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Förord

Konkurrensrätten och särskilt den del som berör företagsförvärv är som
regelsystem relativt ungt. Det var först i början på decenniet som en gemensam
fusionskontroll trädde i kraft genom Rfo. 4064/89. Området är dynamiskt och
föremål för ständig utveckling. Så sent som förra våren genomfördes en
genomgående revision av Fusionskontrollförordningen genom förordning
1310/97. Jag har efter mina möten med konkurrensrätten kommit att utveckla ett
särskilt intresse och det förefaller naturligt att jag valt att skriva min
examensuppsats i detta ämne.

Jag vill här ge tillfälle att tacka min handledare Tf. Professor Hans Henrik Lidgard.
Han har under arbetets gång funnits behjälplig och tillgänglig, utan att för den skull
egenmäktigt styra mitt skrivande. Jag vill också tacka advokaterna Anders
Forkman och Jan Örtenholm på Advokatbyrån Vinge KB i Malmö som givit mig
värdefull handledning ur en mer praktisk synvinkel.

Lund våren 1999

Jonas Nilsson
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Förkortningar

Art. Artikel
Conseil Conseil de la Concurrence
€ euro, ecu
Fkf Fusionskontrollförordningen (Rfo 4064/89)
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Ministre Ministre Chargé de l̀ Économie
MMC The Monopolies Mergers Commission
OFT Office of Fair Trading
Sek. Sektion
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1. Inledning

1.1 Sammanfattning

Fusionskontrollen utgör en del av EGs konkurrensrätt. Genom förordning
4064/89 har en särskild ordning skapats på området. Den sätter regler för hur
företagsförvärv får genomföras i syfte att bidra till ett skydd för konkurrensen på
den gemensamma marknaden. Som ett led i kontrollproceduren, stadgas en
obligatorisk anmälningsplikt för sammanslagningar över en viss storlek, vilken
måste uppfyllas före koncentrationens förverkligande. Motsvarande regler för
fusionskontroll finns även på det nationella planet. Genom tillgången till
tröskelvärden, delar förordningen upp kompetensen mellan kommissionen och
den nationella myndigheten med avsikt att endast ett kontrollsystem ska vara
tillämpligt. Den kompetensfördelningsmetod som valts var vid tillkomsten en unik
nyhet för reglering av förhållandet mellan gemenskaps- och nationell rätt.

Blir förordningen tillämplig genom koncentrationens uppfyllande av tröskelvärden,
får kommissionen ensam kompetens att handha ärendet. Genom denna princip -
”one stop shop” - är företaget skyddat mot nationell prövning. Faller däremot
koncentrationen utanför förordningen är istället nationell rätt tillämplig och
företaget ska härmed vara skonat från kommissionens kontroll. Under
tröskelvärdena riskeras dock flera kontroller i och med att fler än en nationell
myndighet kan anse sig behörig. Detta kan innebära praktiska problem för
företagen, eftersom den tunga arbetsbörda som en anmälningsplikt ger upphov till,
blir så mycket tyngre när den ska behöva uppfyllas i flera länder. Genom den
ökade kommissionskompetens som tröskelvärdessänkningen i förordning
1310/97 givit, har emellertid denna risk begränsats. Efter sänkning av ”ribban” för
vad som ska anses utgöra gemenskapsdimension är det nu tänkt att
kommissionen i stället ska äga behörighet i många av de fall som tidigare gav
upphov till multinationell jurisdiktion.

Förordningen ger även utrymme för undantag från den exklusiva behörigheten.
Fastän en viss koncentration faller inom förordningens ramar, kan medlemsstaten
enligt artikel 9 få kompetens delegerad från kommissionen. Behörigheten övergår
då till den nationella myndigheten som tillämpar sin konkurrensrätt på förvärvet.
Genom artikel 21 (3) har vidare medlemsstaten möjlighet att vidta åtgärder för att
skydda sina nationella legitima intressen och detta fastän kommissionen egentligen
är behörig. Det handlar här om ett undantag för icke konkurrensrättsliga intressen.
Undantagen från den nationella kompetensen är också två. Artikel 22 (3) ger
möjlighet att hänskjuta kompetens från medlemsstaten till kommissionen för att
säkra konkurrensen på detta lands marknad. Införandet av fusionskontrollen var
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tänkt att undantränga tillämpningen av annan konkurrensrätt på området.
Kommissionen kan emellertid fortfarande tillämpa fördragsartiklarna 85 och 861

på koncentrationer och detta trots att kompetensen i enighet med förordningen
faktiskt tilldelats medlemsstaten.

När undantagsmöjligheterna tas i bruk kommer de olika myndigheternas
kompetens att mötas och i vissa fall t.o.m. kollidera. Det är just i dessa
skärningspunkter som kompetenskonflikter kan uppstå. Förhållandet mellan
besluten på gemenskapsnivå respektive från nationell myndighet sätts på prov.
Det handlar om situationer där förordningen inte lyckas utpeka företräde.
Konflikterna måste emellertid lösas och för denna uppgift får man söka vägledning
utanför fusionskontrollen. Principen om EG-rättens företräde som etablerats i
fallet Walt Wilhelm, torde här kunna få betydelse om det nationella beslutet stör
tillämpningen av gemenskapsrätten.

Om val av kontrollerande myndighet är möjlig, får företaget i det aktuella
fusionsärendet fråga sig vilken myndighets kompetens som föredras.
Handläggning inom förordningens ramar har den klara fördelen att
koncentrationen är skyddad mot risken för multinationell jurisdiktion. Företaget
vet vidare vilken myndighet som exklusivt blir behörig. Förutsatt att
sammanslagningen kan undvika att bli föremål för flera nationella prövningar,
innebär en nationell handläggning ofta mindre påfrestningar för företagen. De kan
möjligen också känna sig mer bekväma vid kontakten med nationell myndighet
jämfört med motsvarande bekantskap på gemenskapsnivå. För en tillförlitligt
utredning om vilken myndighet som föredras får man även beakta andra aspekter
som har anknytning till kontrollproceduren. Det gäller här främst att se hur länge
det kan dröja innan myndigheten fattat sitt beslut och hur låst koncentrationen är
under tiden. Dessa aspekter har stor praktisk betydelse för sammanslagningen
eftersom inte bara tempot i förvärvet påverkas utan dessutom skapas osäkerhet
för parterna. En längre tidsfrist för myndigheten medför således att
koncentrationen under tiden svävar i osäkerhet om huruvida den kommer att
förverkligas eller inte. Ur företagets synvinkel är det därför väsentligt att försöka
undvika långa handläggningstider för att i möjligaste mån begränsa osäkerheten.
Bestämmelser på gemenskapsbasis får undersökas i jämförelse med den eller de
eventuellt tillämpbara nationella regleringar i frågan.

                                                
1 Genom Amsterdamfördraget har art. 85 och 86 blivit art. 81 och 82. Ändringen trädde i kraft
den 1 maj 1999, vilket var efter  uppsatsen  var färdigskriven. Artikelhänvisningen följer
således den systematik som gällde före Amsterdamfördragets ikraftträdande.
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1.2 Presentation av ämnet

Vare sig det sker i form av uppköp eller sammanslagning, medför ett
företagsförvärv strukturella förändringar på marknaden i en riktning mot ökad
koncentration. Denna typ av affär väcker därför konkurrensrättsligt intresse och
följaktligen ställs krav på överensstämmelse med tillämpbar förvärvsreglering.
Såväl inom EG-rätten som på nationell basis finns instrument för genomförande av
en sådan kontroll. Inom gemenskapen utförs granskningen genom
Fusionskontrollförordningen (4064/89) som i artikel 1 ger tröskelvärden vilka
stadgar när en koncentration uppnår gemenskapsdimension - den viktiga
gränsdragningen mellan EG- och nationell rätt. Här ligger kompetensfördelningens
kärna. Den finns emellertid avsteg från denna kompetensfördelningsnorm där
nationell myndighet ges möjlighet att tillämpa sin reglering fastän koncentrationen
har gemenskapsdimension och för kommissionen att utöva kontroll på förvärv
under tröskelvärdena. Tillämpningen av dessa undantag kan dock ge upphov till
samtidig behörighet, vilket medför en kollisionsrisk mellan kommissionens och
nationell myndighets kompetens. Vilken myndighet som ges företräde kan ha stor
betydelse för koncentrationen. Ämnet för denna uppsats ger därför utrymme för
en utredning om var det ur kompetenshänseende, från företaget sett, är
fördelaktigast att hamna.

1.3 Syfte

Inom ramen för denna uppsats tänker jag redogöra för kompetensfördelningen
mellan kommissionen och nationell myndighet vid fusionsärenden med
Fusionskontrollförordningen (Fkf) som utgångspunkt. Hur ser denna uppdelning
av kompetens ut och finns det utrymme för undantag från föreliggande
kompetensfördelningsnorm?  Uppsatsen syftar vidare till att beskriva de problem i
form av behörighetskonflikt som följer av en parallell kompetens, vilken kan
uppkomma vid gränsdragningen. Jag kommer här att behandla frågor som: vad
utgör en konflikt, vilka är dessa potentiella konfliktsituationer och hur kan de
lösas? Uppsatsen är vinklad åt det affärsjuridiska hållet med ambitionen att göra
redogörelsen mer intressant utifrån en praktiskt tillämpning. Syftet är därför att få
klargjort de positiva och negativa effekter en handläggning hos respektive
myndighet får. Vilken myndighets kompetens är att föredra, kommissionen eller
nationell myndighet? Det finns även andra aspekter som vid genomförd kontroll
har stor praktisk betydelse för företaget. Dessa kommer därför också att
beskrivas och jämföras utifrån gemenskapsrätten samt utifrån vissa utvalda
nationella regleringar. Vilka aspekter rör det sig om och hur påverkar de
koncentrationen?
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1.4 Avgränsningar

Redogörelsen är avgränsad på främst två sätt. Den första förhåller sig naturlig
med tanke på ämnet. Uppsatsen behandlar kompetensfördelningen kring området
för koncentrationskontroll och en redogörelse för övrig konkurrensrättslig
kompetensfördelning (art. 85 och 86) faller således utanför. Det är alltså
kompetensfördelningen i Fkf som är underlag för redogörelsen och det är
följaktligen den form av transaktion som inryms i begreppet koncentration2 som
ska undersökas. När jag sedan under kapitel 4 kommer att utreda vilken
myndighets kompetens som föredras ur koncentrationens synvinkel är det givetvis
endast utifrån ovan gjorda avgränsning, nämligen utifrån området för
fusionskontroll. Jag kommenterar avslutningsvis regleringen i de delar som är
relevanta ur kompetenshänseende, men med den avgränsning att uppsatsen inte är
avsedd att försöka göra anspråk på förslag till revision av förordningen.3 Det är
alltså primärt konsekvenserna av befintlig reglering som står i fokus och inte
lämpligheten därav. En ingående diskussion av tröskelvärdenas storlek och
alternativ till den sänkning som nyligen gjorts faller således utanför.

1.5 Metod och Material

Ovan redovisade syfte uppfylls huvudsakligen genom en deskriptiv metod med
efterföljande analys. Kompetensfördelningen och närliggande frågor belyses
utifrån en objektiv synvinkel, fri från subjektivt värderande inslag. Jag sparar
istället dessa egna funderingar och synpunkter till det sista kapitlet. Den valda
metoden passar utmärkt vid denna typ av redogörelse som går ut på att beskriva
och återge en konkret juridisk fråga. Ett alternativ vore att jag redan i
redogörelsen delade med mig av mina egna funderingar, men då vore risken att
uppsatsen skulle förlora något i praktiskt hänseende. Inslag av analys redan i
redogörelsen skulle inte bara göra dessa avsnitt längre, utan torde även göra
informationen mindre lättöverskådlig och texten mindre lättläst. Eftersom min
redogörelse förhoppningsvis även ska kunna motsvara arbetslivets krav på
effektiv läsning är den därför med fördel besparad på subjektiva och mer
teoretiska inslag. För att just få denna praktiska prägel, har jag vidare delat upp
redogörelsen i en teoretisk (kapitel 2 och 3) och en praktisk (kapitel 4) del. Den
senare är delvis skriven efter de synpunkter jag inhämtat från arbetslivet.
Uppsatsen blir därmed vinklad åt det affärsjuridiska hållet i syfte göra
redogörelsen mer intressant utifrån en praktisk tillämpning. Den första delen banar
                                                
2 Enligt definition i förordningens artikel 3.
3 En ingående teoretisk redogörelse i frågan anser jag vara överspelad. Eftersom
förordningen så nyligen reviderats gäller det först att se hur den i dag fungerar för att sedan
kunna dra slutsatser därav. Ändringarna har varit i kraft under för kort tid för att göra en
tillförlitlig utvärdering. Jag finner således ingen funktion i att utan direkt underlag inta en
kritisk ståndpunkt i detta avseende.
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väg för den andra, men de kan givetvis även läsas oberoende av varandra. Anser
läsaren sig tillräckligt insatt på området eller endast ute efter de praktiska inslagen,
är det fjärde kapitlet aktuellt. Min redogörelse har förutom deskription, även
inslag av komparation vid jämförelsen av nationell reglering samt är till viss del
baserad på synpunkter från näringslivet.

Utgångspunkt för uppsatsen är tagen i sekundärrätt (Fkf). Praxis finns på
området, men den är relativt tunn. De allra flesta fall går nämligen genom
kontrollen utan anmärkning. Från doktrinen kan särskilt nämnas Nils Wahl som
bl.a. i sin doktorsavhandling behandlar ämnet. Fkf reviderades ordentligt genom
förordning 1310/97, med ikraftträdande för omkring ett år sedan. Detta
påverkade till stor grad underlaget för min uppsats, ty källorna var få. Det som
ändå hade skrivits var ofta inte lättillgängligt. Tidskrifter med Europa- och
konkurrensrättslig prägel har i viss mån varit användbara. Till vissa delar av
uppsatsen har jag varit hänvisad att söka information genom bl.a. telefonkontakt
med konkurrensverket samt korrespondens via e-mail till utländska
konkurrensorgan. Kommissionen har genom tillkännagivanden, i EG Bulletinen
samt i sina årliga rapporter om konkurrenspolicy, vägledande givit sin syn på vissa
frågor. Jag vill dock erinra om en viss försiktighet gällande dessa källor. De får tas
med ”en nypa salt” eftersom de är kommissionens egna subjektiva synpunkter
och på intet sätt bindande, inte ens för myndigheten själv i fråga. Slutligen har jag
genom kontakt och vägledning från Advokatfirman Vinge KB i Malmö, erhållit
synpunkter som påverkat utformningen av de praktiska avsnitten.

1.6 Disposition

Efter detta inledande stycke följer den del av uppsatsen som är främst teoretiskt
betonad. Kapitel 2 tar upp kompetensfördelningen enligt huvudregeln. Jag
behandlar ”one stop shop”, tröskelvärdena samt den innebörd ändringarna i
förordningen haft för kompetensfördelningen. Kapitlet avslutas med en utredning
om Walt Wilhelm-principens relevans på området. Nästföljande kapitel beskriver
undantagen från den kompetensfördelningsnorm som tröskelvärdena stadgar samt
de potentiella konfliktsituationer som tillämpningen av undantagen kan ge upphov
till. Först går jag in på avvikelserna från kommissionens kompetens, nämligen
artikel 9 och 22 (3). Sedan följer motsvarande undantagsmöjlighet från en
nationell behörighet, artikel 21 (3) samt kommissionens bruk av artikel 85 och 86
i fördraget. Den del av uppsatsen som gör anspråk på att vara praktisk
presenteras i kapitel 4. Där utreds vilken handläggning som är fördelaktigast ur
företagsperspektivet. Först undersöks huruvida valmöjlighet beträffande
kontrollerande myndighet i praktiken finns, för att sedan jämföra fördelen med
kommissionens behörighet i förhållande till nationell. Andra aspekter som har
betydelse för företaget vid genomförd kontroll redovisas också och här gör jag en
komparativ redogörelse mellan gemenskapsrätten samt ett antal nationella
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regleringar. Kapitlet avslutas med synpunkter från näringslivet som legat bakom
de förändringar som gjorts i Fkf. Slutligen delar jag med mig av mina egna
synpunkter och kommentarer i det sista kapitlet. De delar av  Fkf som är direkt
relevanta för uppsatsen bifogas. Dessa är tänkta att underlätta för läsaren, men
eftersom jag inte vill att de ska betunga redogörelsen, har de lagts ut som bilaga.
Jag vill avslutningsvis uppmärksamma läsaren på mitt språkbruk beträffande
termen koncentration. Ord som förvärv, företag, företagsbildning,
sammanslagning, fusion, samgående och koncentrationsbildning används i
uppsatsen synonymt, i syfte att undvika upprepning. De avser alla det förhållande
som följer av definition i art 3 (Fkf).



