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Sammanfattning
Under hösten 2000 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till ny
förordning nr 17, dvs. den förordning som reglerar tillämpningen av EG:s
konkurrensregler. Förslaget är resultatet av en reformprocess som tog fart
genom den s.k. Vitboken 1999. Huvudpunkten i förslaget är att artikel 81 (3)
görs direkt tillämplig vilket innebär att det inte längre blir möjligt att få ett
undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal som stadgas i
artikel 81 (1). Vidare medför det att nationella myndigheter ges befogenhet
att tillämpa artikel 81 (3), enskilda avtal kommer därmed att kunna prövas
av nationella domstolar fullt ut. Avskaffandet av individuella undantag
frigör en mängd resurser för kommissionen som i framtiden ska användas
till en ökad kontroll av de allvarligaste brotten mot gemenskapens
konkurrensrätt. I det gamla systemet upptog anmälningar av avtal merparten
av kommissionens tid, anmälningar som relativt sällan ledde till att brott
mot konkurrensrätten beivrades.

Även politiken i fråga om vertikala begränsningar har setts över. Syftet var
att komma till rätta med brister och samtidigt skydda konkurrensen och
marknadsintegrationen. Ett av resultaten är en ny gruppundantagsförordning
som är avsedd att omfatta merparten av vertikala begränsningar för leverans
och inköp av varor till återförsäljning eller bearbetning samt
tillhandahållandet av tjänster. Gruppundantaget trädde i kraft 1 juni 2000
och ersätter de ”gamla” gruppundantagen för ensamåterförsäljaravtal,
exklusiva inköpsavtal och franchiseavtal. För att ett avtal ska omfattas av
gruppundantags-förordningen krävs det att avtalsparternas marknadsandelar
var för sig understiger tröskelvärdet på 30 %.

De begränsningar som faller utanför gruppundantagsförordningens
tillämpningsområde till följd av för höga marknadsandelar ska bedömas
individuellt. Kommissionen har i riktlinjer försökt klargöra hur
bedömningen av dessa begränsningar kommer att ske.

Det nya systemet beträffande vertikala begränsningar vilar på ett mer
ekonomiskt inriktat angreppssätt där det avgörande är begränsningarnas
effekt på marknaden. Kommissionen intar en mer flexibel inställning
gentemot olika vertikala samarbeten jämfört med tidigare, även om det är
för tidigt att se några praktiska resultat.
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Förkortningar
CFI Court of First Instance

CMLRev. Common Market Law Review

ECJ European Court of Justice

ECLR European Competition Law Review

EEG Den europeiska ekonomiska gemenskapen

EG Den europeiska gemenskapen

EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning

KOM Kommissionsdokument

OEM Original Equipment Manufactor

SvJT Svensk Juristtidning
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Konkurrensrätten har sedan 1957 haft en framträdande plats inom den
Europeiska gemenskapens politik och den syftar till att säkerställa att
näringslivet inom unionen förblir konkurrensutsatt. Vikten av att säkra en
”sund konkurrens” på den gemensamma marknaden framhålls i preambeln
till Europafördraget. De grundläggande förbuden mot
konkurrensbegränsningar stadgas i artiklarna 81 och 82.

Det har under de senaste åren pågått ett moderniseringsarbete av
gemenskapens konkurrensregler. Syftet är att anpassa konkurrenspolitiken
till samtidens ekonomiska verklighet, säkerställa dess effektivitet och
framför allt att förbereda regelverket för de framtida utmaningarna den
ekonomiska och monetära unionen och utvidgningen av gemenskapen
innebär. Reglerna som fastställer tillämpningen av konkurrensreglerna
antogs redan 1962 och har sedan dess inte förändrats i någon större
utsträckning förrän under andra hälften av 1990-talet. Ett av målen med
moderniseringen är att minska den administrativa börda som i dag belastar
både kommissionen och företag runt om i gemenskapens medlemsländer.
Det ska realiseras genom att artikel 81 (3) görs direkt tillämplig i
kombination med ett gruppundantag1 som omfattar merparten av alla
vertikala avtal. Ansvaret för tillämpning och genomförande av
gemenskapens konkurrensregler ska fördelas mellan kommissionen och
nationella myndigheter vilket ska ge kommissionen möjlighet att
koncentrera sina resurser på allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna.

Politiken i fråga om vertikala avtal har inte heller utsatts för någon radikal
förändring även om inställningen gentemot dessa avtal varierat sedan 1962.
Den reform som skett på området utgör en viktig del av
moderniseringsarbetet. De nya reglerna på området2 speglar en övergång
från den detaljreglering som präglade de ”gamla” konkurrensreglerna till ett
mer ekonomiskt synsätt när det gäller bedömning av vertikala
begränsningar, dvs. begränsningar i vertikala avtal. Reformen omfattar
särskilt avtal om leveranser till industrin, ensamåterförsäljaravtal, avtal om
selektiv distribution, franchiseavtal och exklusiva inköpsavtal. Sådana avtal
anses vara mycket viktiga för att ekonomin skall fungera.

                                                
1 Kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpning
av artikel 81 (3) i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden,
EGT nr L 336, 29.12.1999, (’Vertikala förordningen’).
2 Jag syftar på Vertikala förordningen och Kommissionens tillkännagivande om riktlinjer
för vertikala begränsningar av den 27 september 2000, EGT C 291/01, 13.10.2000.
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1.2 Frågeställning och syfte

Den Europeiska gemenskapens konkurrensregler gäller som svensk lag
parallellt med den svenska konkurrenslagstiftningen som har harmoniserats
med EG-rätten och i stor utsträckning bygger på samma principer. Gällande
konkurrenslagstiftning måste beaktas i många sammanhang i näringslivet,
framför allt av större företag, och jag anser att det är viktigt att ha kunskaper
inom området.

Mitt syfte med uppsatsen är dels att redogöra för moderniseringen i sig och
dels att beskriva vad den innebär rent praktiskt för företag som ska ingå
vertikala distributionsavtal. Tanken är att uppsatsen ska beskriva
kommissionens inställning gentemot vertikala avtal och även klargöra
gränsen mellan vilka vertikala avtal som faller inom och vilka som faller
utanför den nya gruppundantagsförordningen. Vidare vill jag beskriva hur
vertikala avtal som faller utanför förordningen ska bedömas.

1.3 Metod och avgränsning

Jag har valt att genomgående använda mig av framför allt dokument från
kommissionen för att återge just deras tankar och inställning till de ämnen
som behandlas. Det känns relevant att utgå från den synvinkeln då det i stor
utsträckning är kommissionens dokument som styr hur företag ska agera för
att följa gemenskapens konkurrensregler. Artiklar och doktrin har använts
för att utveckla, ifrågasätta och komplettera dessa dokument. Det kan tyckas
anmärkningsvärt att jag inte använder mig av den omfattande praxis som
etablerats men eftersom uppsatsen syftar till att redogöra för
moderniseringen anser jag inte att det är nödvändigt.

