslagstiftning skiljer sig ganska mycket åt både
vad gäller policy och förfaringssättet vid bedömning. I och med den inre
gemensamma marknaden måste parter som gör affärer utanför gemenskapen
vara mer medvetna om, och även följa, gemenskapens konkurrenspolicy när
internationella transaktioner genomförs. Så om två större multinationella
företag från USA avser att genomföra en koncentration av något slag vilken
kommer att uppnå tröskelvärdena i koncentrationsförordningen har
kommissionen rätt att granska om deras transaktion skulle kunna hota
konkurrensen inom gemenskapen.121 Det behöver inte nödvändigtvis
innebära att själva företagskoncentrationen sker inom EU, utan det är
tillräckligt att tröskelvärdena uppnås både vad gäller världsomsättning och
omsättning inom EU.

Beträffande själva granskningsförfarandet av företagskoncentrationer saknas
det i EU ett instrument motsvarande USA:s Herfindahl-Hirschman index. I
EU är den fundamentala bedömningen av dominans en granskning
fokuserad på beräkning av marknadsandelar, vanligtvis i relation till
företagens omsättning. Båda systemen har förfinat sina primära analyser av
möjlig konkurrensbegränsande effekt genom att ta även andra faktorer
såsom potentiell, konkurrens, tillgång och efterfrågan samt
marknadstillträde i beaktande.122

                                                
121 Se till exempel Bankamerica/Security Pacific, case IV/M137 [1991].
122 ECLR vol.20 nr 1, s. 14-28 [1999].
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Inom såväl EU som i USA fortsätter antalet anmälda företags-
koncentrationer att öka. Detta innebär en ökad arbetsbelastning på
konkurrensmydigheterna samt en ökning av de administrativa kostnaderna.
De administrativa förbättringsåtgärder som planeras framgår av
kommissionens vitbok och USA:s Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act.
Inom EU kommer en decentralisering ske vilket innebär att de nationella
myndigheterna tilldelas ett större ansvar och kompetensområde än vad de
tidigare hade. Den bakomliggande tanken är att kommissionen istället skall
inrikta sig på de riktigt stora företagskoncentrationerna och de konkurrens-
fall som begränsar eller skadar konkurrensen väsentligt.123

I USA föreslår HSR bland annat en höjning av tröskelvärdena i sektion 7A
Clayton Act från femton miljoner dollar till trettiofem miljoner dollar.
Beräkningar visar att detta skulle minska antalet anmälningar med drygt
trettio procent. Vidare vill HSR avgiftsbelägga tvåstegsgranskningen ända
upp till etthundra tusen dollar vid större anmälningar för att reducera antalet
anmälningar. Enligt förslagen skall förändringarna ge mer tid och resurser
till att bedöma de stora koncentrationernas påverkan på konkurrensen.124

Kritik har riktats mot kommissionens vitbok eftersom den till vissa delar är
inspirerad av USA:s koncept och metoder angående antitrust policyn.
Särskild kritik är till exempel riktad mot förslag att enskilda skall få större
möjlighet att väcka skadeståndsåtal inför domstol. Kritikerna anser inte att
det amerikanska systemet eftersträvansvärt. Dessutom anser de att om EU
skall anamma USA:s koncept bör det samtidigt antas andra bestämmelser
som kan säkerställa att ett agerande i EU kan få samma positiva effekter
som i USA. Hur som helst så kommer reformen att föra EU:s konkurrensrätt
närmre USA:s modell. Dessutom bör det framhållas att de nationella
domstolarnas kompetensområde kommer att utökas i och med vitboken.125

                                                
123 Commission White paper on Modernisation of the Rules Implementing articles 85 and
86 of the EC Treaty  (nu artiklarna 81 och 82) COM [1999] 101 final.
124 HSR Antitrust Improvements Act [1999] se ovan not 108.
125 CMLR Vol.37 nr 3, s.586ff [2000], ECLR Vol.20 nr 8, s.420ff [1999].



55

7 Avslutning

7.1 Sammanfattning och analys

Fusionstrenden visar att ett behov av såväl nationell som gemensam
koncentrationskontroll finns. Ett utmärkande kännetecken för
koncentrationskontrollen idag är att ärendena blir alltmer komplexa och
kräver att konkurrensmyndigheterna analyserar flera marknader samtidigt.
Även den geografiska omfattningen ökar. Att antalet
företagskoncentrationer med global dimension och internationella effekter
ökar betyder att samordning och informationsutbyte blir allt viktigare.
Kommissionen måste därför upprätthålla nära kontakter med andra
konkurrensmyndigheter och utbyta information med dem för att kunna
analysera ärenden korrekt.

De främsta faktorerna bakom den nuvarande fusionsvågen inom EU är:
globaliseringen av marknaderna, införandet av euron och arbetet med att
fullborda den inre marknaden. Dessa faktorer kommer att även
fortsättningsvis att leda till en stor framtida fusionsverksamhet i Europa.
Koncentrationstrenden medför även en förändring av hur bedömningen av
den relevanta marknaden skall ske. När marknaderna utvidgas är det svårare
att uppnå en hög koncentration på en och samma marknad och eftersom
världshandeln vidgar marknadsgränserna blir de tidigare stora företagen
relativt sett mindre på den globala marknaden.