9

2 Kompetensfördelning på
området för fusionskontroll

2.1 Inledning

Regler för kontroll av företagssammanslutningar saknas i Romfördraget.4 Redan
på 1960-talet inleddes en diskussion i frågan och i början på decenniet därefter
kom de första förslagen från kommissionen. Det var först efter det att domstolen i
fallet Continental Can5  fastslagit fördragets konkurrensreglers (art 86.) möjliga
tillämplighet på koncentrationsområdet, som arbetet med fusionskontrollen fick
nytt intresse. Processen gick emellertid trögt fram, influerad av medlemsstaternas
ovilja att släppa ifrån sig makt över koncentrationskontrollen och förmågan att
påverka den industriella strukturen. Det skulle dröja enda till 1990 innan
Fusionskontrollförordningen (Rfo. 4064/89) trätt i kraft och den var då ett resultat
av fleråriga politiska kompromisser, särskilt vad gällde förordningens förhållande
till den nationella rätten.6 Förordningens sätt att lösa frågan om uppdelning av
kompetens mellan gemenskapen och medlemsstaterna var en unik nyhet.
Koncentrationer inom förordningens ramar skulle vara hänvisade till
kommissionens ensamma kontroll istället för en tillämpning av de vanliga
konkurrensreglerna (art. 85 och 86). Kompetensfördelningen vilar på två viktiga
EG- rättsliga grunder, nämligen subsidiaritetssträvan samt intresset för ökad
marknadsintegration.7 Dessa båda fundamentala principer fungerar här som
varandras motvikt i syfte att uppnå en balanserad koncentrationskontroll.

2.2 Huvudregeln om “one stop shop”

Den kompetensfördelningsmetod som valts i förordningen är tillsynes klar8.
Uppdelningen sker utifrån fastställda tröskelvärden som avgör om
koncentrationen ska falla inom förordningen eller ej. Endast de förvärv som till sin
storlek överstiger tröskelvärdena i art. 1 (1 och 2) och följaktligen uppnår status
av gemenskapsdimension (art. 1 (1)) inryms. Fall av denna marknadsstorlek är

                                                
4 I kol och stål fördraget (EKSG) har det emellertid sedan länge funnits reglering på området.
Artikel 66 begränsar förvärvsrätten gällande de sektorer som är särreglerade genom
fördraget. Förvärvskontrollen innebär bl.a. krav på godkännande för genomförande av
förvärv. Ett syfte bakom denna reglering var dock att genom övernationell kontroll, begränsa
Tysklands förutsättningar till bedrivande av vapenindustri.
5 Fall 6/72 Continental Can v Commission [1973] E.C.R. 215.
6 Sauter W, Competition law and industrial policy in the EU, Oxford 1997 sid 133.
7 COM 96/19 sid 10.
8 Undantag finns och är av intresse. De behandlas i kapitel 3.
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lämnade till kommissionens exklusiva kontroll (art. 21(1)) och ska som
huvudregel inte prövas nationellt.9 Företaget behöver således inte kontrolleras av
mer än en myndighet därav beteckningen ”one stop shop”. Sammanslagningar
som inte uppnår gemenskapsdimension faller däremot utanför förordningen och är
i princip upp till den nationella konkurrensrätten att reglera. Fastän kommissionen
inte äger behörighet över dessa fall, är den nationella myndigheten inte för den
skull alltid ensam behörig. Flera nationella myndigheter kan nämligen anse sig
behöriga på en och samma koncentration. EES-avtalets konkurrensregler är
baserade på de EG-rättsliga och överensstämmer i stort med dessa. I artikel 57
finns regler tillämpbara på företagsförvärv där bl.a. ”One stop shop” principen
återfinns.10

Vid förordningens tillämplighet är det inte bara den nationella konkurrensrätten
som får stå åt sidan. Genom den införda fusionskontrollen är tanken att endast ett
kontrollsystem ska tillämpas, vilket medför att såväl tillämpning av nationell
konkurrensrätt som de ”vanliga” gemenskapsrättsliga konkurrensreglerna utesluts.
Av art. 22 (1) framgår förordningens exklusivitet över koncentrationer definierade
i art. 3. För dessa fall gäller således att viss gemenskapsrättsliga reglering blir
otillämpbar, däribland förordning nr 17 (1)11. Syftet är således att koncentrationer
inte heller ska bli föremål för en art. 85 eller 86 kontroll och detta gäller
oberoende av gemenskapsdimension. Sammanslagningar som faller utanför
förordningen i brist på gemenskapsdimension är en nationell angelägenhet och ska
alltså även vara skyddad från art. 85 eller 86, genom att förordning nr 17 (1) blir
verkningslös.12 Det finns emellertid en begränsad möjlighet för kommissionen att
på annat sätt kunna tillämpa art. 85 och 86 på fall utan gemenskapsdimension, en
möjlighet som tas upp nedan (se 3.3.2).

                                                
9 Fastän tillämpning av nationell konkurrensrätt i princip är utesluten för denna typ av
koncentration, hindrar det inte en nationell tillämpning i senare skede, exempelvis på ett
konkurrenshämmande beteende av företaget inom en medlemsstat.
10 En uppdelning av kompetens sker här mellan kommissionen och en särskild EFTA
myndighet. Tröskelvärdena i Fkf är även här utgångspunkt. Förvärv utan
gemenskapsdimension faller under EFTA myndighetens kompetens förutsatt att
sammanslagningen är anmälningspliktig i ett EES-land. Detta hindrar dock inte en EU
medlemsstat att tillämpa sin nationella konkurrensrätt vilket får till följd att en koncentration
kan komma att kontrolleras flera gånger (Celli R, Grenfell M, Merger Control in the United
Kingdom and European Union, London 1997 sid 78-79). I min fortsatta framställning bortser
jag från EES-avtalets regler eftersom de minskat i betydelse i och med att flera tidigare
medlemsstater nu inträtt i EU.
11 En procedurreglering till art 85 och 86 som bl a möjliggör sanktioner vid överträdelser av
dessa fördragsregler. Förordningen brukar även betecknas som förordning 17/62
12 Bos P, Stuyck J, Wytinck P, Concentration control in the European Economic Community
London 1992 punkt 4-429.
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2.3 Tröskelvärdena

Avgörande för förordningens tillämplighet på koncentrationen är om
verksamheten till sin storlek överstiger de uppställda tröskelvärdena i artikel 1.
Förutsatt att företaget känner till sin storlek på marknaden ger tröskelvärdena en
god förutsägbarhet om vilka regler som ska vinna tillämpning.13 För att uppnå
gemenskapsdimension ställer art 1 (2) upp följande krav:

(a) De berörda företagen14 ska ha en sammanlagd omsättning överstigande € 5
miljarder räknat i hela världen,

(b) minst två av de deltagande företagen måste uppnå en omsättning på vardera
€ 250 miljoner inom unionen.

(c) Gemenskapsdimension uppnås emellertid inte om vart och ett av de berörda
företagen inom ett och samma medlemsland uppnår 2/3 av sin
gemenskapsbaserade omsättning.15

Den måttstock som satts upp var tänkt att indikera förvärvets huvudsakliga
betydelse för konkurrensen på det gemensamma marknaden. Dessa
tröskelvärden ansågs16 emellertid för höga då förvärv under gränsen i många fall
kunde innebära mer än begränsad påverkan av samhandeln. Arbetet17 med
sänkning av tröskelvärdena sattes i gång och slutprodukten presenterades inom
ramen för den ”ansiktslyftning” som Fkf fick genom 1310/97. Det skedde ingen
sänkning i egentlig betydelse, snarare en komplettering som i dag återfinns i art 1
(3). Uppnår koncentrationen inte de tröskelvärde i punkt 2 föreligger ändå
gemenskapsdimension om:

(a) Berörda företags världsbaserade omsättning överstiger € 2,5 miljarder,
(b) dessa samtliga berörda företag måste sammanlagt uppnå en omsättning på

över  €100 miljoner inom vart och ett av minst tre medlemsländer,
(c)  i samtliga, åtminstone tre medlemsstater enligt punkt b, måste den totala

omsättningen för minst två berörda företag överstiga vardera € 25 miljoner,

                                                
13 Till skillnad från samhandelskriteriet som på motsvarande vis sätter en gräns mellan det
gemensamma och nationella vid tillämpning av artiklarna 85 och 86.
14 Med berörda företag avses delaktiga bolag i koncentrationen och deras dotterbolag (art. 5
(4) i förordningen). Det finns ett tillkännagivande om berörda företag för vidare vägledning.
Det är inte bara viktigt att man känner till hur tröskelvärdena ska beräknas (tillkännagivande
om denna  beräkning finns) utan också vilka delar av verksamheten som ska tas med, för att
kunna fastställa om koncentrationen har gemenskapsdimension eller ej.
15 För vidare läsning om tröskelvärdena samt redovisning av exempel se Celli, Grenfell,  A.a.,
sid 99-113.
16 Se exempelvis 19th Report on Competition Policy 1989 sid 33-37.
17 Genom COM (93) 385 gav kommissionen sina synpunkter på sänkning av tröskelvärdena
till rådet. Undersökning vidtogs och presenterades av kommissionen i Grönboken om
konkurrens (96) 19, där bl.a. synpunkter från näringslivet och medlemsstaterna efterfrågades.
Med beaktande av inkomna synpunkter lade kommissionen fram sitt förslag om ändring av
förordning 4064/89 i COM (96) 313. Resultatet blev slutligen förordning 1310/97.
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(d)  omsättningen för minst två berörda företag överstiger € 100 miljoner vardera
inom gemenskapen.

(e)  Även här uppnås inte gemenskapsdimension om 2/3 regeln blir tillämplig.

2.4 Innebörden av förordning 1310/97 ur
kompetensfördelningssynpunkt

Enda sedan förordningens tillkomst har en sänkning av tröskelvärdena varit på tal.
Det var vid tiden för antagande av fusionskontroll svårt att komma överens om
tröskelns storlek, där de få länder (Storbritannien, Frankrike och Tyskland) som
redan hade en välutvecklad kontroll, endast ville överlåta kompetens över de allra
största sammanslagningarna. Kommissionen fick acceptera värden som var högre
än man från början tänkt sig. De fick dock i (dåvarande) art. 1 (3) med kravet på
en förnyad prövning av tröskelvärdenas storlek innan utgången av 1993.18 Det
blev emellertid ingen förnyelse utan fristen förlängdes med tre år, men
kommissionen manade istället rådet till att bana vägen för revision av förordningen
senast 1996.19 Denna gång följdes tidsramen. Kommissionen inledde
undersökningar som under 1996 presenterades i den Grönbok20 om förnyelse av
Fkf. Senare samma år gavs förslag21 till ändring. Med vissa modifikationer antogs
den 30 juni 1997 förordningen 1310/97. En av reformens huvudsakliga
intressen22 var att från gemenskapshåll kontrollera de fall som tidigare föll utanför
förordningens ”one stop shop”, men som ändå hade betydande
gränsöverskridande effekter och som därför medförde behörighet för flera
nationella konkurrensmyndigheter.23 Kompletterande tröskelvärden (se ovan 2.3)
antogs som därmed ökade kommissionens kompetens på området för
koncentrationskontroll. De nya trösklarna inriktar sig på koncentrationer som
potentiellt medför tre eller flera nationella prövningar.24 Som mest kan, på en och
samma koncentration, upp till fjorton nationella kontrollsystem anses tillämpliga
varav åtta med obligatorisk anmälningsplikt. Detta är ett riskscenario som vore
oerhört betungande för företaget. Fall som å andra sidan medför färre nationella
prövningar (max två) är för företagen troligen lättare och billigare att anmäla
nationellt och de faller således utanför ändringen.25 Tanken på att
sammanslagningar ska gynnas av en enda kontroll framför multinationell

                                                
18 Morgan E, EU Merger Control: An Apprasial, European Management Journal, Vol.16:1
1998 sid 110.
19 COM (93) 385 28.7.
20 COM (96) 19.
21 COM (96) 313.
22 Det andra var att åtminstone formellt inbegripa även kooperativa joint ventures i
förordningen.
23 Ingressen till förordning 1310/97 p.2.
24 Jfr med kraven i art 1 (3) b och c.
25 Morgan, A.a., sid 112-114.
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jurisdiktion ligger alltså bakom förordning1310/97, men denna reglering innebär
även en ”ansiktslyftning” för andra områden inom fusionskontrollen. De ändringar
som i övrigt är relevanta för kompetensfördelningen redovisas under respektive
avsnitt i den fortsatta redogörelsen. Jag vill emellertid här först påpeka att 2/3
regeln även fått plats i de justerade tröskelvärdena. Regeln kom i och för sig upp
till diskussion och synpunkter fanns även på att inskränka dess tillämpning till 3/4
eller t.o.m. ta bort den. I slutändan fick den dock vara kvar. 26

2.5 Walt Wilhelm-principens relevans för
kompetensfördelningen

Genom förekomsten av tröskelvärden, framstår kompetensfördelningen vid
förvärv förhållandevis klar. Det finns emellertid situationer där kommissionens och
nationell myndighets behörighet kan komma att mötas - skärningspunkter där
kollisionsrisker kan föreligga. Hur och när dessa uppstår behandlas i kap 3. Inom
ramen för detta avsnitt ska jag behandla hur eventuella kompetenskonflikter kan
lösas, men först ska jag utreda vad som överhuvudtaget utgör en konflikt.

Om det beslutas i samma fråga av både kommissionen och nationell myndighet,
behöver dessa avgöranden inte i sig vara oförenliga. Det rör sig om olika
marknader och myndigheterna kan komma till likartade beslut. Även olikartade
beslut torde inte behöva utgöra konflikt i situationer då nationell myndighet
förbjuder det kommissionen tillåtit. Själva syftet med konkurrensrätten inom
gemenskapen är att motverka snedvridning av konkurrensen på den inre
marknaden och om nationell myndighet fattar ett prohibitivt beslut är det inte i
konflikt med detta syfte. Det nationella beslutet tas ju utifrån säkerställandet av
konkurrensen på en mindre del av den gemensamma marknaden. Vid det
motsatta förhållandet, när nationell myndighet i stället tillåter det kommissionen
förbjudit, är konflikten ett faktum.27 Här skulle det nationella beslutet i allra högsta
grad ligga i vägen för det gemenskapsrättsliga. I ett exemplifierande fall från 1976
ville ett brittiskt företag (GKN) förvärva ett tyskt (Sachs). Förvärvet var av det
slag att det kom att prövas av kommissionen under artikel 66 EKSG28, där det
tilläts. En prövning gjordes också genom artikel 86, men kommissionen kom fram
till att denna artikel var otillämpbar i detta fall. Den tyska konkurrensmyndigheten,
Bundeskartellamt, prövade också förvärvet med tillämpning av dominansreglerna i
tysk konkurrensrätt, varigenom de förbjöd affären. Kommissionen ansåg inte att
det förelåg en konflikt mellan dessa båda beslut.29 Förbudet avsåg ju den

                                                
26 Se COM (96) 313 sid 37-46.
27 Wahl N, Konkurrensförhållanden; Om förhållandet mellan EGs konkurrensrätt och
nationell konkurrensrätt, Stockholm 1994 sid 249.
28 Kol och stål fördraget.
29 6th Report on competition policy 1976, sid 92-93.
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dominerande ställningen på en marknad som föll utanför artikel 66 EKSG.
Konflikt med art. 86 ansågs heller inte föreligga eftersom denna artikel funnits
otillämpbar.