Uppsatsen omfattar i stort sett samtliga typer av vertikala distributionsavtal,
men agentavtal som kan komma att omfattas av den nya gruppundantags-
förordningen berörs inte i uppsatsen. Det gör inte heller distribution av
motorfordon. Artikel 82, som är en viktig konkurrensrättslig bestämmelse
behandlas inte i uppsatsen och detsamma gäller för den viktiga politiken
avseende kartellverksamhet (horisontella avtal) som utgår från artikel 81.
Svensk konkurrensrätt har uteslutits från uppsatsen då den i stor
utsträckning följer EG: s konkurrensrätt. Jag tar inte heller upp eventuella
effekter reformarbetet får för den svenska konkurrenslagstiftningen och för
våra nationella myndigheter.

1.4 Disposition

Tillämpningen och genomförandet av konkurrensreglerna påverkar reglernas
genomslagskraft och är därför väldigt viktiga. Uppsatsen inleds med en
redogörelse av hur det nuvarande systemet fungerar och hur det har
utvecklats. Jag beskriver därefter det reformarbete som pågår för att råda bot
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på brister i systemet och på vilket sätt det ska göra konkurrensreglerna så
effektiva som möjligt.

Därefter följer ett kort kapitel om vertikala begränsningars betydelse för
gemenskapens konkurrenspolitik och för den starka kritik som riktats mot
gemenskapens inställning och hantering av vertikala begränsningar. Jag
redogör för distributionens viktiga roll för samhällsekonomin och hur det
har vuxit fram en stark konsensus att ekonomiska bedömningar måste ges
mer utrymme i gemenskapens konkurrensrätt.

Kapitlet därpå ägnas åt den nya gruppundantagsförordningen. Jag redogör
relativt detaljerat för hur den ska tolkas och tillämpas. Till min hjälp
använder jag mig då framför allt av de riktlinjer som kommissionen antagit
för att bl. a. underlätta förståelsen  av förordningen. Jag framför även kritik
mot förordningen och kommenterar den med hjälp av publicerade artiklar.

Alla vertikala avtal och begränsningar faller emellertid inte inom
gruppundantagets tillämpningsområde. Dessa måste då bedömas enligt
artikel 81 och jag redogör för faktorer och omständigheter som då är
relevanta att beakta.

Uppsatsen avslutas med några kortfattade egna reflektioner. De baseras på
mina egna tankar och ”tyckanden” som vuxit fram under den perioden jag
har ägnat åt uppsatsen.
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2 Modernisering av
tillämpningsreglerna

2.1 Inledning

Vid inrättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) 1952 fick
kommissionen i uppdrag att genomföra gemenskapens konkurrenspolitik. År
1962 antog Rådet förordning nr 173 som fastställer regler för tillämpning av
artiklarna 81 och 82 (dåvarande artiklarna 85 och 86) i Europafördraget.
Förordningen har sedan dess tillämpats utan några väsentliga förändringar.
Förordning nr 17 utgjorde grunden för ett system som bygger på att
förbudsregeln i artikel 81 (1) är direkt tillämplig. Avtal som strider mot
artikeln måste anmälas till kommissionen för att kunna beviljas undantag
och därmed bli rättsligt giltiga. Såväl kommissionen som nationella
myndigheter och nationella domstolar kan tillämpa artikel 81 (1), men det är
enbart kommissionen som har behörighet att bevilja undantag enligt artikel
81 (3)4. Därmed etablerades ett centraliserat system för godkännande av alla
konkurrensbegränsade avtal för vilka det krävs undantag.5

Antagandet av förordning nr 17 har resulterat i över 30 000 anmälningar
sedan början av 1960-talet. Kommissionen hade till följd av konstruktionen
av förordning nr 17, vilken krävde omfattande arbetsinsatser av
kommissionen, bara möjlighet att fatta cirka 20 beslut per år. Arbetsbördan
lättades genom introduktionen av s.k. ”comfort letters” som inte är ett
formellt beslut men som visar att kommissionen anser att avtalet sannolikt
faller inom artikel 81 (3). Men kommissionen hade enbart resurser till att
utfärda cirka 150
”comfort letters” per år. Till följd av det stora antal anmälningar i
kombination med ”comfort letters” otillfredsställande skydd antog
kommissionen ett antal gruppundantagsförordningar. Dessa definierar vissa
kategorier av avtal som uppfyller kraven för undantag som uppställs i artikel
81 (3).6

                                                
3 Rådets Förordning 17/62/EEG av den 6 februari 1962 den första förordningen om
tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86, EGT 13, 21.2.1962, (”Förordning nr 17”).
4 Enligt artikel 9 i  Förordning nr 17.
5 Kommissionens Vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av artiklarna 85
och 86 i EG-fördraget av den 28 april 1999, KOM [1999] 101 slutlig, s 3-6, (”Vitboken”).
Förslag till Rådets Förordning om genomförandet av konkurrensreglerna i artiklarna 81
och 82 i fördraget och om ändringarna av förordningarna (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr
2988/74, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 av den 27 september 2000, KOM [2000]
582 slutlig, s 2, (” Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i
fördraget”).
6 Bishop, S, Walker, M, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application
and Measurement, [1999], London, s 76.



7

Vid tiden för antagandet av förordning nr 17 var det mycket som såg
annorlunda ut jämfört med i dag. Konkurrenspolitik var ett relativt okänt
begrepp inom gemenskapen7 som då enbart bestod av sex medlemsstater8.
Gemenskapens främsta mål var då att integrera de nationella marknaderna
och eftersom tolkningen av artikel 81 var osäker ansågs en centraliserad
tillämpning av EG:s konkurrensregler vara det enda lämpliga alternativet.
Systemet gav Kommissionen möjlighet att etablera en enhetlig praxis kring
artikel 81 i hela gemenskapen och samtidigt främja marknadsintegrationen
genom att hindra företag från att återskapa hinder och barriärer som
medlemsstaterna successivt avskaffat.9

Den uppsättning regler som upprättats är accepterade av alla medlemsstater
och anses vara grundläggande för en fungerande inre marknad, men
systemet måste anpassas till dagens ekonomi och samhällssituation.
Gemenskapen består idag av 15 medlemsstater med mycket integrerade
marknader, 11 officiella språk, 380 miljoner invånare, en globaliserad
ekonomi och en planerad utvidgning till länder i Central- och Östeuropa och
Cypern. Varje medlemsstat har idag en nationell konkurrensmyndighet och
nationell konkurrenslagstiftning vilken i många stater är skapad för att
överensstämma med gemenskapens konkurrensregler.10

2.2 Brister i det nuvarande systemet

Det nuvarande systemet i fråga om tillämpning av artikel 81 uppvisar en rad
svagheter. Det centraliserade systemet, som kräver anmälan av
konkurrensbegränsande avtal, har lett till att företag anmäler ett stort antal
avtal till Bryssel.11 Kommissionens monopol på tillämpningen av artikel
81.3 skapar ett hinder för nationella myndigheter och domstolar att tillämpa
gemenskapens konkurrenslagstiftning. I en växande gemenskap är det inte
rimligt att kommissionen ensam ska ta ansvar för genomförandet och
kontrollen av gemenskapens konkurrensregler. Det skulle kräva enorma
resurser och pengar för att få ett sådant system att fungera på ett bra sätt.
Dessutom utgör anmälningssystemet inte längre ett effektivt redskap för att
skydda konkurrensen då en anmälning ytterst sällan leder till att faktiska hot
mot den effektiva konkurrensen avslöjas.