Då kommissionen eller en nationell konkurrensmyndighet granskar en
koncentration sammanvägs ett flertal olika faktorer. Ibland verkar det dock
som om företagssammanslagningar hindras i onödan. Marknaden lämpar sig
i vissa fall bättre för stordrift då det är kostnadseffektivt med stora företag.
Kan det ses som samhällsekonomiskt försvarbart att inte godkänna en
koncentration som skulle resulterat i en effektivisering endast på grund av
att företaget blir stort på marknaden? Ett företag kan ju ha en bättre
ledningsgrupp, bättre know-how eller bättre distributionskanaler än vad ett
annat företag har. Om en sammanslagning kan medföra att företagens
resurser utnyttjas mer effektivt borde detta inte hindras. I regel kan
konstateras att alla hinder för effektivisering till slut skadar konsumenterna.
Bedömningar på frågor som handlar om hur stora företagen skall får lov att
bli och hur stor ekonomisk makt de skall tillåtas besitta ges framför allt i
juridikens konkurrensrättsliga stadganden. Olika svar erhålls beroende på
vilken plats i världen frågan ställs. Orsaken till att bedömningarna varierar
beror bland annat på att grundförutsättningarna är olika i olika samhälls-
strukturer och olika syften som ligger bakom lagstiftningarna.

Efter att ha jämfört de olika regelsystemen i EU och USA menar jag att även
om lagstiftningarna ibland har olika syften uppnår de förvånansvärt lika
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resultat. Båda regelsystemen om kontroll av företagskoncentrationer har till
syfte att förbjuda vissa strukturella förändringar inom industrin och
näringslivet. Det gäller de koncentrationer vilka kommer att medföra fler
nackdelar än fördelar. Horisontella koncentrationer kan till exempel ses som
ett alternativ till kartellbildning även om motiven till koncentrationen och
dess effekter är sådana som inte en kartell kan resultera i. En koncentration
eller en serie av koncentrationer kan medföra att koncentrationen på
marknaden ökar och att konkurrensen därmed minskar eller i nästan
elimineras.

Både EU och USA gör ständigt nya försök för att befrämja en god
konkurrens, men har olika grundsyn. EU beaktar mer sociala och politiska
hänsyn medan USA beaktar de ekonomiska effekterna. Rätten att konkurrera
är skyddsvärd och EU:s konkurrensrätt har nu en kontrollfunktion som ser
till att inte bara effektiviteten höjs utan även att vinsterna därav överförs till
konsumenterna.

I USA är den konkurrensrättsliga lagtexten mycket vagare formulerad och
bedömningarna överlämnas i större utsträckning till domstolarna, vilket ger
större utrymme för variationer än vad som är möjligt i Europa. Dessutom
medför det att politiska omsvängningar kan förändra praxis. Europeisk
tillämpning är mer strikt bunden till lagtexten och har därför en bättre
kontinuitet men också en stelare praxis. Vidare är det europeiska systemet
än så länge starkt centraliserat jämfört med det amerikanska. Faktumet att
kommissionen är ensam om sin uppgift torde göra det lättare att beakta flera
syften med konkurrensrätten, men samtidigt lägger det ett stort ansvar på en
enda myndighet. En decentralisering kommer att ske vilket kommer att ge
de nationella konkurrensmyndigheterna kompetens att besluta i
konkurrensärenden i större utsträckning än tidigare.

Jag anser att det är bra att EU inte har infört de skadeståndsregler som
används i USA. Det innebär många nackdelar att uppmuntra till agerande
som kan leda till stora skadestånd. Systemet kan utnyttjas av personer som
har som enda mål att tjäna pengar istället för en önskan att hävda sin rätt. De
översvämmar domstolarna med fall och material, men förbättrar inte
marknadens effektivitet.

Ett framsteg inom EU:s kontrollsystem är den uppdelning som klargör vilka
företagsförvärv som skall bedömas av EU:s myndigheter och vilka som skall
bedömas av medlemsstaternas myndigheter. En sådan uppdelning har inte
kommit till stånd i USA trots flera försök.

Min uppfattning är inte att det kommer ske en total ”amerikanisering” av
EU:s konkurrensrättsliga regelsystem. De två systemen har alltför olika
grundförutsättningar. Även de sociala och politiska aspekterna samt
lagstiftningarnas olika språkformuleringar är några faktorer som talar mot
mera omvälvande förändringar. Dessutom är det integrationen av den
gemensamma marknaden som är en avgörande skillnad och som utgör en
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god garanti för detta. Möjligtvis skulle stora förändringar av samhället eller
en allmän depression kunna tvinga politikerna att till exempel överge sociala
mål för att anamma delar av USA:s regelkoncept. Däremot är det självklart
att företrädare för båda systemen har lärt av varandra och fortfarande utbyter
erfarenheter. Vissa förändringar som skett visar att USA:s påverkan är
ofrånkomlig.
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