Av grundläggande betydelse för förhållandet mellan gemenskapens och nationell
konkurrensrätt är fallet Walt Wilhelm.30 Den tyska konkurrensmyndigheten
bötfällde 1967 fyra tyska företag för otillåten prisbildning. Efter påbörjad
undersökning, men före beslut inledde kommissionen en undersökning av en
kartellbildning med europeisk spridning. Detta resulterade 1969 i bötfällning av
nio företag, däribland de fyra tyska. Bundeskartellamts beslut blev överklagat till
Berlin Kamergericht med bristande behörighet för den tyska myndigheten som
grund. Frågan gällde om nationell myndighet kunde fatta beslut i fall som
kommissionen parallellt förbjudit genom art 85 (1). Den tyska domstolen hänsköt
frågan till EG-domstolen som kom fram till att en parallell tillämpning är möjligt på
ett och samma fall. En förutsättning är dock att det nationella beslutet inte
äventyrar EG-rättens fulla genomslag - ”preduce the full and uniform
application of Community law or the effects or measures taken or to be
taken to implement it”.31  Om den nationella myndigheten finner risk för att
deras beslut kan komma att strida mot redan befintligt gemenskapsbeslut,
föreligger skyldighet att ta vederbörlig hänsyn - ”proper account”32 till detta
beslut. Finns risk för konflikt med kommande kommissionsbeslut ska den
nationella myndigheten företa lämpliga åtgärder - ”appropriate meassures”33 för
att undvika oförenlighet.34 Domstolen fastställde i fallet principen om EG-rättens
företräde vid konflikt med nationell rätt. Walt Wilhelm fallet behandlar artikel 85
och är således primärt av betydelse för kompetenskonflikt med utgångspunkt i de
”vanliga” konkurrensreglerna. Vid förvärvsärenden gäller en utifrån tröskelvärden
reglerad kompetensfördelning, vilket medför att Walt Wilhelm-principen normalt
inte behöver tillämpas. Själva kompetensfördelningen är ju i sig ett instrument för
fördelning av företrädesrätt. Det finns dock situationer där konflikt ändå kan
tänkas uppstå. Det är i dessa fall eventuellt utrymme för principen finns och det är
här man kan fråga sig om den gäller.

Som huvudregel råder som sagt exklusiv behörighet vid kontrollen av
koncentrationer. Avstegen (se kapitel 3) från denna regel är dock det intressanta
eftersom kompetenserna här flyter in i varandra. Det kan ge upphov till konflikter.
Vad som utgör konflikt tiger Walt Wilhelm fallet om och det kan ses som något
oklart35 (se ovan). Walt Wilhelm-principen är däremot ett fast och grundläggande
ställningstagande till EG-rättens företräde framför nationell rätt. Det är emellertid
                                                
30 Fall 14/68 Wilhelm and Others v Bundeskartellamt [1969] E.C.R. 1.
31 Grund 9 i domen.
32 Grund 7 i domen.
33 Grund 8 i domen.
34 Wahl, A.a., sid 242-257.
35 Jag kommer därför fortsättningsvis att med konflikt avse en sådan oförenlighet mellan
besluten att endera måste vinna företräde.
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väl värt att känna till att domstolens uttalanden inte är i alla delar klara, uttalanden
som utsatts för en mängd olika tolkningar. Själva principen torde kunna tillämpas
på eventuella kompetenskonflikter inom Fkf, men det gäller naturligtvis endast när
regleringen i sig inte ger en lösning. Det är dock inte på något sätt klargjort vad
som gäller i frågan.36 Fallet är ju av äldre datum och tillkom i en tid då den
nationella konkurrensrätten var dåligt utvecklad och behovet av EG-rättsligt
företräde för den gemensamma marknadens uniformitet var större än i dag37. Det
är inte säkert att domstolen skulle komma till samma slutsats i dag. Särskilt inte på
området för koncentrationskontroll eftersom det här redan finns en
kompetensfördelning, vars tillämpning möjligen också skulle kunna utvidgas till
konfliktsituationerna.

                                                
36 Principens tillämpning vid de potentiella konfliktsituationer som koncentrationskontrollen
ger upphov till, har nämligen ej prövats i praxis.
37 Wahl, A.a., sid 516-517.
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3. Undantag från den exklusiva
kompetensen

3.1 Inledning

På området för koncentrationskontroll sker kompetensfördelningen utifrån tanken
på ensam behörighet. I centrum för denna uppdelning står tröskelvärden som
antingen ger kommissionen eller nationell myndighet kompetens över fallet.
Fastställandet av myndighet görs efter redan fixerade trösklar och någon ingående
bedömning av marknadsförhållanden (som vid tillämpning av art. 85 och 86)
behövs inte. Kapitel 2 tar upp denna kompetensfördelningens huvudregel, en
regel som är klar och enkel att tillämpa. Risken för kompetenskonflikt uteblir
eftersom någon dubbel och samtida jurisdiktion inte föreligger här. Det finns
emellertid undantag som rubbar den enkla tillämpningen och det är vid
koncentrationskontrollen inte regeln, utan snarare avvikelserna därifrån som är det
intressanta ur kompetensfördelningssynpunkt.

3.2 Undantag från kommissionens behörighet

3.2.1 Artikel 9 – referens till medlemsstat

Överlämnandet av kontrollbehörighet till en medlemsstat utgör den enda
möjligheten för tillämpning av nationell konkurrensrätt på fall av
gemenskapsdimension, det allena rådande undantaget från ”one stop shop”38.
Artikeln ger medlemsstaten behörighet att tillämpa sin konkurrensrätt på förvärv
som trots gemenskapsdimension särskilt påverkar konkurrensen inom landets
territorium. Referensbestämmelsen fick plats i förordningen på medlemsstaters
begäran. De ville hålla möjligheten öppen att tillämpa den nationella
konkurrensrätten när den egna marknaden väsentligen påverkas av förvärvet.
Tyskland stod i spetsen för dessa medlemsstater och följaktligen faller artikeln
också under benämningen: The German clause. Den f.d kommissionären Sir
Leon Brittan avslöjar den kontrovers som låg bakom antagandet av artikeln :
”…there was a lot at stake in its wording for Germany, several other
Member States and the Commission. It was a well known secret that this

                                                
38 I betydelsen att koncentrationer inom förordningen ska kontrolleras genom endast en
uppsättning av konkurrensregler.
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was the last provision of the Regulation to be agreed and that on that
agreement depended the fate of the regulation as a hole”.39

Av artikelns första punkt framgår möjligheten för kommissionen att hänskjuta en
koncentration till berörd medlemsstat. Förutsättningarna härför kan utläsas i punkt
2 och är som följer: Inom tre veckor efter det att medlemsstaten mottagit en kopia
av koncentrationsanmälan ska staten begära referens på grund av:

(a) Koncentrationen hotar att skapa eller förstärka en dominerande ställning på
en avgränsad marknad inom medlemsstaten med påtaglig begränsning av
konkurrensen som följd, eller

(b) konkurrensen på en avgränsad marknad inom medlemsstaten påverkas under
förutsättning att denna marknad inte utgör en väsentlig del av den
gemensamma marknaden.

En distinktion40 görs således utifrån om marknaden i fråga utgör en väsentlig del
av gemenskapsmarknaden. Om en väsentlig gemenskapspåverkan inte föreligger,
behöver medlemsstaten inte påvisa uppstådd dominans. Kommissionen har då
endast att ta ställning till huruvida en avgränsad marknad föreligger.41 Det krävs
alltså kommissionens tillstånd för att referens ska ske, ett beslut som baseras på
rekvisiten i artikel 9 (2). Om den finner att konkurrensen på en avgränsad
marknad är hotad, ska den enligt artikel 9 (3) antingen själv behandla fallet eller
hänskjuta42 hela eller delar av ärendet. Efter referens är det upp till medlemsstaten
att tillämpa sin konkurrensrätt på koncentrationen med den begränsning som följer
av punkt 8, nämligen att vidtagna åtgärder måste vara absolut nödvändiga för att
skydda konkurrensen på marknaden i fråga.

Begäran om referens innebär en fråga om kommissionen vill ge avkall på sin
behörighet över viss koncentration. Naturligt nog anser gemenskapsmyndigheten
att artikel 9 ska tillämpas med restriktion, vilket även märks i statistiken över
antalet fall. Artikeln har inte givit mer än sexton hänskjutanden43 sedan antagandet
för snart nio år sedan. Rådet och kommissionen har tillsammans tagit ställning till
artikelns tillämpning, ”… when a specific market represents a substantial part
of the common market, the referral procedure provided for in Article 9
                                                
39 Uttalandet finns i; Brittan L, The Law and Policy of Merger Control in the ECC, 1990 sid
351. Se Wahl, A.a., sid 217 för hänvisning av citat.
40 Denna uppdelning tillkom först genom förordning 1310/97, men har redan tidigare haft
betydelse (se exempelvis not 44).
41 COM (96) 313, p. 24.
42 Om kommissionen förblir passiv efter medlemsstats begäran genom att överskrida
tidsfristen  (tre månader i p. 4 b), anses fallet automatiskt hänskjutet.
43 Sexton fall är i och för sig inte så få, men det är först under senare år som artikeln kommit
att tillämpas flitigt. Före 1996 hade referens endast skett i tre fall. Det är vidare endast sex fall
som hänskjutits i sin helhet. (Källa: 27th Report on Competition Policy 1997 sid 339 samt
Statistik från DG IV hemsida (enligt 1999 05 03),
www.europa.eu.int/comm/dg04/merger/closed/en/mergerstat.htm).



18

should only be applied in exceptional cases.” Vidare uttalar de ”… such an
application of Article 9 should be confined to cases in which the interests in
respect of competition of the Member State concerned could not be
adequately protected in any other way”.44  Uttalandet vittnar om ett
återhållsamt bruk av artikeln. Referens gavs för första gången 1992. Två brittiska
byggmaterialföretag, Steetley och Tarmac45, verksamma inom betong- och
tegelbranschen, hade ett joint venture mellan sig. Kommissionen som var behörig
hänsköt den del av koncentrationen som berörde tegelverksamheten, eftersom
företagens marknad för denna bransch var koncentrerad till Storbritannien.
Resterande del förklarades av kommissionen förenlig med den gemensamma
marknaden. Under de senaste åren har de flesta avgörandena under art 9 endast
avsett partiell referens.46 Det enda fall47 som 1997 till fullo hänskjutits gällde
privatiseringen av den tyska el-leverantören Bewag. Bundeskartellamt begärde att
få fallet refererat till sig med anledning av det faktum att en annan el-leverantör
(PreussenElektra) deltog i koncentrationen. Affären hotade att förstärka en
dominerande ställning på marknaden för el-leveranser till Berlinområdet. Den
avgränsade marknaden utgjorde inte en väsentlig del av den gemensamma
marknaden och kommissionen hänsköt hela ärendet.

Det är intressant att se ifall kommissionen har skyldighet att referera, om detta kan
ske mot deras vilja. Kommissionen ansåg givetvis att valfrihet förelåg och
doktrinen gav inget entydigt svar. Klarhet i frågan har emellertid givits genom
förordning 1310/97 som medfört att art 9 (3) nu fått ett nytt stycke. Återigen har
uppdelningen mellan fall där den avgränsade marknaden utgör respektive inte
utgör en väsentlig del av den gemensamma marknaden betydelse. I de senare
fallen föreligger en sådan skyldighet.48 Detta är dock under förutsättning att en
avgränsad marknad föreligger och det är ett krav som är lämnat till
kommissionens bedömning. I realiteten kan därför troligtvis inte referens ske mot
gemenskapsmyndighetens vilja (utom i de fall då passivitetsregeln i punkt 5
inträder). Medlemsstaten är således för referens fortfarande hänvisad till
kommissionens ”goda vilja”, mot vilken talan emellertid kan föras inför EG-
domstolen.

Situationer där tillämpningen av förordningen kan komma i konflikt med den
nationella konkurrensrätten är ovanliga under artikel 9 eftersom referens är
beroende av kommissionstillstånd för att bli av. När kommissionen lämnat över

                                                
44 Notes on Council Regulation 4064/89 i EG Bulletinens supplement 2/90 sid 24.
45 IV/M. 180 Steetley/Tarmac [1992].
46 1997 hänsköts sju fall, varav endast ett i sin helhet. 1998 överlämnades ett fall helt, medan
två blev delvis hänskjutna (Källa: 27th Report on Competition Policy 1997 sid 339 samt DG IV
hemsida, statistik (1999 05 03)
www.europa.eu.int/comm/dg04/merger/closed/en/mergerstat.htm).
47  IV/M. 932 SEHB/VIAG/PE-BEWAG [1997].
48 Ahlborn, Turner, Expanding Sucess? Reform of the E.C. Merger Regulation, ECLR 19:4,
1998 sid 253.
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fallet blir nationell myndighet i stället behörig och någon dubbel jurisdiktion är
utesluten. Om en koncentration delvis49 hänskjuts uppstår dock en risk i och med
att olika regler gäller för de olika delarna av koncentrationen. Visar det sig att den
nationella myndigheten kommer fram till en viss utgång i fallet, motsatt den som
kommissionen redovisar, kan konflikt uppstå. Det torde emellertid vidare krävas
att det nationella beslutet förtar effekten av det gemenskapsrättsliga, en
oförenlighet som särskilt vid delbara50 koncentrationer inte behöver föreligga bara
för att besluten är inbördes olikvärdiga. Ligger det nationella avgörandet efter
referens i vägen för kommissionens beslut gällande den icke överlämnade delen,
får sannolikt det nationella ge vika med hänvisning till Walt Wilhelm-principen. Jag
måste emellertid påminna om att frågan aldrig prövats. Vid det omvända
förhållandet, d.v.s. att kommissionen skulle besluta på sätt som omöjliggjorde det
refererade beslutets gångbarhet, står sig givetvis gemenskapsbeslutet.

3.2.2 Artikel 21 (3) – Legitima intressen

Vid koncentrationer av gemenskapsdimension stadgar artikel 21 (1, 2)
exklusivitet för kommissionen samt nationella konkurrensreglers otillämpbarhet.51

Hinder föreligger för den skull inte mot medlemsstats bruk av annan nationell
reglering på sammanslagningen. Möjligheten kvarstår att genom vidtagande av
nödvändiga åtgärder, skydda landets legitima intressen enligt artikel 21 (3)52. Det
rör sig om åtgärder vidtagna av icke konkurrensrättsliga hänsyn. Dessa måste
dessutom vara förenliga med gemenskapens allmänna principer och övriga
bestämmelser. Det andra stycket i 21 (3) räknar upp tre intressen som har legitim
status. Först erkänns åtgärder för att skydda medlemslandets allmänna
säkerhet53. Här avses inte bara bevarande av försvarsintressen, ty den allmänna
säkerheten är vidare än så. Den kan innebära säkrandet av tillgängligheten för
varor och tjänster som är av stor betydelse för befolkningens välbefinnande.54 Ett
skydd för möjligheten att oförhindrat kunna förse sin befolkning med el, medicin
och färskvatten skulle kunna inbegripas. Även behovet av en upprätthållen

                                                
49 Partiellt hänskjutande är genom förordning 1310/97 nu i artikel 9 explicit möjligt. En
möjlighet som troligtvis även förelåg redan tidigare eftersom kommissionen i praxis
hänskjutit del av koncentration (se not 45).
50 Se not 72 angående delbarhet.
51 Undantagsmöjlighet finns i art. 21 (2) st 2, en tillämpning av art. 9 referens. Se ovan.
52 Artikeln är opåverkad av de omfattande ändringar som förordning 1310/97 medfört.
53 Skyddet för allmän säkerhet finns även i fördraget. Artikel 223 (1) b stadgar medlemsstats
möjligheter att ohindrat vidta nödvändiga åtgärder för skyddet av väsentliga
säkerhetsintressen gällande tillverkning och handel av krigsmateriel. I förordningens
preambel p. 28 står det att art. 223 ska vara opåverkad av förordningens regler vilket medför
att artikeln kan tillämpas oberoende av art. 21 (3). Även i fördragets undantag mot den fria
rörligheten av varor som återfinns i art. 36 är hänsyn till ett lands allmänna säkerhet en
undantagsgrund. Under art. 36 har störningar i ett lands anskaffning av bensinrelaterade
produkter ansetts allvarligt påverka den allmänna säkerheten (Bos mfl, A.a., sid 367).
54 Jones C, The scope of application of the merger regulation, 1990 Fordham Corp. L. Inst. (B
Hawk ed.1991) sid 408, ECC Bull suppl. 2/90 sid 25.
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jordbruksproduktion inom landet till en nivå som kan tänkas mätta den egna
befolkningen vid eventuella framtida militära oroligheter, kan avses. Det andra
legitima intresset är skyddet för mediernas mångfald som innebär ett
hänsynstagande till vikten av diversifierade informationkällor för upprätthållande
av åsiktsfrihet.55 Medlemsstats åtgärder för att motverka att TV- och
tidningsägandet koncentreras till en part är intressen som torde kunna vara
legitima. Slutligen är skyddet för medlemsstatens tillsynsregler legitima. Inom
områden av finansiell service såsom bank-, börs- och försäkringsverksamhet är
det viktigt att individen ska kunna lita på sådana bolags solvens och ärlighet vid
transaktioner. Vid dessa branschtyper sker därför vanligtvis översynen genom
statliga organ med stöd i diverse tillsynsregler. En koncentration inom exempelvis
banksektorn skulle trots sin gemenskapsdimension, kunna stöta på hinder om den
strider mot gängse nationella tillsynsregler.56

Den uppräkning av intressen som gjorts i st. 2 är i förordningen erkända och dess
tillämpning kan inte hindras av kommissionen. Annorlunda är det för de allmänna
intressen som omtalas i st. 3, där ett erkännande av kommissionen krävs. Det är
en prövning av uppkomna intressen utifrån förenligheten med gemenskapsrättsliga
principer och bestämmelser.57 Frågan är vilken ställning ett intresse får som
genom st. 3 blivit erkänt av kommissionen. Råder legitimitet även över framtida
identiska intressen eller endast för det specifikt prövade fallet? Svaret på denna
fråga är på intet sätt givet, men säkert är att kommissionens kompetens påverkas
av utgången. Om det är intresset i sig och inte det enskilda fallet som får legitimitet
medför det att färre fall kommer att behöva vara lämnade i  kommissionens
händer för prövning, samtidigt som det undantag från deras kompetens som de
legitima intressena utgör, blir fler. De snäva tidsramar (prövning inom en månad)
som uppställs i st. 3 tyder enligt Bos mfl på att en prövning från fall till fall avses,
men att den andra tolkningen med utgångspunkt i artikeltexten inte heller kan
uteslutas.58 Oavsett tolkning, är det klart att en gång prövat och erkänt intresse får
prejudicerande betydelse för kommande fall.