Vidare lägger systemet en tung börda på företagen som måste anmäla avtal
för att försäkra sig om dess giltighet. Risken att ett avtal kan ogiltigförklaras
p.g.a. att det strider mot artikel 81 kan medföra stora negativa konsekvenser
och många vill därför skaffa sig ett skydd mot denna risk. Problemet är att

                                                
7 Till skillnad från Nordamerika där en konkurrenskultur hade börjat etablerats redan i slutet
av 1800-talet Se Lidgard, H H, Competition Classics: Material & cases on European
Competition Law and Practices, Fall 2000, Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet, s 5.
8 Frankrike, Tyskland, Italien och de tre Beneluxländerna.
9 Vitboken, s 3.
10 Vitboken, s 6.
11 Vitboken, s 3.
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kommissionens handläggningstid är lång och innebär en kostsam väntan för
företagen. Dessa vill inte starta utan ett godkännande i ryggen och därmed
riskera att avtal och samarbete därefter ogiltigförklaras av kommissionen.12

Idag finns en heltäckande konkurrenspolitik, med klart definierade
grundläggande principer, en omfattande rättspraxis och en mängd
detaljerade bestämmelser. Därför menar kommissionen att ansvaret för
tillämpningen av konkurrensreglerna kan fördelas mellan kommissionen,
nationella myndigheter och domstolar utan att konkurrenspolitiken riskerar
att drabbas negativt. Tanken är att kommissionens primära uppgift framöver
ska bli att säkerställa en effektiv konkurrens genom att upptäcka och stoppa
gränsöverskridande karteller och bibehålla konkurrenskraftiga
marknadsstrukturer. För att kommissionen ska klara uppgiften bör den
koncentrera sin verksamhet till de allvarligaste brotten mot gemenskapens
konkurrensregler och till de områden där den kan ingripa mer effektivt än
nationella myndigheter.13 Under perioden 1988-1998 inleddes enbart 13 %
av alla nyregistrerade ärenden på kommissionens initiativ, vilket visar på att
kommissionens roll inskränkts till att reagera på den omfattande mängd
anmälningar och klagomål som kommit in till den.14

2.3 Framtida utmaningar

Det nuvarande systemet behöver moderniseras för att passa in i dagens
samhälle och även för att kunna möta kommande utmaningar. Den
Ekonomiska och monetära unionen kommer att medföra konsekvenser för
konkurrenspolitiken. För det första kommer den att leda till en större
ekonomisk integrering och på lång sikt kommer den att bidra till att
undanröja kvarvarande ekonomiska barriärer mellan medlemsstaterna. En
gemensam valuta kommer att innebära att växlingskostnader försvinner
vilket leder till minskade transaktionskostnader för handeln inom
gemenskapen. Detta blir ett incitament för företagen att utöka sin handel
inom gemenskapen och därmed ökar konkurrensen i hela unionen. Men en
hårdare konkurrens kan även leda till att företag lockas till att inta en
protektionistisk hållning för att undvika en anpassning till nya villkor och en
ny miljö. Det faktum att vissa medlemsstater valt att stå utanför den
ekonomiska unionen kan leda till att företag försöker skärma av sina
marknader.

Gemenskapens utvidgning kräver att man förstärker konkurrenspolitiken när
det gäller karteller och missbruk av dominerande ställning. Många av
ansökarländerna har haft en planekonomisk tradition och det kommer att
leda till krockar med EG:s konkurrensregler. Dessa staters administrativa
system är inte fullt anpassade till ett system grundat på marknadsekonomi
och fri företagsamhet, men trots det måste de följa gemenskapens regler.
                                                
12 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 2 f.
13 Vitboken,  s 4 f.
14 Vitboken, s 21.



9

Förmodligen kommer en utvidgning av unionen därför innebära en ökning
av ageranden i strid mot artikel 81 och 82. En europeisk gemenskap med
över 20 medlemsstater kommer att behöva en moderniserad
konkurrenspolitik för att uppnå ett effektivt resultat.

En annan utmaning för konkurrensmyndigheterna är globaliseringen av
ekonomin. Utvecklingen anses i princip vara konkurrensfrämjande då den
öppnar upp för handel med nya marknader som ligger utanför gemenskapens
gränser, men eventuella konkurrensbrott kan komma att bli svårhanterliga.
Myndigheterna kommer att ställas inför karteller och konkurrensbegränsade
förfaranden som strävar efter att skapa hinder mellan olika regioner på
världsmarknaden, t ex företag som genom vertikala begränsningar hindrar
marknadstillträde, marknadsuppdelning mellan företag eller ingående av
olagliga avtal på internationell nivå. Dessa förfaranden är i allmänhet
mycket komplexa och kräver omfattande utredningar och samarbete mellan
konkurrensmyndigheter belägna i olika kontinenter. Dessutom kan de orsaka
stora skador för ekonomin och konsumenterna då de påverkar stora
geografiska områden.15

2.4 Reformarbetet

Kommissionen antog i april 1999 en vitbok angående modernisering av
tillämpningsföreskrifterna för artiklarna 81 och 82 som ett första steg mot en
förändring av konkurrenslagstiftningen.  I vitboken redogörs för alternativa
reformförslag och där föreslås att ett nytt system för konkurrenskontroll
antas. Det nya systemet bygger på direkt tillämplighet av artikel 81.3, vilket
innebär att det inte längre ska vara möjligt att erhålla ett undantag från
förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Berörda parter uppmanades att
lämna synpunkter på materialet. Åsikterna om de framlagda idéerna
varierade men de flesta välkomnade en förändring gentemot ett mindre
byråkratiskt system då de ansåg att det nuvarande systemet är
otillfredsställande. Samtidigt påpekades vikten av att säkerställa att
reformen inte leder till en inkonsekvent tillämpning och en
åternationalisering av konkurrensreglerna, samt till att rättssäkerheten för
företagen minskas.16

Kommissionen antog den 27 september 2000 ett ’förslag till rådets
förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget’. Förslaget är
huvudsakligen baserat på vitboken, men hänsyn har tagits till de främsta
invändningar som framkom under samrådsförfarandet.17 Vid tiden för denna
uppsats skrivande har förslaget till förordning ännu inte antagits.

                                                
15 Vitboken, s 7 f.
16 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 3.
17 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 3.
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2.5 Förslag till ny förordning

Förslaget syftar till att förändra den befintliga tillämpningsförordningen för
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, dvs. förordning nr 1718. Kommissionen
föreslår att det införs ett nytt system för konkurrenskontroll, ett ”system med
direkt tillämplighet av undantagsregeln”. Det innebär att både förbudsregeln
i 81 (1) och undantagsregeln i 81 (3) kommer att kunna tillämpas direkt av
såväl kommissionen som nationella konkurrensmyndigheter och nationella
domstolar. Rådet antog i juni 1999 förordning 1216/199919 vilken utgör ett
tillägg till förordning nr 17.  Tillämpningsområdet för artikel 4 (2) i
förordning nr 17 utvidgades och innebär att flertalet gränsöverskridande
vertikala samarbeten befrias från anmälningsplikt och därför är provisoriskt
giltiga till dess att kommissionen eller nationell myndighet fattar ett motsatt
beslut.

Giltigheten av avtal som strider mot artikel 81 (1) blir då inte beroende av
ett godkännande från kommissionen grundad på en bedömning enligt artikel
81 (3). Istället blir giltigheten beroende på om villkoren i artikel 81 (3) eller
i något av gruppundantagen är uppfyllda eller ej och den bedömningen får
företagen göra på egen hand.20 Denna förändring kan ses som en vänlig gest
mot gentemot företag som gör felbedömningar i fråga om sin
marknadsandel. Avtal behöver inte längre anmälas för att ”vara på den säkra
sidan”. En annan fördel är att förändringen sätter stopp för en mängd
onödiga tvistemål. Tidigare kunde avtalsparter försöka legitimera avtalsbrott
genom att hävda att avtalet var ogiltigt enligt artikel 81 (2) på grunden att
någon anmälan av avtalet inte gjorts, oavsett om villkoren i 81 (3) var
uppfyllda eller ej.21

2.5.1 Utökad tillsyn

Systemet innebär att fler institutioner kommer att tillämpa EG:s
konkurrensregler då nationella konkurrensmyndigheter och nationella
myndigheter får befogenhet att tillämpa både artikel 81 och 82 fullt ut.
Nationella konkurrensmyndigheter finns numera i alla medlemsländer och är
enligt kommissionen utrustade med nödvändiga resurser och kunskap för att
tillämpa gemenskapens konkurrensregler på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom befinner de sig nära de olika marknaderna.  Det är meningen att
kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna ska bilda ett
nätverk. Inom nätverket ska parterna utbyta information, assistera varandra
och därmed öka möjligheterna för samtliga parter att effektivt tillämpa

                                                
18 Det framlagda förslaget innebär även en förändring av tillämpningsreglerna inom
transportområdet men det tas inte upp i uppsatsen.
19 Rådets Förordning (EG) nr 1216/1999 av den 10 juni 1999 om ändring av rådets
förordning nr 17 EGT L 148, 15.61999.
20 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 5.
21 ’The modernization of the Community competition rules on vertical agreements’ Editorial
comments, CMLRev. 35:1227-1233, 1998, s 1231.
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artiklarna 81 och 82. Vidare ska nätverket bidra till en effektiv fördelning av
ärenden i enlighet med principen att ärenden ska handläggas av den bäst
lämpade myndigheten.22

Det nuvarande systemet är uppbyggt på ett offentligt genomförande av
reglerna, men företrädare för kommissionen anser att även ett genomförande
utav privatpersoner bör spela en viktig roll i gemenskapens utvecklade
konkurrensrättssystem. Redan 196223 erkände ECJ vikten av privat
genomförande av konkurrensrätten genom konstaterandet att artiklar i
fördraget kan ha direkt effekt.  Nu är det, enligt kommissionen, dags att göra
detta möjligt för artikel 81 i sin helhet.24

Nationella domstolar kommer att få en förstärkt roll då deras uppgift blir att
skydda enskildas rättigheter, till skillnad från kommissionen och de
nationella konkurrensmyndigheterna som handlar i det allmännas intresse.
Domstolarna kan bevilja skadestånd eller förbjuda verkställande av avtal,
vilket ses som ett viktigt komplement till de offentliga myndigheterna
verksamhet. Det nuvarande systemet med förhandsanmälan och
kommissionens monopol på tillämpningen av artikel 81 (3) gör det mycket
svårt för de nationella domstolarna att tillämpa artikel 81 (1). Därmed
försvåras även enskildas möjligheter hävda sina rättigheter inför nationell
domstol.25

2.5.2 Effektivare konkurrensskydd

Decentraliseringen ska, som nämnts ovan, göra det möjligt för
kommissionen att koncentrera sitt arbete på att avslöja de allvarligaste
överträdelserna som exempelvis kartellbildningar, avskärmande av
marknader och missbruk av dominerande ställning. Tanken är att
kommissionen framöver ska få möjlighet att utreda klagomål och inleda
ärenden på eget initiativ som kan leda till beslut om förbud istället för att
fastställa vad som inte är förbjudet.

Kommissionen anser att de bör få ökade befogenheter vid undersökningar
för att garantera dess effektivitet. Företagens möjligheter att via nationell
domstol motsätta sig inspektioner kommer att regleras. Kommissionens
inspektörer kommer ges möjligheten att, under förutsättning av ett
domstolsgodkännande, bemyndigas att företa husundersökningar inte bara i
företags lokaler utan även i privata bostäder om det anses troligt att
företagshandlingar förvaras där. Det är myndigheternas erfarenhet att
fällande bevismaterial ofta förvaras och upptäcks i privata bostäder. Vidare
bör inspektörerna ha möjlighet att försegla skåp så att dokument inte kan

                                                
22 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 7.
23 Se 26/62 van Gend en Loos [1963] ECR 1.
24 ’Towards the Application of Article 81(3) by National Courts’, Tal av kommissionär
Mario Monti, Trier 27 november 2000.
25 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 7 f.
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avlägsnas eller förstöras.26 Realiseras förslaget får kommissionen
långtgående befogenheter på detta område och det har framförts åsikter om
att förslaget brister i proportionalitet.27 De förslagna förändringarna anses
också stå i strid med praxis från Europadomstolen för mänskliga
rättigheter.28

Kritiker fruktar att reformen kommer att försämra konkurrensskyddet då de
menar att förbudsprincipen kommer att ersätts med ett missbruks-
kontrollsystem29. Företrädare för kommissionen hävdar emellertid att
förbudsprincipen och dess preventiva effekt inte kommer att bytas ut mot ett
sådant system. Konkurrensbegränsande avtal som inte uppfyller artikel 81
(3) kommer att vara ogiltiga från dagen de upprättats och därför, till skillnad
från i missbrukskontrollsystem, inte ges provisorisk giltighet till dess en
myndighet eller domstol ingriper. Konkurrensskyddet kommer enligt
kommissionen inte heller de facto försämras, utan tvärtom kommer
förbudsprincipens effekt öka.  Detta eftersom kommissionen kommer att
inrikta sig på allvarliga konkurrensöverträdelser medan nationella
myndigheter får möjlighet att tillämpa artikel 81 och 82 fullt ut.30

2.5.3 Enhetliga konkurrensvillkor

Företagens affärsverksamhet påverkas av konkurrenslagstiftningen eftersom
de måste anpassa sig till de gällande reglerna. För företag med
gränsöverskridande verksamheter och för gemenskapen som sådan, är det
därför viktigt att konkurrensvillkoren inom hela unionen är enhetliga så att
det blir möjligt att utnyttja fördelarna med den inre marknaden fullt ut.