Bruket av artikeln utgör ett intrång i gemenskapens kontroll över koncentrationer
och det är därför inte förvånande att kommissionen gjort uttalanden59 om en
tillämpning i restriktiv riktning. De anser att artikeln inte ger medlemsstaterna
någon ny kompetens och betonar att skyddet för de legitima intressena sker på
andra än konkurrensrättsliga grunder. Ej heller får tillämpningen medföra
godtycklig diskriminering eller någon förtäckt begränsning av samhandeln. Det
legitima intresset begränsas ytterligare av hänsyn till nödvändighet och
proportionalitet, vilket innebär ianspråkstagande av minsta möjliga åtgärder för att

                                                
55 ECC Bull Suppl. 2/90 sid 25.
56 Bos m.fl., A.a., sid 367.
57 Bos m.fl., A.a., sid 368.
58 Bos m.fl., A.a., sid 368.
59 ECC Bull suppl. 2/90 sid 24-25.
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skydda intresset samt vid alternativ välja det minst betungande. Slutligen ger
tillämpningen av artikeln endast rätt att förbjuda eller föreskriva ytterligare krav
för koncentrationer som tillåtits av kommissionen och inte att godkänna de
förbjudna. Förutsatt att dessa ställda krav (som i och för sig uppställs av
kommissionen) är uppfyllda kan nyttjandet av de legitima intressena innebära ett
avsteg från tanken på EG-rättens företräde framför nationell rätt. Förvisso är
utrymmet litet och hänvisat till fall inom förordningens ramar. Så fort tillämpningen
sträcker sig utanför och den nationella rätten kommer i konflikt med annan EG-
rätt, gäller givetvis den senares företräde60. Begagnandet av de legitima intressena
medför inte överskjutande av kompetens till nationell myndighet gällande den
konkurrensrättsliga kontrollen. Den utgör istället väsentligheter för den enskilda
medlemsstaten som är av den dignitet att de bryter genom den
gemenskapsrättsliga konkurrensbedömningen. Detta är enligt Jones61 inte
oförenligt med principen om ”one stop shop”, eftersom den konkurrensrättsliga
prövningen fortfarande inte utförs av mer än en myndighet (kommissionen). Den
nationella rätten kan komma att stå i konflikt med kommissionens beslut. Det är ju
en avvägning utifrån skilda samhällsintressen vars utgång blir beroende på om den
nationella åtgärden grundats i ett legitimt intresse.62

Undantaget har sällan tillämpats. Frankrike var först med att skydda sina legitima
intressen på en koncentration (IBM France / CGI63) som godkänts av
kommissionen. Landet vidtog åtgärder med den allmänna säkerheten som grund
och hävdade att det franska försvarsministeriet skulle påverkas av förvärvet. Två
dotterbolag till det förvärvade CGI arbetade nämligen med ministeriet. 1995
lämnade Storbritannien in ansökan om erkännande av legitimt intresse. Fallet
gällde Lyonnaise des Eaux förvärv av Northumbrian Water.64 Ansökan grundade
sig på den brittiska lagstiftning som avser vattenförsörjningen, där det ingick
särskilda koncentrationsbestämmelser för att tillgodose tillsynssystemets syften.
Med tillhandahållande av nödvändig tjänst och skydd för konsumenterna som
grund, erkände kommissionen intressena.

                                                
60 Detta framgår också av kravet i artikel 21 (3) på förenlighet med allmänna principer inom
EG-rätten.
61 Jones, A.a., sid 409.
62 En konfliktrisk föreligger alltså. Lösningen finns emellertid i själva förordningen (art. 21
(3)) och utrymme för tillämpning av Walt Wilhelm-principen föreligger således inte.
63 IV/M. 336 IBM France/CGI [1993], se ECC Bull 5/93 sid 23.
64 IV/M. 567 Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water [1995].
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3.3 Undantag från nationell behörighet

3.3.1 Artikel 22 (3) – referens till kommissionen

På koncentrationer som inte uppnår gemenskapsdimension är nationell
konkurrensrätt tillämplig. Medlemsstaten har dock viss möjlighet att genom art.
22 (3) lämna över behörigheten att handha ärendet till kommissionen. Artikeln ger
medlemsstaten tillfälle att på den egna marknaden säkerställa konkurrensen fastän
denna möjlighet inte ges genom den nationella rätten. Stadgandet tillkom således
för att tillgodose de medlemsländer som vid införandet av förordningen hade
bristfällig och outvecklad konkurrensrätt. Nederländerna stod som initiativtagare i
spetsen för dessa länder och artikeln refereras således ofta till som The Dutch
clause.

Artikeln är beroende av en eller flera medlemsstaters begäran om referens och
det är först när denna handling vidtagits som hänskjutandet kan aktualiseras.
Kommissionen har sedan att fastställa om koncentrationen skapar eller förstärker
en dominerande ställning med ett påtagligt hämmande av konkurrensen inom
berörd eller berörda medlemsstaters område som följd. Bedömningen sker på
grundval av effekter på marknaden inom den medlemsstat som begärt assistans.
För att kommissionen ska ta upp fallet måste emellertid koncentrationen ha
betydelse för den gemensamma marknaden. Påverkan av handeln mellan
medlemsstaterna utgör således det slutliga kravet för tillämpning av art. 22 (3).
Storleken på den geografiska marknaden har enligt Bos mfl också betydelse, där
det för artikelns tillämplighet fordras en marknad som utgör en betydande del65 av
den gemensamma marknaden.66 Detta framgår dock inte av artikeltexten. Efter
referens har kommissionen inte full kompetens att fatta beslut. De får förklara
koncentrationen oförenlig alternativt godkänna, men i det senare fallet endast
förenat med villkor. Kommissionen saknar alltså befogenhet att utan reservation
godkänna en koncentration.67 Vidare måste kravet på nödvändighet upprätthållas
enligt art. 22 (5), vilket begränsar kommissionen till åtgärder, absolut nödvändiga
för upprätthållande eller återinförande av konkurrensen inom medlemsstaten.
Wahl menar att kompetensen begränsas ytterligare av kommissionens uttalanden68

om att de normalt inte ämnar handha koncentrationer under viss nivå.69.
Igångsättandet av art. 22 (3) referens förutsätter en uttrycklig begäran från viss
medlemsstat och det förefaller därmed ingen möjlighet till kompetensöverföring

                                                
65 Substantial part, vilket storleksmässigt kan utgöra del av större medlemsstat eller omfatta
hela länder av mindre storlek ex. Belgien (se not 44).
66 Bos m.fl., A.a., sid 371.
67 Art 22 (3) e contrario.
68 I ECC Bull suppl. 2 /90 sid 25 ämnar kommissionen inte kontrollera koncentrationer med
omsättning understigande € 2 miljarder i världen, 100 miljoner inom gemenskapen eller 2/3
inom ett och samma medlemsland.
69 Wahl, A.a., sid 234.
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utan samtycke från landet ifråga. Mer oklart är däremot om kommissionen kan
vägra ta upp ett fall om rekvisiten för referens i övrigt är uppfyllda. Av
förordningstexten följer endast att de kan (it may) få kompetens och inte friheten
att neka handläggning. Själva bruket av ordet kan besluta och inte ska besluta
tyder dock på valfrihet. Oavsett valfriheten är det kommissionen som bedömer
om artikeln är tillämplig och de kan därför i praktiken själva bestämma huruvida
referens ska tas upp. Efter nekad referens torde emellertid medlemsstaten kunna
utnyttja möjlighet att inför EG-domstolen föra talan mot kommissionen för deras
passivitet enligt art. 175 i fördraget.70

Det är inte ovanligt att samgående företag har verksamheter i fler än en
medlemsstat. Fastän sammanslagningen inte uppnår gemenskapsdimension kan
flera nationella marknader påverkas med behörighet för olika nationella
myndigheter som följd. När en stat genom artikel 22 (3) lämnar över kompetens
till gemenskapen, sker det på grunder hänförda till den egna marknaden. Annan
medlemsstat förlorar därmed inte sin rätt att kontrollera koncentrationen enligt sin
konkurrensrätt. Rådet och kommissionen har uttalat71 att det endast är
hänskjutande stat och inte andra medlemsstater som förlorar kompetens. Mellan
kommissionens och annan stats beslut föreligger därmed en potentiell
konfliktsituation. Rent formellt är konflikt inte möjlig eftersom besluten rör skilda
marknader där det gemenskapsrättsliga ju är taget på grunder hänförda till den
refererande statens territorium. Kommissionens kompetens sträcker sig enligt art.
22 (5) inte längre än så. Praktiskt sätt förhåller det sig dock annorlunda.
Tillämpningen av art. 22 (3) kräver ju en påverkan av samhandeln, vilket i sig
tyder på att fler än den refererande statens marknad berörs av koncentrationen.
Om den nationella myndigheten tillåter något som kommissionen förbjuder kan de
faktiska konsekvenserna av beslutet förta det andra beslutets verkan. Det gäller
särskilt när koncentrationen är odelbar72. Vidare, om kommissionen tillåter73 en
sammanslagning kan detta beslut komma att bli verkningslöst om annan
medlemsstat väljer att förbjuda den del av koncentrationen som berör deras
marknad. Den praktiska möjligheten att genomföra affären kan omöjliggöras.74

För att avgöra hur dessa konfliktsituationer ska lösas måste det först utredas om
de båda besluten verkligen är oförenliga. Mycket talar för att någon konflikt
mellan ett kommissionstillstånd och prohibitiv nationell rätt inte föreligger (se 2.5

                                                
70 Valfrihet vid referens behandlas av Heidenhain M, Control of concentrations without
community dimension according to article 22 (2) to (5) Council regulation 4064/89, 1990
Fordham Corp.L.Inst. (B Hawk ed.1991), sid 417.
71 ECC Bull suppl. 2/90 sid 26.
72 När en koncentration verkar inom en bransch är risken större för att de olika besluten kan
komma att bli oförenliga och förta verkan av varandra. Sträcker sig koncentrationen över
flera branscher, ex. tegel och betong som i fallet Steetley/Tarmac (se not 45) behöver inte
hela koncentrationen äventyras om en myndighet förbjuder det en annan tillåtit förutsatt att
besluten gäller de olika branscherna.
73 Med begränsning av medföljande villkor, se ovan.
74 Wahl, A.a., sid 236 och 321.
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ovan). Ett tillstånd efter en 22 (3) referens gäller endast den hänskjutande statens
territorium och annan nationell myndighet torde vara fri att förbjuda
koncentrationen på grunder från den egna marknaden. Konflikt föreligger dock
troligen vid det omvända förhållandet. Ett nationellt tillstånd är oförenligt med ett
kommissionsförbud, fastän de avser olika marknader. Det nationella beslutet får
här ge vika efter beaktande av principen om EG-rättens företräde från fallet Walt
Wilhelm. Principen torde kunna vinna tillämpning vid de kompetenskonflikter som
art. 22 (3) ger upphov till. Bos mfl anser att så är fallet, medan Wahl menar att
den torde vara tillämplig, åtminstone mellan ett nationellt tillstånd och ett EG-
rättsligt förbud.75

Referensmöjligheten i art. 22 (3) har relativt sällan utnyttjas. Den har inte givit mer
än fyra fall. Första gången referens kom på tal var i fallet British Airways/Dan-
Air76 från 1992. Kommissionen tog ursprungligen inte upp fallet eftersom
koncentrationen inte uppnådde gemenskapsdimension. Brittiska myndigheter
kontrollerade istället med ett godkännande som följd. Belgien refererande
emellertid koncentrationen till kommissionen med anledning av påverkan på den
belgiska marknaden. Kommissionen ansåg sig dock inte heller denna gång
behöriga eftersom någon dominans på den belgiska marknaden inte skapades
eller förstärktes genom affären. 1996 motsatte sig däremot kommissionen ett
förvärv inom livsmedelssektorn efter finsk referens. Keskos förvärv av Tuko77 var
egentligen en nationell angelägenhet eftersom de omsatte mer än 2/3 på den finska
marknaden. Denna gång var kraven för referens uppfyllda. Affären skulle bidra till
en dominerande ställning, resulterande i förhindrande av konkurrens på den finska
dagligvarumarknaden. Vidare var samhandeln påverkad eftersom
koncentrationsbildningen skulle inverka på importmöjligheterna för dagligvaror till
Finland och där genom försvåra för potentiella konkurrenter att ta sig in på
marknaden.

3.3.2 Kommissionens fortsatta möjlighet att tillämpa
artiklarna 85 och 86

Genom Fkf inträde har ett särskilt instrument skapats för koncentrationskontroll, i
stället för de ”vanliga” EG-rättsliga konkurrensreglerna. Av art. 22 (1) framstår
förordningens exklusivitet samt förordning 17/62 otillämpbarhet. För fall utan
gemenskapsdimension råder i princip nationell behörighet. Det finns emellertid
begränsade möjligheter för kommissionen att genom art. 8578 och främst art. 86,

                                                
75 Wahl, A.a., sid 320-323, Bos m.fl., A.a., p. 4-459-4-466.
76 IV/M. 278 British Airways/Dan-Air [1992].
77 IV/M. 784 Kesko/Tuko [1996], se även ECC Bull 7/8/96 sid 31 och 11/96 sid 24-25.
78 Länge ansågs art. 85 otillämpar på förvärvssituationer, en inställning som återfinns i 1966
års memoradum om koncentrationsproblem på den gemensamma marknaden. 1981 kom
emellertid Philip Morris fallet (E.C.R. 2671) som gav kommissionen möjlighet att tillämpa art.
85 (se Celli, A.a., sid 73-76 för vidare läsning). I den fortsatta redogörelsen  kommer jag att
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gå in och kontrollera koncentrationer. Med stöd av fördragets art. 89, vilken ger
kommissionen befogenhet att säkerställa tillämpningen av de principer som ligger
bakom artiklarna 85 och 86, kan de föreslå lämpliga åtgärder för att skydda
intresset. Art. 89 var tänkt att ge kommissionen provisoriska möjligheter att
tillämpa artiklarna 85 och 86 från fördragets ikraftträdande tills rådet antagit
detaljerade procedurregler. Artikeln var däremot inte avsedd att vara ett
instrument för koncentrationskontroll och den är således dåligt anpassad för att
tillgodose detta syfte.79 Fördragsartikeln blir emellertid inte otillämpbar bara för
att annan reglering antagits (Fkf) och kommissionen har en fortsatt möjligheten att
motverka en dominerande ställning trots föreliggandet av en koncentration. Vid
fall av gemenskapsdimension finns ingen anledning att tillämpa art. 89 eftersom
den ger kommissionen färre befogenheter än enligt förordningen. På de
sammanslagningar som faller inom nationell behörighet kan däremot art. 86
tillämpas och detta oberoende av förordning17/6280. Bruket av artikeln begränsas
emellertid av uttalanden81 från gemenskapshåll där tillämpning av artiklarna 85 och
86 anses utesluten under vissa ”minimitröskelvärden”. Vidare begränsas den
praktiska tillämpningen av kommissionens brist på självständig
undersökningsbefogenhet samt oförmågan att utan nationell myndighets assistans
komma till rätta med eventuell överträdelse. Kommissionen är alltså fullt beroende
av samarbete med medlemsstaten, vilket hindrar en effektiv tillämpning.82

Den begränsade möjligheten att genom artikel 86 kontrollera koncentrationer utan
gemenskapsdimension innebär att kommissionen går in och tar kompetens i ett fall
som egentligen tillhör nationell myndighet. En tänkbar konfliktsituation uppstår
mellan det nationella beslutet och kommissionens avgörande med stöd i art. 86.
Hur ska eventuell konflikt lösas? Är det rimligt att den nationella kompetensen ska
kunna sättas ur spel utan medlemsstatens samtycke? Om konflikt föreligger torde
Walt Wilhelm-principen vinna tillämpning, vilket i så fall ger det
gemenskapsrättsliga beslutet företräde.83  Teoretiskt skulle således kommissionen
med art. 89 som grund ta sig rätten att genom art. 8684 kontrollera
koncentrationer som egentligen ligger utanför den gemenskapsrättsliga
kompetensen. I praktiken är risken för kompetensmissbruk dock liten eftersom
kommissionen behöver assistans från medlemsstaten för att genomdriva art. 89.

                                                                                                                           
bortse från art. 85 inverkan på koncentrationer, eftersom utrymmet för tillämpning av artikeln
som reglerar konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och inte
företagssammanslagningar, i praktiken är obefintlig.
79 Jones, A.a, sid 410.
80 Till skillnad från art. 85, kan art. 86 användas utan tillämpningsförordningen.
81 Kommissionen uttalar att de normalt inte tillämpar artiklarna 85 och 86 på koncentrationer,
men förbehåller sig rätten att tillämpa art. 89 på fall understigande gemenskapsdimension. De
tänker emellertid inte handha koncentrationer understigande € 2 miljarder i världsomsättning,
100 miljoner i EU eller då 2/3 regeln uppfylls.
82 Bos m.fl., A.a., sid 373-378.
83 Wahl anser att principen gäller här. Se A.a., sid 321.
84 I art. 86 ligger i och för sig krav på att samhandeln påverkas, vilket hindrar tillämpning över
fall som utgör en ren nationell angelägenhet.
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Sedan förordningen kom har möjligheten inte utnyttjats av kommissionen och en
tillämpning vore än mer osannolik i dag när tröskelvärdena har sänkts. Om
kommissionens egna uttalande85 följs (som emellertid inte är bindande), återstår
endast utrymmet mellan de nya tröskelvärdena och ”minimitröskelvärdena”.86

                                                
85 Se not 81 om ”minimitröskelvärden”.
86 Oavsett utrymmet för kommissionens tillämpning av art. 86 på koncentrationsbildningar,
kan nationell domstol tillämpa artikeln. Art. 86 har nämligen direkt effekt.
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4. Vilken myndighets
kompetens är att föredra?

4.1 Inledning

Att ingå en koncentration är för deltagande företag ofta en både kostsam och
långdragen process. Det är en viktig affär som på avgörande sätt påverkar
framtiden för företagen. Målet med samgåendet är att dra fördel av den nya
företagsstrukturen och detta utan komplikationer på vägen. Det vore oerhört
kostsamt för företagen om affären inte skulle gå igenom, i vissa fall en praktisk
och ekonomisk omöjlighet att vända tillbaka när affären praktiskt taget är färdig.
Flertalet av uppförda koncentrationer passas inom de konkurrensrättsliga ramar
som uppställs och endast en liten del stöter på hinder vid genomförd kontroll. För
företaget är det väsentligt att känna till var kontrollen kommer att äga rum och
vilken eller vilka regleringar som kan bli tillämpbara. De vill ju genom att så snart
som möjligt uppfylla sin del av kontrollproceduren d.v.s. anmälningsplikten, bidra
till att processen påskyndas. Detta kapitel är utformat för att tillgodose några av
de praktiska hänsyn som företaget ställs inför vid mötet med konkurrensrätten.
Det rör sig om de viktiga skillnader för företaget som följer av om
sammanslagningen uppnår gemenskapsdimension eller ej. Vidare belyses ur
konkurrenssynpunkt relevant nationell reglering som kan vara bra att känna till när
ett svenskt företag ämnar delta i koncentration på europamarknaden. Praktiskt
verksamma jurister vill snabbt kunna se var det är fördelaktigt att hamna, dels
utifrån intresset att undslippa multinationell jurisdiktion, men även utifrån hur länge
affären kommer att sväva i osäkerhet samt hur låst den är under pågående
kontroll.87

4.2 Om val av myndighet

4.2.1 Har företaget någon inverkan på vem som ska handha
fallet?

En koncentration är för de inblandade parterna en omfattande affär och kanske
den enda de någonsin kommer att genomgå. Hur stor vikt som läggs på
konkurrensrättsliga överväganden varierar, där storleken på den tänkta

                                                
87 Detta kapitel 4 är utformat efter de synpunkter och råd som jag fått från Anders Forkman
och Jan Örtenholm  på Vinge Advokatbyrå i Malmö.
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sammanslagningen givetvis har betydelse. I vissa fall utgör konkurrensrätten ett
sista led i affären, närmast en rutinåtgärd. Vid andra är jurister särskilt avsatta för
att arbeta med konkurrensrätten parallellt med avtalsförhandlingen. Aktivitet finns
här redan på ett tidigt skede i affären där bl.a. informella kontakter med
konkurrensmyndigheter tas. Det är svårt att strukturera sammanslagningen och på
så sätt välja forum för kontroll eftersom de tröskelvärden som avgör vilken
myndighet som ska bli behörig, bygger på företagets befintliga omsättning. En
annan sak är att ”forum shopping” är tänkbar vid själva valet mellan alternativa
förvärvsobjekt. Arbetet med att genomföra ett förvärv eller en sammanslagning är
ofta en betydelsefull och tidskrävande process som initierats av andra
överväganden än de konkurrensrättsliga. Det gäller främst att ro affären i land
vilket troligtvis lämnar mindre utrymme för att försöka välja forum. Detta förtar
emellertid inte den betydelse konkurrensrätten har för förvärvets framtid. Var
kontrollen slutligen hamnar kan i det enskilda fallet få betydande konsekvenser för
affären i stort. När det gäller valet eller närmare önskan om var man vill hamna är
dessa grundade på nedan redogjorda överväganden och hänsyn.

4.2.2 För kommissionens handläggning

Vid tidpunkten för fusionskontrollens införande i gemenskapen hade få
medlemsländer tillfredsställande nationell rätt på området. Företagen önskade
således att undslippa kommissionens handläggning och hellre bedömas på
nationell nivå, där kontrollmekanismen i regel var outvecklad och relativt harmlös.
I dag däremot, snart tio år senare har mycket hänt med den nationella
konkurrensrätten och det gäller nu istället för företagen att se på de fördelar och
nackdelar som respektive kontrollsystem medför. Det viktigaste skälet för
gemenskapsrättslig behörighet är koncentrationens skydd mot fler än en prövning.
Genom förordningens ”one stop shop” är företaget skonat från den risk för
multinationell jurisdiktion som annars föreligger. Det vet vidare vilken myndighet
som kommer att handha ärendet och är inte lämnad inför osäkerheten om vilken
eller vilka nationella myndigheter som kan anse sig behöriga. Förvisso har
företaget även under tröskelvärdena normalt relativt god kännedom om vilka
medlemsstater som kan komma att få jurisdiktion över sammanslagningen. Helt
säkra kan de emellertid inte vara eftersom de nationella reglerna för behörighet
skiljer sig mellan länderna. Tyskland kan exempelvis utifrån effekten på sin
nationella marknad komma att tillämpa sin konkurrensrätt oberoende av
koncentrationens verkliga etablering inom landet. Att uppfylla en anmälningsplikt
medför ett digert arbete, där åtskilliga uppgifter om företaget ska tas fram och en
mängd olika dokument ska kopieras. När exempelvis Nordic Satellite Distribution
1995 anmälde ett distributions joint venture i Skandinavien medförde det flera
månaders kontakter med kommissionen före en anmälan som i sig var på 1000
sidor.88 Utanför kommissionens behörighet riskerar företagen således inte bara att

                                                
88 Broberg M, EC Merger Control, European Management Journal, Vol.14:6 1996 sid 623.
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behöva genomlida kontroll från flera håll. Den tunga arbetsbörda som
notifieringsarbetet medför, blir också så mycket tyngre när anmälningsplikt kan
behövas uppfyllas i flera länder. Den multinationella jurisdiktionen kan ge företaget
en arbetsbörda som tar längre tid, kostar mer pengar och medför större
osäkerhet jämfört med om endast en myndighet vore behörig. Detta är faktorer
som kan verka hämmande mot företags vilja och förmåga att ingå
koncentrationer.

4.2.3 För nationell handläggning

Det i regel minst resurskrävande för koncentrationen är om den endast bedöms
av den myndighet på vilken marknad företaget huvudsakligen kommer att bedriva
sin verksamhet, förutsatt att den är fokuserad på ett lands marknad. Det kan
tänkas att den redan varit verksam i landet genom fast driftsställe, t.ex. ett svenskt
företag på en svensk marknad. Man vet då förhoppningsvis hur myndigheten
arbetar och har kanske sedan tidigare goda kontakter med densamma. Språket
faller också mer naturligt in. Det känns kanske bekvämare att föra diskussion på
sitt modersmål. Vid själva undersökningen har den nationella myndigheten från
början god kunskap om marknadsförhållanden inom landet, kännedom som
kommissionen i regel måste inhämta. Gemenskapsmyndigheten har större brister i
sin nationella kännedom där exempelvis den stora skillnaden på marknaden i
storstadsregionerna och Norrland kan vara svåra att förstå för den utländske
kommissionär som kanske tidigare inte upplevt något liknande. Givetvis finns
nationella experter till hjälp att bistå med förklaring om bl.a. de specifika nationella
marknadsförhållandena, men kommissionen uppnår troligtvis inte samma naturliga
marknadskännedom som det egna landets myndighet. Det är i många fall enklare
för företaget att hamna hos en eller ett fåtal (2-3) nationella myndigheter eftersom
det ofta tar mindre tid att förklara samt att risken för språkliga och kulturella
missförstånd blir mindre. Det torde i regel fordras ett mindre informationsflöde
och således också mindre arbetsbörda att anmäla nationellt. Undviks
multinationell jurisdiktion kan alltså kontakten med nationell myndighet vara att
föredra framför kommissionens. Ska det utrönas var det för företaget är bäst att
hamna måste emellertid även de olika potentiellt tillämpbara regleringarna
undersökas och jämföras i syfte att finna den som passar etableringen bäst. Det är
främst med beaktande av de aspekter redovisade nedan (se 4.3) som valet eller
önskan av kontrollerande myndighet görs.

4.3 Andra aspekter som påverkar valet

4.3.1 Tid och handlingsfrihet

Anmälningsplikt och även den särskilda kontroll som ibland följer, medför en stor
arbetsbörda för företaget. Det kostar ekonomiskt i form av advokatkostnader, tar
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mycket tid i anspråk och stör i allmänhet den vanliga verksamheten. Tempot i
arbetet med förvärvet hämmas och genomförandet fördröjs. Vid försök att utreda
var det är fördelaktigast att hamna har alltså tidsaspekterna stor praktisk
betydelse. Hur lång tid företaget har på sig att uppfylla sin anmälningsplikt är
intressant, men viktigare är ändå myndighetens tidsfrister eftersom företaget under
handläggningen svävar i osäkerhet om förvärvets förverkligande. Det är vidare
viktigt att tempot i affären inte dras ned av myndighetens behandling av ärendet.
Den konkurrensrättsliga prövningen utgör ofta ett sista hinder för affärens
förverkligande och berörda parter vill ju så snart som möjligt kunna dra fördel av
den nya koncentrationsbildningen. Betydelsefull är också hur länge företagets
handlingsfrihet är beskuren (”stand still”) före myndighetens beslut. Tidsfrister och
brist på handlingsfrihet är av oerhört stor praktisk betydelse. Det är aspekter som
faktiskt påverkar var det ur kontrollsynpunkt med fördel är bäst att hamna.
Nedan (4.3.2) kommer jag att belysa gemenskapsrättslig reglering utifrån ovan
fört resonemang samt motsvarande svenska regler. Redogörelse för andra länder
som kan tänkas vara av intresse när ett svenskt företag ingår
koncentrationsbildning följer också.

4.3.2 Hur ser det ut ur komparativ synvinkel

Efter ingånget avtal har företaget enligt EG-rätten (Fkf art. 4 (1)) en vecka på sig
att anmäla koncentrationen till kommissionen. Det är en förhållandevis kort frist,
så verksamma jurister i affären bör redan innan slutförhandling ha påbörjat
notifieringsarbetet. När anmälan inkommit inleds det första steget i kontrollen som
ger kommissionen två möjliga beslutsalternativ förutsatt att de finner förordningen
tillämplig. Antingen är koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden
enligt art. 6 (1) b eller väljer kommissionen att med stöd av art. 6 (1) c inleda en
fördjupad undersökning. Inom en månad efter anmälan ska dessa beslut fattas
(art. 10 (1)). Det är en tidsfrist som förlängs till sex veckor89 när begäran om
referens till medlemsstat inkommer. Om en fördjupad granskning påbörjas
inträder den andra kontrollfasen. Här kan kommissionen förklara
koncentrationens förenlighet med den gemensamma marknaden, med eller utan
villkor (art. 8 (2) st 1 och 2). Sammanslagningen kan också förbjudas enligt art. 8
(3), men det är endast en bråkdel av de anmälda fallen som går detta öde till
mötes. Väl inne i den andra fasen har kommissionen fyra månader på sig att fatta
beslut (art. 10 (2) och (3)). Tidigare var parterna i sammanslagningen förhindrade
att genomföra koncentrationen före anmälan och under tre veckor därefter.
Genom de ändringar som kom i och med förordning 1310/97, gäller numera en
förlängd ”stand still” period. Enligt art. 7 (1) är affären låst i avvaktan på ett
godkännande, som kan komma antingen i fas ett, fas två eller med anledning av
                                                
89 Denna tidsfrist gäller också när berörda företag efter anmälan gör åtaganden enligt art. 6
(1) b, vilka de vill i beslut ska beaktas enligt art. 6 (1) a. Det gäller den (genom 1310/97)
möjlighet att i fas ett vidtaga ändringar i syfte att koncentrationen inte länge ska riskera en
fördjupad bedömning.
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den automatiska förenlighet som inträder efter kommissionens oförmåga att hålla
tidsfristerna enligt art. 10 (6). Den tid myndigheten har på sig att fatta beslut
korresponderar alltså med den brist på handlingsfrihet som företaget har.
Koncentrationens förverkligande kan således fördröjas med en månad (i vissa fall
sex veckor) i fas ett, samt maximalt upp till fyra månader om den andra fasen
inträds.