I det nuvarande systemet kan flera nationella konkurrenslagar och EG:s
konkurrenslagstiftning vara tillämpliga på samma ärende om ett avtal eller
beteende bedöms kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna. Även om
flertalet av de nationella konkurrenslagarna har utformats med artiklarna 81
och 82 som förebild har det inte skett någon formell harmonisering av
medlemsstaternas konkurrenslagstiftning. Därför förekommer skillnader i
dessa regelverk som kan leda till att avtal och beteenden som påverkar
handeln mellan medlemsstaterna behandlas olika beroende på i vilken stat
de handläggs. I förslaget föreskrivs därför att enbart EG:s konkurrensregler
ska gälla när avtal, beslut, samordnat förfarande eller missbruk av
dominerande ställning kan tänkas påverka handeln mellan
medlemsstaterna.31 Förslaget innebär till viss grad en ökad centralisering
                                                
26 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 8 f.
27 Wahl, N, ’Decentralisering genom centralisering’ Konkurrensnytt nr 9 2000, s 3.
28 Forrester, I, ’Modernization of EC Competition Law’, Fordham International Law
Journal [Vol 23:1028 2000] s 1061 f.
29 Förbudsprincipen innebär, i motsats till missbruksprincipen att vissa
konkurrensbegränsande åtgärder principiellt är förbjudna.
30 Schaub, A, “Reform of regulation no. 17”, Fordham Internationell Law Journal [Vol.
23:752 2000], s 770.
31 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 9 f.
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trots att ett av huvudsyftena med förslaget är en ökad decentralisering av
konkurrensreglerna. Parallell tillämpning av nationell konkurrensrätt
förbjuds vilket innebär ett avsteg från idag gällande praxis32. Är tanken
bakom förslaget i denna del att hindra nationell rätt från att förbjuda avtal
som accepteras av gemenskapens konkurrensregler eller vice versa går
förslaget ändå ett steg längre. Kommissionens argument för att förbjuda
även parallell tillämpning av nationell konkurrensrätt är att det är viktigt att
säkra att alla avtal med gränsöverskridande effekt bedöms utifrån ett
regelverk.33

Det nya systemet ger till följd av parallell tillämpning av artikel 81 (3)
emellertid upphov till nya risker för artikelns enhetliga och uniforma
tillämpning då kommissionens ”undantags-monopol” försvinner. Under
debatten av reformen har det framkommit att många är oroliga för att detta
problem ska realiseras.34

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av EG:s konkurrenslagstiftning
kommer de nationella myndigheternas och domstolarnas tillämpning av
artiklarna 81 och 82 vara underställd gemenskapens gruppundantags-
förordningar. Dessa stadgar att vissa specificerade typer av
överenskommelser är undantagna från artikel 81 (1). Vidare kommer
riktlinjer som kommissionen har utarbetat att ge ytterligare vägledning. De
nationella myndigheterna och domstolarnas tillämpning av gemenskapens
konkurrensregler kommer även att vara underställd EG-domstolens (ECJ)
och förstainstansrättens (CFI) rättspraxis liksom kommissionens
förvaltningspraxis. Det föreslås att nationella konkurrensmyndigheter och
domstolar ska åläggas en skyldighet att inte gå emot ett kommissionsbeslut.
Ökningen av antalet beslutsfattare kommer att leda till mer omfattande
rättspraxis och förvaltningspraxis, vilket kan klargöra omfattningen och
innebörden av gemenskapens konkurrensregler. Det kommer även att läggas
fram en rad nya rättsakter i syfte att säkerställa en enhetlig tillämplig av
artiklarna 81 och 82. ’De nationella domstolarna kommer även
fortsättningsvis vara underställda förfarandet för förhandsavgörande i artikel
234 i Europafördraget. Antalet begäran av förhandsavgöranden antas öka
eftersom förslaget syftar till att öka omfattningen av enskilda aktörers
hävdande av EG:s konkurrensregler i nationella domstolar. 35

Kommissionens befintliga skyldighet att samarbeta med nationella
domstolar36 skrivs även in i förslaget. Samarbetsskyldigheten ger bl. a.
nationella domstolar rätten att begära in upplysningar från kommissionen
eller att  begära yttrande kring tillämpningen av gemenskapens
konkurrensfrågor. Betydelsen av denna samarbetsskyldighet kommer att öka
i och med att domstolarna får behörighet att tillämpa artikel 81 (3).
                                                
32 Se Mål 14/68 Walt Wilhwlm [1969].
33 Wahl, N, ‘Decentralisering genom centralisering’ Konkurrensnytt nr 9 2000, s 2 f.
34 Schaub, A, a a, s 770 f.
35 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 10.
36 Skyldigheten stadgas i artikel 10 i Europafördraget.
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Det nätverk som ska upprättas mellan de nationella myndigheterna och
kommissionen är avsett att bli ett viktigt redskap för att främja en enhetlig
och konsekvent tillämpning av konkurrensreglerna. Bestämmelser för detta
samarbete kommer att utvecklas närmre i tillkännagivande. Vidare ska ett
samrådsförfarande inrättas för vissa typer av beslut som de nationella
konkurrensmyndigheterna antar.

Myndigheterna ska åläggas skyldigheten att samråda med kommissionen
innan de antar beslut om förbud och beslut om godtagande av åtaganden.
Det gäller även för beslut varigenom man återtar ett beviljande av undantag
enligt en gruppundantagsförordning. Dessa typer av beslut medför direkta
återverkningar för de som delges sådana beslut och det är därför viktigt att
säkerställa att dessa myndigheter följer nätverkets allmänna praxis.37

2.5.4 Rättssäkerhet och minskad byråkrati

Ett av målen med reformen är att säkerställa en lämplig nivå av rättssäkerhet
för företag. Det finns två nivåer av rättssäkerhet, dels behovet av att undvika
motstridiga beslut i ett system med parallell kompetens och dels individens
rätt att få ett avtals förenlighet med gällande rätt bekräftad av en myndighet.
Den första aspekten har behandlats under kapitel 2.5.3. Den andra aspekten
är mer kontroversiell och utgör inte en vanligt förekommande rättighet i
rättssystem. Det föreligger en klar skyldighet för myndigheter att göra regler
så förutsägbara som möjligt, men utanför ett system byggt på antingen
generaliserad ex ante kontroll eller ett system med undantagsmonopol, bör
det enligt kommissionen inte finnas en rätt till beslut kring huruvida ett
enskilt avtal är lagenligt.38 Kommissionen anser inte att det nuvarande
systemet bidrar till den senare typen av rättssäkerhet i någon större
utsträckning då mer än 95 % av samtliga anmälningar inte resulterar i ett
beslut utan i en administrativ skrivelse.