Företagsförvärv över viss storlek90 måste i Sverige anmälas till konkurrensverket
enligt 37§ konkurrenslagen. Regleringen saknar emellertid tidsfrister för när senast
anmälan ska inkomma och en negligerad anmälningsplikt sanktioneras endast med
vite. Dessutom finns en yttersta gräns på två år från förvärvsavtalet räknat inom
vilket förbud eller åläggande mot koncentrationen måste ske och efter denna tid
är talan preskriberad (42§ 1 st). Konkurrensverket har 30 dagar på sig efter
anmälan att inleda en särskild undersökning och under denna tid får förvärvet inte
genomföras (38§).91 Det är alltså endast i den första kontrollfasen som ”stand
still” automatiskt råder. Stockholms Tingsrätt kan emellertid på
konkurrensverkets talan förbjuda fullföljelse av förvärvet i avvaktan på slutligt
beslut (41§). Önskar myndigheten att gå vidare med ärendet efter sin fördjupade
undersökning i den andra kontrollfasen, måste talan inför Stockholms Tingsrätt
väckas inom tre månader92enligt 39§. Det är således endast domstolen som har
befogenhet att förbjuda eller förse en koncentration med åläggande (34, 36 §§).
Efter väckt talan har tingsrätten sex månader på sig att avgöra fallet, en frist som
kan förlängas förutsatt att den tvååriga preskriptionstiden inte överskrids (42§ 1
st). Som längst kan alltså koncentrationens förverkligande dröja med två år efter
avtalsslut.93

Sedan 1973 har Tyskland haft en tillsynes effektiv koncentrationskontroll som
förutom förbud givit upphov till informella lösningar.94 Den tyska konkurrenslagen
(GWB95) har nyligen reviderats. Fr.o.m. den 1 januari 1999 upptas
koncentrationskontrollen i lagens första del, sjunde kapitel. Anmälningsplikt (sek.
39 (1)) föreligger för de sammanslagningar som faller inom lagens
tillämpningsområde. Vilka dessa är framgår av sek. 35 (1)96. Anmälan ska göras
till den tyska konkurrensmyndigheten, Bundeskartellamt och detta före
genomförandet av koncentrationen. Efter korrekt ingiven anmälan följer en frist på
                                                
90 Berörda företag ska ha en sammanlagd omsättning överstigande fyra miljarder kronor,
samt förvärvat företags omsättning måste vara över 100 miljoner kronor.
91 En för företaget fryst handlingsfrihet som konkurrensverket sagt sig kunna ge dispens
ifrån (Carlsson K, Schuer L, Söderlind E, Konkurrenslagen, Göteborg, 2 uppl. 1995 sid 475).
92 Med möjlighet till förlängning, en månad i sänder.
93 Företaget kan dock möjlighet påverka den sammanlagda tiden genom att så snart som
möjligt fullgöra sin anmälningsplikt.
94 Maitland J, Competition laws of Europe, London 1995 sid 194.
95 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen från 1957.
96 Deltagande företag måste tillsammans och på världsbasis omsätta över DM 1 miljard.
Vidare fordras att minst ett av företagen omsätter över DM 50 miljoner inom landet..
Undantag från tröskelvärdena finns i sek. 35 (2).
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en månad inom vilken myndigheten ska utreda huruvida en fördjupad
undersökning är befogad (sek. 40 (1)). I den andra kontrollfasen ska
Bundeskartellamt inom fyra månader97 från anmälan räknat, ta ställning till
huruvida sammanslagningen ska förbjudas och fattas inte beslut inom den
föreskrivna fristen anses affären ha klarat sig (sek. 40 (2)). Utgångspunkt vid
bedömningen tas utifrån koncentrationens skapande eller förstärkande av
dominans på marknaden.98 Under pågående myndighetskontroll föreligger ”stand
still” enligt sek. 41 (1). Tiden affären är låst korresponderar alltså med
myndighetsfristen. Efter begäran kan emellertid Bundeskartellamt släppa kravet
på ”stand still”.99 Tysk fusionskontroll kan tillämpas oberoende av etablering i
landet, där effekten på marknaden är avgörande (sek. 130 (2)). Denna
effektprincip har varit kännetecknande för den tyska konkurrensrätten, men rent
praktiskt har emellertid myndigheten inte haft någon möjlighet att stoppa förvärv
utanför Tysklands gränser.100 Fastän principen överlevt den revision som nyligen
gjorts, har den kommit att inskränkas något. Tillämpningen för fusionskontrollen
förutsätter ju enligt sek. 35 (1) en omsättning inom landet på minst DM 50
miljoner. Tidigare torde effektprincipen kunna medföra en tillämpning av tysk rätt
fastän någon omsättning inte gjorts i landet, men nu fordras åtminstone någon form
av handel med riket. Fastän koncentrationen inte själv äger någon verksamhet på
den tyska marknaden, kan således omsättningskravet uppfyllas genom export till
denna marknad.

Koncentrationskontrollen101 i Storbritannien handhas inte exklusivt av den
brittiska konkurrensmyndigheten, Office of Fair Trading (OFT). Arbetet är
uppdelat mellan flera myndigheter. Det brukar börja med en förberedande
utredning vidtagen av OFT102, där det undersöks huruvida sammanslagningen kan
bli föremål för kontroll. Detta första steg i kontrollmekanismen sker antingen
p.g.a. notifikation eller på myndighetens egna initiativ. Någon skyldighet att

                                                
97 Undantag finns, exempelvis kan fristen förlängas efter parts samtycke.
98 Sek. 36 (1). Möjlighet finns också för företaget att påvisa koncentrationens positiva
effekter för konkurrensförhållandena och förutsatt att dessa överväger den nackdel som den
dominerande ställningen innebär, kan förbud undslippas.
99 Den nya tyska konkurrenslagen har i skrivandets stund inte hittat till Juridiska bibliotekets
bokhyllor i Lund. Under Bundeskartellamts hemsida (www.bundeskartellamt.de/gwb-
text.htm) finns lagen samt myndighetens instruktioner (Merkblatt zur deutschen
Fusionskontrolle). Den engelska versionen tycks dröja och två månader efter ikraftträdandet
har ännu inte denna version lagts ut. Jag har emellertid av Eike Peter Sacksofsky på
Bundeskartellamt, fått den engelska versionen av GWB skickat till mig och för detta är jag
mycket tacksam.
100 Maitland, A.a., sid 194-201.
101 Det finns två uppsättningar av konkurrensregler tillämpliga på koncentrationer, där
tidningssektorn är särreglerad. Min redogörelse avgränsas till den reglering som omfattar
andra koncentrationer.
102 Myndigheten tar bra betalt för sina tjänster. När undersökning görs med anledning av
anmälan eller på eget initiativ och oberoende av om referens sker, kostar det företaget mellan
£5000-15000.
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anmäla103 existerar alltså inte och det finns dessutom ett informellt alternativ, där
företaget söker vägledning hos OFT. Givetvis kan företaget också förbli passivt
och där genom möjligen undgå översyn. OFT lämnar på grundval av sin
bedömning, över ärendet till the Security of State som har att avgöra om en
fördjupad undersökning är befogad. Inom fyra månader efter genomförd affär
(eller då den blev för allmänheten känd) måste beslut fattas. Hänsyn tas givetvis till
det rådgivande arbete OFT utfört, men Security of State är inte förpliktad att följa
denna anvisning vid sin bedömning om koncentrationen ska refereras104 till The
Monopolies Mergers Commission (MMC). När referens skett, inträder den
andra kontrollfasen och under denna  period är affären fryst i avvaktan på
beslut.105 Efter referens har MMC max nio månader106 på sig att förutom utreda
den brittiska behörigheten över fallet, undersöka om det allmänna intresset är
hotat. För eventuellt förbud fordras en 2/3 majoritet i MMC. En  rapport
avlägges och ärendet lämnas åter till The Security of State, där själva
beslutanderätten ligger. Bundenhet till MMC avgörande föreligger inte107, utan
den beslutande myndigheten har valfrihet i fråga om koncentrationen ska
förbjudas eller ej. Företaget kan alltså behöva vänta över ett år108 på sitt beslut.
För att överhuvudtaget kontrollförfarandet ska inledas krävs behörighet för
tillämpning av brittisk konkurrensrätt109. Det finns två alternativa tröskelvärden
med utgångspunkt i koncentrationens marknadsandel respektive värdet på
förvärvade tillgångar. Tröskel är satt vid de koncentrationer som antingen medför
skapad eller stärkt monopolställning (över 25% av marknaden) eller att de
förvärvade tillgångarna uppnår ett värde av minst £ 70 miljoner. Behörigheten för
kontroll är vidare beroende av att minst ett av företagen i koncentrationen driver
verksamhet i landet eller att detta berörda företag åtminstone lyder under ett
brittiskt företags kontroll.110

                                                
103 En anmälan medför emellertid att fristen inom vilket referens till MMC måste ske sätts till
35 arbetsdagar, istället för fyra månader som annars gäller.
104 Det är i själva verket en liten del av de brittiska koncentrationerna som blir föremål för
referens. Drygt 5% blir refererade, enligt 1994 Annual Report of the Director General of Fair
Trading sid 77.
105 Sek. 75 (4) A-M. Frysningen inträder först efter referens vilket innebär att
koncentrationen mycket väl kan vara genomförd. Det finns därför i sek. 74 möjligheter för
The Security of State att även tidigare genom interimistiskt beslut låsa affären.
106 Rapporten ska överlämnas inom den tid som The Security of State bestämt i sin referens,
dock senast nio månader efter referensen.
107 Vad gäller förbud. Om MMC godkänner affären har koncentrationen klarat sig slutgiltigt.
108 Fyra månader i fas ett samt upp till nio månader i fas två och då har ännu inte The
Security of State fattat sitt slutgiltiga beslut.
109 Fair trading act 1973, där sek. 52-75 (sek. 52-62 avser tidningssektorn) reglerar
koncentrationer.
110 Stycket bygger på: Maitland, A.a., sid 412-414, Celli, A.a., sid 1-4, sid 34-55. Se även
Cromie S, Merger Control in Europe, London 1991 sid 159-172, Raybould D.M, Firth A, Laws
of Monopolies: Competition Law and Practice in the USA, EEC, Germany and the UK,
London 1991 sid 487-493.
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Koncentrationsbildningar medför inte bara risk för konkurrenshämmande effekter,
de ger faktiskt ny struktur som ofta är positiv för marknaden111 Denna liberala syn
på koncentrationskontroll får i Frankrike genomslag både i reglering112 och
tillämpning. Visst förbjuds missbruk, men inte skapandet av den dominerande
ställningen i sig. Förvärvsregleringen bland medlemsstaterna utgör normalt en del
av konkurrensrätten, men den ligger samtidigt nära området för industripolitik. I
Frankrikes fall är detta särskilt tydligt där exempelvis konkurrensmyndigheten
Conseil de la Concurrence113 får stå åt sidan för den mer politiskt inriktade
Ministre Chargé de l`Économie. Den milda synen på koncentrationer märks
också i sanktionsreglerna som snarare är av preventiv än repressiv karaktär, ett
administrativt vitesförfarande.114 Själva regleringen förutsätter att två alternativa
tröskelvärden blir tillämpliga. Det första tar hänsyn till effekten på marknaden,
särskilt skapande av en dominerande ställning. Det andra tröskelvärdet är av
kvantitativt slag (art. 38(2)) och kräver en marknadsandel på 25% eller en för
koncentrationen i landet uppnådd omsättning115 på FRF 7 miljarder, förutsatt att
minst två av deltagande företag vardera omsätter minst FRF 2 miljarder.
Anmälningsplikten är frivillig, men om företaget väljer att anmäla måste detta ske
inom tre månader från förvärvsavtalet räknat. Ministre behöver emellertid inte
invänta denna frist utan kan välja att undersöka koncentrationen oberoende av
notifikation. Efter upptagande av ärendet följer en frist på två månader116. Om
företaget efter denna tids utgång inte hört från myndigheten anses förvärvet
godkänt. Det är endast Ministre som har befogenhet att inledda ett förfarande,
men om de väljer att gå vidare är det Conseils åsikt som efterfrågas och i dessa
fall sker kontrollen i två steg där konkurrensmyndigheten svarar för den
undersökning som ligger till grund för Ministres senare avgörande. När fallet
refererats till Conseil är det andra steget taget, och vid denna fördjupade
undersökning förlängs tidsfristen till sex månader117. Myndigheten lämnar sedan
sina synpunkter till Ministre där beslutanderätten i slutändan ligger. Fastän
konkurrensmyndighetens ställningstagande ofta följs, beslutar Ministre
självständigt och är på intet sätt bunden av deras utslag.118

                                                
111 De kan exempelvis ge mer rationell tillverkning, bättre distributionsmöjligheter samt även
främja konkurrensen i de fall sammanslagningen medför fler konkurrenskraftiga aktörer på
marknaden.
112 Ordonnance nr 86-1243 (1986).
113 Inom övriga delar av konkurrensrätten innehar denna myndighet avgörande befogenheter
såsom beslutanderätt.
114 Björkman, Frankrikes konkurrensregler Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms
Universitet, 1992, sid 79ff.
115 Märk att det är omsättningen på den franska marknaden som avses, vilket medför att
företagens exportintäkter räknas bort.
116 Det gäller de fall som anmälts. Om myndigheten tar upp fallet på eget initiativ, föreskriver
Ordonnance ingen tidsfrist.
117 Art. 40, Ord. tar upp de olika tidsfristerna.
118 Stycket bygger i huvudsak på Maitland, A.a., sid 169-173, Cromie, A.a., sid 43-52.
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Vårt grannland Danmark är också intressant ur etableringssynpunkt för främst
sydsvenska företag. I och med brobygget över sundet har utsikten för en dansk-
skånsk region gjort nya koncentrationsbildningar intressanta. Danmark saknade
för så kort tid som drygt ett år tillbaka reglering på området för förvärvskontroll.
De hade förvisso viss typ av förvärvsregler, men de var begränsade till särskilda
sektorer (bank och försäkring) och byggde på hänsyn andra än
konkurrensrättsliga.119 I den nya danska konkurrenslagen från 1997120 är numera
fusionskontrollen inbegripen. Av 12§ 1 st följer en anmälningsplikt för
koncentrationer, men regleringen saknar närmare upplysningar kring denna
anmälan. Paragrafens andra stycke ger därför befogenhet att på myndighetsnivå
ge anvisningar.121 Av vägledningen följer en frist på fyra veckor (från
förvärvsavtalet räknat) inom vilket anmälan måste ske. Förvärv inom en koncern
omfattas ej och under anmälningsplikten faller endast de koncentrationer där minst
ett av företagen är beläget i Danmark.122 Det finns också ett tröskelvärde på
omsättning över 50 miljoner DKK som måste uppnås där anmälan ej fordras i de
fall där endast ett av berörda företag omsätter över 10 miljoner DKK och
resterande företag i koncentrationen vardera har en omsättning understigande 10
miljoner DKK.123 Efter anmälan sker ingen kontroll i egentlig mening.
Anmälningsplikten är istället till för att upplysa myndigheten om vilka transaktioner
som gjorts på förvärvsområdet. Detta är vidare förklaringen till att den danska
konkurrenslagen saknar regler för myndighetens handläggning.124

Av ovan komparativa redogörelse går det att se regleringar med både inbördes
likheter och variationer. De stadgar alla mer eller mindre klara ramar för
myndighetens kontroll. Anmärkningsvärt är dock de danska konkurrensreglernas
ofullständighet i fusionshänseende. De övriga innehåller emellertid tidsfrister för
kontrollförfarandet. Det är frister som är viktiga för företaget att känna till
eftersom de faktiskt fördröjer förverkligandet av koncentrationen. Jag vill i detta
stycke lyfta fram de inslag som urskiljer sig från mängden. Som värdemätare kan
Fkf stå med sina fyra månader både avseende ”stand still” och inom vilken tid
slutgiltigt125 beslut måste vara fattat. När det gäller anmälan till kommissionen
måste man observera den särskilt snåla tidsfrist inom vilken notifiering måste ske.
Endast en vecka efter förvärvsavtalets undertecknande ska denna anmälan vara
kommissionen tillhanda. Tysklands reglering utmärker sig inte förutom i det
                                                
119 Maitland, A.a., sid 120-121.
120 Nr 384 av den 10 juni 1997.
121 Närmare vägledning om anmälan till konkurrencestyrelsen finns i nr 1030 av den 17
december 1997 och nr 461 av den 23 juni 1998.
122 1§ Nr 461 23/6 1998.
123 2§ Nr 461 23/6 1998.
124 Av Jens Carlsen, handläggare på konkurrencestyrelsen i Danmark, har jag fått veta att
frågan om fusionskontrollens införande var en politisk stridspunkt i folketinget. Vänstern
ville införa kontroll på området medan högern motsatte sig detta. Kompromissen blev en
anmälningsplikt i informationssyfte.
125 I betydelsen; myndighetens beslut efter den fördjupade undersökningen och inte i
betydelsen oöverklagbart.
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avseende att den genom innebörden av effektprincipen kan tillämpas oberoende
av verksamhet i landet.  De svenska reglerna urskiljer sig genom att myndigheten
inte har befogenhet att förbjuda en koncentration, utan detta sker först i domstol.
Fördröjningen för koncentrationens förverkligande kan dröja maximalt två år.
Noteras bör också att ”stand still” endast föreligger under den första kontollfasen.
Motsvarande regler i Storbritannien stadgar å andra sidan endast ”stand still”
under fas två. Vidare kan företaget här få vänta över ett år på sitt beslut. Slutligen
måste jag givetvis även lyfta fram den franska regleringen. Liksom i fallet
Storbritannien, är anmälan frivillig. Dessutom saknas regler för ”stand still”. Vad
som emellertid är särskilt utmärkande för Frankrike är deras liberala syn på
företagsförvärv, där frågan snarare är föremål för en industripolitisk bedömning
framför en konkurrensrättslig.