I förslaget föreslås att avtal ska anses vara direkt giltiga och verkställbara
om de uppfyller kraven enligt artikel 81 (3), utan att det ska krävas ett
administrativt beslut om detta. Precis som tidigare måste företagen utföra en
analys av sina affärstransaktioner för att kontrollera att de är förenliga med
konkurrensreglerna. Skillnaden mot tidigare blir att tillämpningen av EG:s
konkurrensregler jämställs med andra rättsområden där företagen själva är
skyldiga att försäkra sig om att deras handlande är lagenligt.

Gruppundantag kommer att underlätta företagens bedömning av huruvida
deras affärstransaktioner är förenliga med EG:s konkurrensregler och i
kommissionens tillkännagivanden och riktlinjer klargörs hur reglerna ska
tillämpas. För att ytterligare öka rättssäkerheten har kommissionen åtagit sig
att vidta fler insatser på området. Kommissionen har tilldelat behörighet att

                                                
37 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 11.
38 Schaub, A, a a, s 774.
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anta gruppundantagsförordningar vilket gör det möjligt för den att reagera
snabbt på nya utvecklingstendenser och förändrade marknadsvillkor.

Rättspraxis och tolkningspraxis inom områden där denna praxis saknas
kommer, enligt kommissionen, att utvecklas snabbt i det nya systemet då ett
större antal beslutsfattare än tidigare kommer att tillämpa artikel 81.3.
Tanken är att det ska bli ytterligare ett redskap för att uppnå större
rättssäkerhet.

Kommissionen kommer även fortsättningsvis fastsälla policy genom att ta
beslut i enskilda ärenden. Den ska på eget initiativ ha möjlighet att anta
beslut om förbud och beslut om att en överträdelse av gemenskapens
konkurrensregler inte föreligger, om det ligger i gemenskapens allmänna
intresse att göra det. Kommissionen får därmed en möjlighet att klargöra
lagstiftningen.

Vidare kommer kommissionen även i framtiden vara öppen för att diskutera
specifika ärenden med företag om det anses vara lämpligt. Det kommer
framför allt röra sig om vägledning om avtal, beslut och samordnade
förfaranden som ger upphov till nya olösta tolkningsfrågor. Villkoren för när
kommissionen kan komma att utfärda ett sådant motiverat yttrande kommer
att offentliggöras i ett tillkännagivande. Företag kommer inte ges någon
rättighet till att erhålla ett yttrande kring avtalets förenlighet med
konkurrensreglerna eftersom det skulle innebära ett återinförande av ett
anmälningssystem.39

                                                
39 Förslag till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget, s 12.
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3 Vertikala begränsningar

3.1 Vertikala begränsningar i gemenskapens
konkurrenspolitik

Inrättandet av en gemensam marknad och samordning av medlemsstaternas
ekonomier är grundläggande politiska mål för Europeiska unionen. Ett
verktyg i strävan efter marknadsintegration var upprättandet av ett system
där konkurrensen inte snedvrids.40 Integrationen betraktas numera generellt
som en av nycklarna bakom den europeiska industrins konkurrenskraft på
stora internationella marknader. Den betraktas även som ett medel för att
påskynda tillväxt och öka sysselsättning. Till skillnad från bl. a.
medlemsländernas konkurrenspolitik har därför gemenskapens
konkurrenspolitik två mål, dels att beakta behovet av ett system där
konkurrensen inte snedvrids och dels att uppnå målet med integration av den
inre marknaden.41

Dessa två mål kan vara motstridiga, t.ex. när tillverkare strävar efter att
begränsa återförsäljares aktivitet till specifika territorium. Under vissa
omständigheter kan sådana begränsningar vara positiva utifrån
konkurrenssynpunkt då det kan öka den ekonomiska effektiviteten. Å andra
sidan kan sådana begränsningar stå i strid med målet med europeisk
marknadsintegration och därmed betraktas med misstänksamhet från
kommissionens sida. Detta hjälper till att förklara varför vissa avtal bedöms
stå i strid med konkurrensreglerna medan andra avtal med samma effekt på
ekonomiskt välstånd inte anses göra det.42

Till följd av målet med integration av den inre marknaden blev vertikala
relationer mellan olika aktörer i distributionskedjan särskilt betydelsefulla
för gemenskapens konkurrenspolitik. Många tillverkare har vertikala
relationer till både leverantörer av komponenter och insatsvaror och till
specialiserade återförsäljare, ofta med specialiserade mellanhänder, för att
nå slutkonsumenterna. Dessa distributionskedjor, bestående av en mängd
vertikala relationer, behövs både i syfte att genomföra effektiv
återförsäljning och för att skapa möjligheter för företag inom gemenskapen
att ta sig in på nya marknader. Producenter har inte alltid nödvändig
kompetens eller kunskap om återförsäljning och specialiserade återförsäljare
kan dessutom ofta utnyttja stordriftsfördelar då de saluför flera produkter
samtidigt. En relation med en lokal återförsäljare som har specialiserade
kunskaper om de marknader på vilka produkten ska marknadsföras ökar
chanserna att lyckas tränga in på nya marknader. Vertikala begränsningar
                                                
40 Se artikel 2 och 3g i  Europafördraget.
41 Kommissionens Grönbok om vertikala begränsningar i EG:s konkurrenspolitik, KOM
[1996] 721 slutlig, 22 januari 1997, s 1, (”Grönboken”)
42 Bishop,S, Walker, M, a a, s 5.
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kan även, utöver att främja effektivitet och marknadsintegration, skapa
problem inom ramen för konkurrenspolitik. Ett distributionssystem med
ensamåterförsäljare som utses på medlemsstatsbasis kan medverka till en
bibehållen uppdelning av den inre marknaden på nationell basis. Knyts alla
befintliga återförsäljare inom ett visst område upp genom
ensamåterförsäljaravtal kan detta leda till problem för nya producenters
marknadsinträde då de inte får tillgång till ett distributionssystem. Det kan i
sin tur leda till att konkurrensen inte ökar och därmed pressas inte heller
priserna. 43  De vertikala begränsningarnas starka anknytning till
marknadsintegration har gjort att de haft stor betydelse för gemenskapens
konkurrenspolitik. Denna politik infördes för drygt trettio år sedan och
behövde, trots framgångsrika decennier, ses över. Ett lämpligt tillfälle för
översyn uppstod då lagstiftningen för den inre marknadens fria rörlighet av
varor i stort sett var genomförd, förordningarna som reglerade vertikala
begränsningar snart skulle upphöra att gälla och det skett stora förändringar
av distributionsstrukturen.44

Många vertikala avtal har liknande påverkan på konkurrens som vertikal
integration har. Vertikal integration uppkommer då ett företag sköter två
eller fler steg av produktionsprocessen inom företaget. Vid vertikal
integration ersätts externa avtal eller marknadsutbyte med ett internt utbyte
inom företagets ramar. Vertikal integration kan vara positivt för
konkurrensen då det ger företag möjlighet att förbättra
produktionseffektiviteten genom minskade transaktionskostnader.45