4.4 Näringslivets inställning

Under större delen av förordningens verksamhetstid har gränsdragningen mellan
gemenskaps- och nationell kompetens utgjorts av värden som kanske inte riktigt
speglar verkligheten. Fastän tröskelvärdena inte uppfylldes kunde mycket väl en
koncentration påverka ett antal länders marknader med risk för lika många
förpliktade anmälningar.126 Det relativt sett minst betungande för förvärvet är om
det ställs inför endast en nationell myndighet eftersom det i regel innebär mindre
arbete127 än att tillgodose kommissionens krav på information. Det är dock främst
när koncentrationen börjar närma sig gemenskapsdimension som det ur företagets
synvinkel blir intressant att fundera på vilket alternativ som blir fördelaktigast. Vill
man falla under kommissionens kompetens för att undvika multinationell
jurisdiktion? Genom de nya, sänkta tröskelvärdena har emellertid frågan fått
mindre betydelse. Gemenskapsdimensionen omfattar numera många av de fall
som tidigare aktualiserade flera nationella kontroller. Inför förordning 1310/97
lade kommissionen fram ett meddelande128 till rådet och parlamentet om
granskning av förordningen där bl a näringslivet lämnat sina synpunkter. Bland de
frågor som kommissionen ville få svar på fanns synen på tröskelvärdenas storlek
samt inställningen till anmälan i flera länder. Det är två spörsmål som är nära
förknippade med varandra129 och som också ger antydan om vilken typ av
kontroll som föredras. Förespråkas en sänkning innebär det samtidigt att man är
för en utvidgning av gemenskapens kompetens på förvärvsområdet och väljer

                                                
126 Kommissionen har i den grönbok om översyn av Fkf  (COM (96) 19 sid 24) sagt sig känna
till runt 100 fall under de föregående två och halvt åren som anmälts till flera nationella
myndigheter. I drygt en tredjedel av dessa ansågs tre till tio myndigheter behöriga.
127 Efter kontakter med konkurrensverket samt Vinge advokatbyrå är jag av uppfattningen att
anmälan till kommissionen medför generellt mer arbete än motsvarande nationella notifiering.
128 COM (96) 313.
129 En sänkning av tröskelvärdena nedbringar ju risken för multinationell jurisdiktion.
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således detta framför risken för multinationell jurisdiktion. Åsikterna från 30 av
näringslivet företrädda sammanslutningar130 finns redovisade. En klar majoritet
(nästan 2/3) ville se en sänkning av tröskelvärdena, där flera av de tillfrågade hade
egna lösningar om den nya storleken. Minoriteten utgjordes främst av
representanter från finans- och handelssektorn. Näringslivet kan därmed anses stå
bakom en utökad kommissionsbehörighet med de fördelar som detta innebär.
Flera nationella myndigheters samtida behörighet utgör ett problem och en
överväldigande majoritet (närmare 3/4) föredrog handläggning av
kommissionen.131 En del av dessa sammanslutningar ansåg att företaget kunde ha
valfrihet att vid risken för flera nationella myndigheters behörighet, i stället välja
gemenskapsrättslig handläggning. Endast två av de tillfrågade ville se en ökad
harmonisering av de nationella reglerna framför en utvidgning av ”one stop shop”.
Resultatet av studien blir alltså att näringslivet överlag ville se en utökad
kompetens för kommissionen till att även täcka de koncentrationer som gav
upphov till kontroll i flera medlemsländer.132

                                                
130  Confederation of British Industry, Deutscher Industrie und Handelstug. Assoccation
des Grandes Enterprises Francaises och Internationella handelskammaren (ICC), för att
nämna några.
131 Gränsen tycktes ligga på behörighet för fler än två medlemsstater.
132 Resultatet av näringslivets synpunkter finns i COM (96) 313 (12/9 96) sid 34-35. De olika
sammanslutningarnas  åsikter finns att läsa i corrigendiumet från 22/10 96 sid 37-46.
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5. Avslutande synpunkter

Under fusionskontrollen undersöks företagsförvärv utifrån konkurrensrättsliga
aspekter i syfte att motverka de negativa effekter som i vissa fall kan uppträda på
marknaden. Som företeelse är däremot koncentrationsbildningar i allmänhet
också gynnsamma för samhället. Satt i ett marknadsperspektiv, vidare än
konkurrensrätten, innefattar koncentrationer vissa positiva inslag som måste
beaktas vid genomförd kontroll. Det kan innebära rationaliseringsvinster hos
företag genom bl. a. förening av kunskap, teknik och finansiella resurser som
faktiskt även kan leda till utveckling för samhället i stort. I ett större sammanhang
har alltså företagsförvärven i sig en framåtskridande funktion och är i de allra
flesta fallen harmlösa ur konkurrenshänseende. Detta speglas i antalet förbjudna
fall. Regleringen ger möjlighet till kontroll, men det är få som medför fördjupad
undersökning och än färre som i slutändan förbjuds. Av de normalt upp till 200
anmälda förvärv som kommissionen får på sitt bord varje år förbjuds kanske ett,
möjligen två. Jag vill emellertid inte med detta ha sagt att fusionskontrollen är
ineffektiv och onödig som rättsinstitut, utan jag vill här snarare visa att synen på
koncentrationsbildningar i allmänhet är liberal. Den bör också vara det eftersom
dessa transaktionstyper i regel inte medför något hot mot en effektiv konkurrens.

Regleringen utgör en del av konkurrensrätten och kontrollen ska ske utifrån
konkurrensrättsliga överväganden, men eftersom området gränsar till
industripolitiken får givetvis denna sin inverkan på frågan. I Frankrike (se ovan) är
detta särskilt tydligt, där koncentrationskontrollen snarare anses utgöra en del av
landets industripolitik. Förvärvskontrollen kan sägas utgöra ett intrång i en
medlemsstats industripolitik genom att blanda sig i företagsstrukturen inom landet i
fråga. Det går således inte att blunda för det faktum att politiken har betydelse
även vid förvärvsbeslut. Hur exempelvis sysselsättningen på arbetsmarknaden
kommer att påverkas av affären är ett beaktande som indirekt kan få betydelse
för beslutet. Låt säga att en sammanslagning medför att en hel fabrik av
rationaliseringsskäl läggs ner med följd av en kraftig arbetslöshet och i övrigt
negativa konsekvenser för den ort där företaget tidigare låg. Vidare vill man
givetvis från nationellt håll ha en fungerande konkurrens på sin inhemska marknad,
men man önskar samtidigt att de stora företagen, ”landets stoltheter”, ska kunna
stå sig i konkurrensen med utländska företag. Hela landets ekonomi är ju
beroende av att det går bra för storföretagen, så visst påverkar industripolitiska
överväganden beslutsfattandet. Även europaföretag möter konkurrens från
multinationella amerikanska och japanska företag. På motsvarande sätt måste
kommissionen låta dessa gemenskapsföretag växa för att de ska kunna vara
konkurrenskraftiga på världsmarknaden, i vissa fall till nackdel för konkurrensen
på gemenskapsbasis. Kanske är risken för särskilt värnande om storföretagen
större nationellt eftersom dessa bolag ofta förknippas med just det specifika
landet. En storindustri som Volvo har länge bidragit till att sätta Sverige på kartan
och visst är det till gagn för riket om det går bra för vårt (eller vårt tidigare)
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”flaggskepp”. Bedömningen av koncentrationsbildningar både nationellt och på
det gemenskapsrättsliga planet, ska göras utifrån konkurrensrättsliga
överväganden, men en viss avvägning gentemot industripolitiken fordras. Företag
måste få låtas växa så att de på ett konkurrensmässigt sätt kan möta konkurrenter
utanför den egna marknaden.

Centralt för kompetensfördelningen vid fusionskontroll är existensen av
tröskelvärden. Jag ställer mig  positiv till denna kompetensfördelningsmetod
eftersom den enligt huvudregeln är okomplicerad att tillämpa. Den bygger på i
förväg uppställda gränsvärden baserade på omsättning och ger således företagen
en god förutsägbarhet om var de kommer att hamna. Särskilt vid jämförelse med
andra delar av konkurrensrätten (artiklarna 85 och 86), framträder denna
lättillämplighet. Vid motsvarande kompetensfördelning fordras där en långt mer
ingående bedömning av marknadsförhållanden i syfte att fastställa samhandeln. De
nya tröskelvärdena har förvisso bidragit till att i viss mån dra ner på tydligheten.
De har fått en utformning som tyvärr inte är lika lättöverskådlig som den gamla
och vid en första kontakt kan de t.o.m. verka en aning röriga (se särskilt
rekvisiten b-d). Tröskelvärdena är emellertid fortfarande baserade på
föreliggande omsättning och är således relativt enkla att tillämpa. De gjorda
ändringarna var i första hand avsedda att motverka risken för multinationell
jurisdiktion, en mångfaldig nationell behörighet som kan vara mycket besvärlig för
företagen. Det är rimligt att utöka kommissionens kompetens till att täcka de fall
som tidigare kunnat medföra denna för sammanslagningen ogynnsamma följd.
Risken blir dock samtidigt större att gemenskapen kan komma att handha
ärenden som istället borde skötas nationellt. Reformen ligger inte i linje med
decentraliseringshänsyn133 och bidrar inte heller till att lätta kommissionens redan
tunga arbetsbelastning. Decentralisering kan just bidra till att avlasta
gemenskapsmyndigheten samtidigt som de nationella myndigheterna involveras i
EG-rätten. Kommissionen har själva uppmärksammat134 problemet med den
tunga arbetsbördan, men genom en sänkning av tröskelvärdena kommer denna att
bli än tyngre. Den ökade kompetens gemenskapsmyndigheten fått kommer
kanske ändå inte kunna utnyttjas fullt ut. Risken finns också för en försämring i
effektivitetshänseende hos myndigheten, ty kommissionen tvingas nu att handha
ärenden som kanske inte är lika väsentliga ur gemenskapsperspektivet, ärenden
som stjäl dyrbar tid från den normala verksamheten. Multinationell jurisdiktion är
ett allvarligt problem och jag är därför positiv till nya tröskelvärden. Ett alternativ
vore kanske harmonisering på det nationella planet och denna möjlighet har bl. a.
förespråkats av Storbritannien.135 En harmonisering skulle emellertid ta lång tid, så
för att råda bot på problemet förefaller en utvidgning av gemenskapskompetensen
vara en bra åtgärd.

                                                
133 Se ex. 21st Report on Competiton Policy 1991 sid 59ff.
134 I 15th Report on Competition Policy 1985 p. 45.
135 Se FT 30.9 1997 sid 2.
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Fördelning av kompetens genom tröskelvärden innebär en gränsdragning mellan
gemenskaps- och nationell behörighet. Utan denna uppdelning hade risk för
konflikt förelegat. Genom existensen av tröskelvärden ger förordningen således
enligt huvudregeln lösning på konfliktproblematiken. Det finns dock undantag från
denna huvudregel och det är här konfliktsituationer kan tänkas uppstå. På dessa
områden ger regleringen ingen vägledning för lösning av eventuell konflikt, så man
får därför gå utanför förordningens ramar för att finna detta svar. Walt Wilhelm-
principen reglerar förhållandet mellan gemenskapens och nationell rätt, där den
sistnämnda får ge vika vid kollision. Fastän frågan aldrig prövats i domstol torde
principen vinna tillämpning även på området för fusionskontroll. Det är ju ett
allmänt ställningstagande till förhållandet mellan rättssystemen. Utrymmet
begränsas däremot av det faktum att förordningen till stor del i sig råder bot på
kollisionsproblemet. Förutom existensen av tröskelvärden stadgar artikel 21 (3)
företräde för legitima nationella intressen. Lösning av företrädesfrågan behöver
således inte företas när detta redan av förordningen följer. Förutsatt att
regleringen inte lyckas dela upp kompetensen finns det emellertid möjlighet att
tillämpa principen om EG-rättens företräde. Det fordras dock någon form av
konflikt samt att det nationella beslutet stör tillämpningen av det
gemenskapsrättsliga. Tillåter eller förbjuder båda myndigheterna förvärvet
samtidigt uppstår ju ingen konflikt. Det motsatta gäller de fall som nationell
myndighet godkänner, fastän det föreligger ett EG-rättsligt förbud. När så ett
nationellt förbud fattas fastän kommissionen godkänt sammanslagningen är det
tveksamt om någon konflikt verkligen uppstår. EGs konkurrensrätt syftar till att
upprätthålla en effektivt fungerande konkurrens på den gemensamma marknaden
och ett nationellt förbud som inriktar sig på en mindre del av denna marknad är ju
inte oförenligt med detta syfte. Beslutet stör inte tillämpningen av EG-rätten
eftersom det rör förhållanden som baseras på en nationell marknad och som inte
är av det slag att det aktualiserar ett förbud på gemenskapsnivå. Frågan är
emellertid kontroversiell. Nils Wahl, som haft anledning till djupare studier av
kompetensproblematiken, visar även han tveksamhet till om konflikt
överhuvudtaget föreligger mellan ett kommissionstillstånd och ett prohibitivt
nationellt beslut. Det är alltså oklart huruvida konflikt föreligger, men låt säga att
jag har fog för mitt resonemang. Det skulle i så fall innebära att risken för konflikt
blir mindre. Kvar står således endast de situationer där nationella godkännanden
står i strid mot kommissionsförbud och det är i dessa fall föga kontroversiellt att
EG-rätten vinner företräde.

Fall som ligger inom kommissionens kompetens kan enligt artikel 9, hänskjutas till
behörig nationell myndighet. Denna möjlighet ger flexibilitet i regleringen genom att
avvika från en strikt fokusering på tröskelvärdena för att när det i det enskilda
fallet är påkallat faktiskt lämna över ärendet till en för handläggningen bättre
lämpad myndighet. Koncentrationer som sin gemenskapsdimension till trots, har
huvudsaklig nationell betydelse bör med fördel handläggas nationellt. Artikeln har
en betydande funktion i att anpassa kompetensfördelningen efter verkligheten.
Tröskelvärdena indikerar gränsen för gemenskapspåverkan, men det är en i
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förväg upprättad gränsdragning som inte alltid överensstämmer med det verkliga
fallet. Genom förordning 1310/97 har en för hänskjutandet viktig gränsdragning
upptagits i artikeltexten, nämligen fokuseringen på avgränsade marknader som
utgör respektive inte utgör en betydande del av den gemensamma marknaden.
Koncentrationer som verkar på en marknad som till sin storlek inte utgör en
betydande del av den gemensamma är i regel av mindre intresse för
kommissionen och bör därför handläggas nationellt. För dessa fall stadgar också
artikeln en skyldighet att hänskjuta, förutsatt att medlemsstaten framställt en sådan
begäran. Efter sänkning av tröskelvärdena är det bra att artikel 9 ger ett klarare
besked om vilka koncentrationer som bör aktualisera referens eftersom det nu
kommer fler fall under kommissionens kompetens och följaktligen fler fall av
huvudsaklig nationell betydelse. Det är inte bara positivt att koncentrationer
handläggs av den myndighet som är bäst lämpad utan det är också viktigt att
kommissionens arbetsbörda avhjälps så att de kan ägna sig åt väsentligheter sett
ur gemenskapsperspektiv.