3.1.1 Distribution

Nästan alla varor går från tillverkare till slutgiltig konsument via ett
distributionssystem vilket därmed har en viktig funktion inom unionen.
Distributionen står för nästan 13 % av den totala BNP:n i medlemsstaterna
och sysselsätter mer än 15 % av den aktiva befolkningen. Alla industrier
behöver distributionssystemet och graden av service och ekonomisk
effektivitet i systemet är viktig under den konkurrensfyllda vägen mot
slutkonsumenterna.46

De traditionella produktions- och distributionskanalerna som består av
oberoende operatörer som försöker maximera sin egen vinst hellre än hela
leveranskedjans minskar successivt och konkurrensen sker i allt större grad
mellan olika leveranskedjor. Den långsiktiga dugligheten och kvaliteten hos
varje enskild medlem i leveranskedjan blir allt mer beroende av hela kedjan
i konkurrensen gentemot andra ekonomiska aktörers kedjor. Det innebär
samtidigt att kraven på styrning och kontroll ökar för att distributionen skall
fungera. Informationsteknologin har möjliggjort efterfrågestyrda och mer

                                                
43 Grönboken, s 1.
44 Grönboken, s i.
45 Bishop, S, Walker, M, a a, s 86  f.
46 Faull, J, Nikpay, A, The EC Competition Law, [1999], Oxford, s 553.
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effektiva distributionssystem. Företag har till följd av
informationsteknologin tvingats ompröva och anpassa sina
affärsförbindelser gentemot både kunder och leverantörer. Det har
möjliggjort mer effektiva och stramare styrda affärsmetoder. Just-in-time-
principens införande i tillverkningsindustrin har en stor effekt på hela
distributionskedjan. Principen baseras på att inga varor ska tillverkas och
inga komponenter beställas förrän varan efterfrågas av aktörer längre ner i
distributionskedjan. Tanken är även att inga varor ska hållas i lager. I
kombination med modern teknik, såsom datorer, automatisering och
laserscanning, har just-in-time-principen lett till en förskjutning inom
leveranskedjan. Tidigare tillverkades och lagrades produkterna i väntan på
efterfrågan medan det nu är konsumentens efterfrågan som drar en produkt
till marknaden och även komponenterna bakom dessa produkter bestäms av
samma efterfrågan. Nackdelen med tidigare system var att det hölls fler eller
färre produkter än nödvändigt i lager. Just-in–time-principen har också
inneburit en förskjutning från stora leveranser till mindre och tätare vilket
tvingar leverantörer och kunder att sträva efter samgående då man vill sänka
transaktionskostnaderna och andra kostnader som uppkommer vid mindre
och fler leveranser.47

Förändringarna av styrning och teknik har stora effekter på gemenskapens
konkurrenspolitik i fråga om vertikala begränsningar. Vertikala
begränsningar kan användas för att isolera marknader, särskilt om det finns
prisskillnader mellan medlemsstaterna, och kommissionen har varit
hänvisad till pararllellhandel för att motverka denna isolering. Det har dock
under en längre tid erkänts att parallellhandelns inverkan har begränsats av
offentliga hinder, privata åtgärder och sociala frågor48. Även om
parallellhandeln är möjlig teoretiskt förefaller den moderna
distributionsformen i sig ha minskat räckvidden av parallellhandelns
inverkan. Priset är fortfarande en viktig faktor men den relativa betydelsen
av leveranssäkerhet och leveranseffektivitet har ökat. Vid en bedömning av
huruvida man ska bedriva parallellhandel eller inte måste en grossist eller
detaljist som ingår i en effektiv leveranskedja beakta både omedelbara
ekonomiska följder och ekonomiska följder som uppstår på kort och
medellång sikt. Exempel på de förstnämnda följderna är transport, lagring,
kapital och administrativa kostnader. På kort eller medellång sikt måste de
nedbrytande effekter som sådana tranaktioner har på grossistens eller
detaljistens leveranskedja beaktas. Den omedelbara vinsten av en eller flera
parallella transaktioner skulle kunna försvinna om grossisten eller detaljisten
sedan måste återgå till sin vanliga leveranskedja och det då uppstår
förseningar vid påfyllning av lagren. Sådana förseningar kan uppstå till följd
av minskningar av lagren i enlighet med just-in-time-principen.

                                                
47 Grönboken, s 12 f.
48 Exempel på offentliga hinder: olika valutor, skattesystem, tekniska föreskrifter och
administrativa formföreskrifter. Exempel på privata åtgärder: t ex avtal om att inte leverera
över gränserna. Exempel på sociala frågor: olika smak ifråga om kultur och språk. Se
Grönboken, s 14.
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Förskjutningen från traditionella relationer på avstånd mot relationer som
baseras på samarbete kan innebära att vissa positiva konkurrenskrafter
försvinner. Risken att en ”modern” leveranskedja domineras av en medlem i
kedjan är betydligt större än att en traditionell kedja gör det vilket leder till
att övriga medlemmar i kedjan kan komma att påtvingas kostnader och
funktioner. Kommissionen påtalar att detta är en viktig fråga för EG:s
konkurrenspolitik då det kan leda till betydande försvagningar av
konkurrensen inom varumärken eller till att andra producenter på samma
eller närliggande marknader avskärmas från leveranskedjor. Det är särskilt
allvarligt om den medlem som styr leveranskedjan är ett stort företag och
övriga aktörer är små och medelstora företag som är beroende av
leveranskedjan.49

3.1.2 Kritik mot kommissionens syn på vertikala
begränsningar

Kommissionens tillämpning av artikel 81 i förhållande till vertikala
begränsningar har, under åren, varit en av de mest kritiserade aspekterna av
gemenskapens konkurrenspolitik. Kritikerna anser bl. a. att kommissionen
har tillämpat artikel 81 (1) alldeles för extensivt mot avtal som haft små
eller inga negativa effekter på konkurrensen. Kommissionen har i sina
bedömningar enligt artikel 81 framför allt koncentrerat sig på avtalets form
och någon ekonomisk bedömning av de vertikala begränsningarnas negativa
eller positiva effekt har inte gjorts. ECJ har däremot tolkat artikel 81 (1)
smalare och använt sig av ekonomiska bedömningar då de bedömt vertikala
begränsningar. Vidare har ECJ visat tendens till att fokusera på avtalets
effekt på konkurrensen snarare än formen på avtalet.50

Det har under lång tid förekommit heta debatter i fråga om hur vertikala
avtal påverkar konkurrensen utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Från att
tidigare sett med misstänksamhet på vertikala avtal betraktades de, bland
ekonomer, generellt som oskadliga för konkurrensen i början av 1980-talet.
Idag har det vuxit fram en ny konsensus bland en stor grupp ekonomer. De
är mindre villiga att göra generella uttalanden och förlitar sig mer på
analyser av omständigheter i det aktuella fallet. En viktig tumregel, i denna
numera allmänt accepterade ekonomiska teori, är marknadsstrukturens
viktiga roll vid bedömningar av vertikala avtals effekt på konkurrensen.
Vidare finns det enbart anledning att hysa farhågor från konkurrenssynpunkt
då konkurrensen mellan olika varumärken är svag, dvs. då det förekommer
ett visst marknadsinflytande51.  Ju hårdare konkurrensen är mellan olika
                                                