Upprätthållande av en effektiv konkurrens utgör inom EG en betydande
beståndsdel för förverkligandet av den inre marknaden. Förvärvsreglerna i
förordningen är en del av denna viktiga konkurrensrätt. En sammanslagning ger
emellertid även upphov till aspekter av annat slag. Av artikel 21 (3) följer en
möjlighet att tillämpa nationell rätt på fall av gemenskapsdimension när det är
påkallat med hänsyn till skyddet för legitima intressen. Intressant är att
konkurrensrätten här sätts i ett större perspektiv d.v.s. att andra hänsyn erkänns
som väsentliga vid betraktande av förvärv. Artikeln fyller alltså den viktiga
funktionen i att uppmärksamma och medge hänsyn andra än de
konkurrensrättsliga överväganden som t.o.m. ges företräde när de är legitima. Vid
arbete med konkurrensrätten är det bra att man blir påmind om dess rättmätiga
betydelse. På längre sikt är den givetvis nödvändigt för en fungerande marknad,
men det finns faktiskt tillfällen som tvingar en till att se förbi de konkurrensrättsliga
hänsynen. Den allmänna säkerheten är t.ex. ett sådant tillfälle. Det är alltså
väsentligt att denna möjlighet till undantag finns så att medlemsstaterna med stöd i
förordningen kan gå in och säkra dessa legitima intressen när det i det enskilda
fallet är nödvändigt.

Artikel 22 (3) ger medlemsstaten en möjlighet att överlämna behörigheten över ett
visst fall till kommissionen. Fastän koncentrationen till sin storlek inte uppnår
gemenskapsdimension, kan den vara bättre lämpad att handläggas på
gemenskapsnivå. Artikeln var vid införandet av förordningen tänkt att vara av
temporär natur och den skulle försvinna efter tröskelvärdenas sänkning. Frågan är
om referensmöjligheten till kommissionen i dag är berättigad. Varför finns den då
kvar? Artikelns funktion var vid förordningens införande att ge möjlighet till
överlämnande av behörighet i de fall där nationell rätt inte innehöll någon
fungerande förvärvskontroll. Sedan dess har mycket hänt. Genom en utveckling
av nationell konkurrensrätt till att även omfatta tillfredsställande instrument på
området, är denna funktion överspelad. Liksom vid tillämning av artikel 9, medför
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referens enligt artikel 22 (3) flexibilitet i kompetensfördelningen. Av de enskilda
fallet kan det ju faktiskt framgå att koncentrationen är bättre lämpad för
handläggning av kommissionen och då är det bra om denna åtgärd finns att tillgå.
Detta är också en viktig funktion hos regleringen. Det är emellertid viktigt att
poängtera att utrymmet för tillämpning av referens under artikeln begränsats
genom en sänkning av tröskelvärdena. Det är nu färre fall som kan tänkas
aktualisera referens efter att ribban för vad som ska räknas till ”europaföretag”
sänkts och om hänsyn dessutom tas till kommissionens ”minimitröskelvärden” är
utrymmet närmast obefintligt. Man kan fråga sig varför artikeln finns kvar nu när
den inte länge fyller någon direkt funktion. Dess berättigande var t.o.m. från
doktrinen ifrågasatt136 och det var innan tröskeln sänkts. Referensmöjligheten är
dessutom en klar orsak till förekomsten av potentiella konfliktsituationer som är
allt annat än positiv för regleringen i stort. När å andra sidan underlaget för
referens till kommissionen minskat, har följaktligen detsamma skett med risken för
kollision med anledning av artikeln, så den kan å andra sidan utan större skada
vara kvar. Nationell behörighet grundad på 2/3 regeln är dessutom opåverkad av
kommissionens utökade kompetens, en möjlighet som utnyttjats137 så sent som
1996, så det kanske ändå finns något utrymme för att tillämpa artikeln. Den har i
alla fall fortfarande ett berättigande som motvikt till artikel 9 och ger därför
regleringen i stort en viss balans.

Oberoende av förordningens kompetensfördelning kan kommissionen utöva
jurisdiktion under tröskelvärdena genom en tillämpning av de ”vanliga
konkurrensreglerna”. Här föreligger en möjlighet att från gemenskapshåll tvinga
sig till behörighet fastän förordningen klart stadgar att denna tillhör nationell
myndighet. Genom tillämpning av artikel 89 i fördraget uppstår denna möjlighet.
Det är dock ett erhållande av kompetens som i och för sig är mindre troligt i
praktiken. Mig veterligen har det aldrig skett och det skulle förvåna mig om det
någonsin kommer att ske. Hur trolig en tillämpning än må vara, så vänder jag mig
emellertid mot att kommissionen i uttalanden reserverat möjligheten för tillämpning
av artiklarna 85 och 86 på koncentrationer under brytgränsen - att de visar
intresse för ett eventuell utnyttjande av denna möjlighet. Det strider ju mot den
grundläggande kompetensfördelningsnorm som fastställts i Fkf. Det är oförenligt
med tanken på att ge behörighet till den myndighet som är bäst lämpad. Själva
funktionen med uppdelning mellan kommissionen och nationell myndighet utifrån
koncentrationens storlek, förfelas när gemenskapsmyndigheten kan ges tillfälle att
”stjäla” kompetens. Inte för att jag tror eller skulle vilja beskylla kommissionen att
förfara på detta sätt, men att själva missbruksrisken finns, är för mig ett
ovälkommet inslag i kompetensfördelningen.

På frågan var det ur företagsperspektivet är fördelaktigast att hamna, kan inget
entydigt svar givas. Det beror nämligen på det enskilda fallet. Multinationell
                                                
136 Se ex Wahl, A.a., sid 236-237, Heidenhain, A.a., sid 422.
137 IV/M. 784 Kesko/Tuko [1996].
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jurisdiktion orsakar klara problem för koncentrationer och bör i möjligaste mån
undvikas. Risken för denna mångfald vid behörighet har dock tack och lov
begränsats genom kommissionens ökade kompetens. Jämförs anmälan till
kommissionen med motsvarande förfarande till enbart en nationell myndighet
torde det senare alternativet vara att föredra. I regel ställs lägre krav för
uppfyllande av den nationella anmälningsplikten. Vid anmälan till
Konkurrensverket är det åtminstone så. Det finns emellertid även andra viktiga
hänsyn som påverkar sammanslagningen under kontrollförfarandet och dessa
måste därför tas med i beräkningen. Jag tänker här främst på hur pass försinkad
sammanslagningen blir av pågående handläggning. Det fordras således
undersökning av och jämförelse mellan de potentiellt tillämpbara regleringarna för
att i den enskilda fallet komma fram till vilken myndighet som bör notifieras. Jag
vill påpeka att konkurrensrätten vid företagsförvärv måste beaktas och inte
försummas. Förvisso tar dessa överväganden upp en förhållandevis liten del av de
totala arbetet med koncentrationsbildningen, men de är inte desto mindre
essentiella för koncentrationen som sådan. Vid förvärvskontrollen är hela affären
praktiskt taget färdig och det vore oerhört känsligt om koncentrationen skulle
stöta på problem i detta skede. Denna sista spärr som måste passeras kan i
värsta fall sätta stopp för hela affären, likt ”den lilla tuva som ofta stjälper stora
lass”.

Avslutningsvis vill jag ge ytterligare synpunkter på kompetensfördelningen idag.
Gränsdragningen mellan vad som utgör gemenskaps eller nationellt intresse, sker
som sagt genom en tillämpning av tröskelvärden. Det fungerar tillfredsställande
som kompetensfördelning, men endast så länge det finns möjlighet att avvika från
den i förväg fastställda uppdelningen. Ur effektivitetssynpunkt, d.v.s. i
bemärkelsen att regleringen är effektiv om den myndighet som är bäst lämpad
som kontrollmyndighet faktiskt också blir tilldelad denna roll, fordras
undantagsmöjlighet med funktionen av en ”säkerhetsventil.” Den ska kunna
aktualiseras när kompetensfördelningen enligt huvudregeln inte överensstämmer
med den verkliga situationen i det enskilda fallet. Vidare är den anpassning av
tröskelvärdena till nivåer som bättre än tidigare avspeglar de verkliga
förhållandena ett ur effektivitetshänsyn välkomnat inslag. Om den nuvarande nivån
är bäst lämpad eller om den borde justeras ytterligare något är i dag svårt att
fastställa. Reformen har endast varit i bruk ett år och det finns därför inte
erforderligt underlag för utvärdering. Jag tror och hoppas på en förbättring jämfört
med tidigare, men huruvida så blir fallet kan endast framtiden utvisa.
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Bilaga

Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december
1989 om kontroll av företagskoncentrationer138

Artikel 1

Tillämpningsområde:

1. Om inte annat följet av artikel 22 gäller denna förordning för alla koncentrationer med en
gemenskapsdimension enligt definitionerna i punkterna 2 och 3.
2. Enligt denna förordning har en koncentration en gemenskapsdimension om
a) den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga de berörda företagen
överstiger 5 000 miljoner ecu, och
b) den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen i dess helhet för minst två av de
berörda företagen överstiger 250 miljoner ecu.
Detta gäller dock inte om vart och ett av de berörda företagen uppnår mer än två tredjedelar
av sin sammanlagda omsättning inom gemenskapen som helhet inom en och samma
medlemsstat.
3. Vid tillämpning av denna förordning har en koncentration som inte uppnår de
tröskelvärden som bestäms i punkt 2 en gemenskapsdimension om
a) den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda företag överstiger 2,5
miljarder ecu,
b) den sammanlagda omsättningen för samtliga berörda företag i var och en av åtminstone
tre medlemsstater överstiger 100 miljoner ecu,
c) i var och en av åtminstone tre medlemsstater enligt punkt b, den totala omsättningen för
vart och ett av åtminstone två av de berörda företagen överstiger 25 miljoner ecu,
d) den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen för vart och ett av åtminstone två av
de berörda företagen överstiger 100 miljoner ecu,
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.

Artikel 3

Definition av en koncentration

1. En koncentration skall anses föreligga om
a) två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
b) en eller flera personer som redan kontrollerar minst ett företag, eller
 ett eller flera företag
antingen genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt
direkt eller indirekt får kontroll helt eller delvis över ett eller flera andra företag.
2. Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en autonom ekonomisk
enhets samtliga funktioner utgör en koncentration enligt punkt 1 b. (3)

                                                
138 Här bifogas delar av Fusionskontrollförordningen. Materialet är begränsat till de artiklar
samt även de delar av artiklar som uppsatsen hänvisats till i större omfattning och som kan
tänkas underlätta för läsaren. Texten är tagen från EU Karnov och är således inte officiell.
Den är främst avsedd att vara ett hjälpmedel.
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3. Enligt denna förordning uppnås kontroll genom 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 ett företag, särskilt genom
a) ägande- eller nyttjanderätt till ett företags samtliga tillgångar eller en del av dessa,
b) rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av
företagets organ och dessas voteringar eller beslut.
4. Kontroll förvärvas av personer eller företag som
a) är innehavare av rättigheterna eller berättigade till rättigheter enligt de berörda avtalen,
eller
b) utan att vara innehavare av rättigheterna eller berättigade till rättigheter enligt sådana
avtal har befogenhet att utöva de rättigheter som grundar sig på dessa.
5. En koncentration skall inte anses föreligga om
a) kreditinstitut eller andra finansinstitut eller försäkringsbolag, vilkas normala verksamhet
omfattar transaktioner och handel med värdepapper för egen eller andras räkning, tillfälligt
innehar värdepapper som de har förvärvat i ett företag i avsikt att vidareförsälja dem,
förutsatt att de inte utövar rösträttigheter som följer med dessa värdepapper i syfte att
bestäma företagets konkurrensbeteende eller att de utövar dessa rösträttigheter endast i
syfte att förbereda försäljningen av företaget, helt eller delvis, eller av dess tillgångar eller
försäljningen av värdepapperen och att en sådan försäljning äger rum inom ett år efter
tidpunkten för förvärvet; denna tidsfrist kan på begäran förlängas av kommissionen om
sådana institut eller bolag styrker att det inte fanns någon rimlig möjlighet att genomföra
försäljningen inom tidsfristen,
b) kontroll förvärvas av en tjänsteman som är utsedd enligt en medlemsstats lagar om
likvidation, konkurs, obestånd, betalningsinställelse, ackord eller liknande förfaranden,
c) de transaktioner som avses i punkt 1 b genomförs av sådana finansiella holdingbolag som
avses i artikel 5.3 i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsredovisningar
för olika slags bolag, senast ändrat genom direktiv 84/569/EEG, förutsatt dock att de
rösträttigheter som följer med de innehavda värdepapperen utövas, särskilt beträffande
utnämningen av ledamöter i ledningen och styrelsen för de företag som innehavet gäller,
endast för att upprätthålla det fulla värdet av dessa investeringar och inte för att direkt eller
indirekt bestämma företagens konkurrensbeteende.

Artikel 9

Hänskjutande till medlemsstaternas behöriga myndigheter

1. Kommissionen kan genom ett beslut som snarast meddelas de berörda företagen och de
övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter hänskjuta en anmäld koncentration till den
berörda medlemsstatens behöriga myndigheter under följande omständigheter.
2. Inom tre veckor från det att en medlemsstat mottar en kopia av anmälan skall den
underrätta kommissionen som i sin tur skall underrätta de berörda företagen om att
a) en koncentration hotar att skapa eller förstärka en dominerande ställning som medför att
den effektiva konkurrensen påtagligt kommer att hämmas på en marknad inom
medlemsstaten som uppvisar alla kännetecken på en avgränsad marknad, eller om att
b) en koncentration påverkar konkurrensen på en marknad inom medlemsstaten som
uppvisar alla kännetecken på en avgränsad marknad och som inte utgör någon väsentlig del
av den gemensamma marknaden.
3. Om kommissionen med hänsyn till marknaden för ifrågavarande varor och tjänster och den
geografiska referensmarknaden enligt definitionen i punkt 7 anser att det föreligger en sådan
avgränsad marknad och ett sådant hot, skall den antingen
a) själv behandla fallet för att upprätthålla eller återupprätta en effektiv konkurrens på
marknaden i fråga, eller
b) den skall hänskjuta hela ärendet eller delar av detta till den berörda medlemsstatens
behöriga myndigheter för att denna stats nationella konkurrenslagstiftning skall tillämpas.
I sådana fall där en medlemsstat underrättar kommissionen om att en koncentration påverkar
konkurrensen på en avgränsad marknad på dess territorium som inte utgör någon väsentlig
del av den gemensamma marknaden, skall kommissionen hänskjuta hela ärendet eller de
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delar av detta som har anknytning till den berörda marknaden, om kommissionen anser att en
sådan avgränsad marknad påverkas.

Artikel 21

Behörighet

1. Med förbehåll för domstolens prövningsrätt är kommissionen ensam behörig att fatta
beslut enligt denna förordning.
2. Medlemsstaterna skall inte tillämpa sin nationella konkurrenslagstiftning på
koncentrationer med gemenskapsdimension.
Bestämmelsen i första stycket skall inte inskränka på en medlemsstats befogenhet att företa
de undersökningar som behövs för tillämpning av artikel 9.2 eller att efter hänskjutande
enligt artikel 9.3 b eller 9.5 vidta de åtgärder som absolut är nödvändiga för tillämpning av
artikel 9.8.
3. Utan hinder av punkterna 1 och 2 kan medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att
skydda andra legitima intressen än de som omfattas av denna förordning och som är
förenliga med gemenskapsrättens allmänna principer och övriga bestämmelser.
Med legitima intressen enligt första stycket avses allmän säkerhet, mediernas mångfald och
tillsynsregler.
Alla andra allmänna intressen skall meddelas kommissionen av den berörda medlemsstaten
och skall erkännas av kommissionen efter en bedömning av deras förenlighet med
gemenskapsrättens allmänna principer och övriga bestämmelser innan ovannämnda åtgärder
kan vidtas. Kommissionen skall underrätta den berörda medlemsstaten om sitt beslut inom
en månad efter meddelandet.

Artikel 22

Tillämpningen av förordningen

1. Endast denna förordning är tillämplig på koncentrationer enligt definitionen i artikel 3, och
förordningarna nr 17 (1), (EEG) nr 1017/68 (2), (EEG) nr 4056/86 (3) och (EEG) nr 3975/87 (4) är
inte tillämpliga, utom på gemensamma företag som inte har en gemenskapsdimension men
som har till syfte eller resultat att samordna självständiga företags konkurrensbeteende.
2. utgått
3. Om kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på gemensam begäran av flera
medlemsstater konstaterar att en koncentration enligt definitionen i artikel 3, som saknar
gemenskapsdimension enligt artikel 1, skapar eller förstärker en dominerande ställning som
medför att den effektiva konkurrensen inom den berörda medlemsstatens eller de berörda
medlemsstaternas territorier påtagligt hämmas kan den, i den mån koncentrationen påverkar
handeln mellan medlemsstaterna, fatta beslut enligt artikel 8.2 andra stycket, 8.3 och 8.4.
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