49Grönboken, s 13 ff.
50 Hawk B E, ‘System Failure: Vertical Restraints and EC Competition Law’, CMLRev
[1995], s 973 ff. Lugard H H P, ‘Vertical Restraints Under EC Competition Law: A
Horizontal Approach?’ [1996] 3 ECLR, s 166 ff. Lidgard H H, ’Begränsar
distributionssamverkan konkurrensen? Grönbok från EU’, SvJT [1997], s 622 ff.
51 En definition av marknadsinflytande är ett företags eller en grupp av företags möjlighet
att höja priser, genom att begränsa utbudet, över den nivå som skulle råda under effektiv
konkurrens och därmed öka sina vinster. Se Bishop, S, Walker, M, a a, s 27.
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varumärken desto mer sannolikt är det att vertikala begränsningar inte
påverkar konkurrensen negativt eller i vart fall har en positiv nettoeffekt. Å
andra sidan är det mer sannolikt att vertikala begränsningar har en negativ
nettoeffekt ju svagare konkurrensen mellan olika varumärken är. Samma
vertikala begränsning kan alltså leda till olika effekter beroende på
marknadsstrukturen och på det marknadsinflytande det företag som utnyttjar
den vertikala begränsningen har.52

I vertikala samarbeten är den ene partens produkt en insatsvara för den
andre. Det innebär att utövande av marknadsinflytande av företag, i antingen
föregående eller efterföljande marknadsled, normalt minskar andra företags
efterfrågan av produkten. Därför har företag som upprättar vertikala avtal ett
incitament att förhindra motparten från att utöva sitt marknadsinflytande.
Denna självreglerande effekt i vertikala avtal ska emellertid inte överskattas.
Om ett företag inte har något marknadsinflytande kan det enbart försöka öka
sin vinst genom att optimera sin tillverknings- och distributionsprocess, med
eller utan användandet av vertikala avtal. Men ett företag som har
marknadsinflytande kan försöka öka sin vinst på bekostnad av sina direkta
konkurrenter genom att öka deras kostnader och på bekostnad av sina
köpare genom att lägga beslag på en del av dessa båda parters överskott.
Detta kan inträffa när ett företaget i föregående eller efterföljande
marknadsled delar på den extra vinsten eller då det ena företaget inför den
vertikala begränsningen och därigenom lägger beslag på hela den extra
vinsten.53

3.2 Översyn av vertikala begränsningar

Det är mot denna bakgrund som kommissionen 1996 tog initiativ till en
grundläggande översyn av konkurrenspolitiken i fråga om vertikala
begränsningar. 1997 antog kommissionen ’grönboken om vertikala
begränsningar’ vari brister med det rådande systemet och synen på vertikala
begränsningar presenterades. Kommissionen betonade i ett meddelande54

från 1998 framför allt tre brister med det dåvarande systemet.

För det första innehöll gruppundantagsförordningarna strikta krav som
ansågs vara alltför formalistiska. Följden blev att förordningarna fungerade
som en tvångströja för företagen då de var tvungna att anpassa sig till
kraven. Detta var framför allt problematiskt mot bakgrund av de stora
förändringar som skett och fortfarande sker av den viktiga
distributionssektorn55. Kommissionen konstaterade även att det, med det

                                                
52 Bishop, S, Walker, a a, s 95. Peepercorn, L, DG IV, ‘The Economics of Verticals’,
Competition Policy Newsletter 1998 nr 2 juni.
53 Peepercorn, a a, s 1 f.
54 Kommissionens Meddelande om tillämpning av EG:s konkurrensregler på vertikala
begränsningar (Uppföljning av grönboken om vertikala begränsningar) EGT C 365,
26.11.1998, (”Meddelandet”).
55 Se kapitel 3.1.1.
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dåvarande systemet, fanns risk att avtal som beviljades undantag enligt en
gruppundantagsförordning kunde snedvrida konkurrensen. Dessa
förordningar innehöll formella krav istället för att se till avtalens verkningar
och innehöll inte heller någon begränsning vad gällde marknadsandelar.
Därför kunde företag med stora marknadsandelar omfattas av
gruppundantagsförordningarna trots att den faktiska effekten blev negativ
för både konkurrensen och konsumenterna. Vidare omfattade
gruppundantagsförordningarna enbart vertikala avtal om återförsäljning av
färdigprodukter och inte mellanprodukter56 eller tjänster. Följden blev att en
betydande andel vertikala avtal inte omfattades av
gruppundantagsförordningarna trots att de berörda parterna inte hade något
inflytande på marknaden. Ett onödigt stort antal vertikala begränsningar
granskades därför individuellt vilket medförde dålig rättssäkerhet och ökade
administrativa kostnader för företag.57

Kommissionen konstaterade att det behövdes ett angreppssätt som i större
utsträckning än tidigare grundades på ekonomisk analys för att åtgärda
bristerna och förbättra konkurrensen. Detta angreppssätt bör utgå från
omständigheter på marknaden och vertikala avtal bör analyseras och
bedömas i sitt marknadsmässiga sammanhang enligt numera allmänt
accepterad ekonomisk teori. 58 Den framtida konkurrenspolicyn ansågs vara
beroende av bl.a. dess möjligheter att skapa ett vitt och väl definierat
gruppundantag som exkluderar merparten av avtal från individuell
granskning enligt artikel  81. Vidare är det viktigt att policyn gentemot avtal
som faller utanför gruppundantaget är förutsägbar och tydlig.59

Rådet antog, på anmodan av kommissionen, i juni 1999 förordning
1215/199960 vilken gör tillägg till förordning 19/65. Tillägget gav
kommissionen möjlighet att med hjälp av en gruppundantagsförordning
fastställa att artikel 81 (1) inte är tillämplig på vissa typer av vertikala avtal
som ingåtts mellan två eller flera parter. Tidigare var kommissionens
befogenhet begränsad till ett begränsat antal vertikala avtal, som ingåtts
mellan två parter. Dessa vertikala avtal var ensamåterförsäljaravtal,
exklusiva inköpsavtal, exklusiva leveransavtal samt begränsningar i
samband med överlåtelse eller användning av immateriella rättigheter.61

                                                
56 Mellanprodukter är en bred kategori av varor, bl.a. järnmalm, stål, flygplansmotorer.
Ibland kan en produkt vara både en mellanprodukt och en färdigprodukt beroende på vem
som köper den. Läskedrycker som köps av ett företag för att vidaresäljas i företagets egen
cafeteria är mellanprodukter medan samma produkt inköpt för återförsäljning till
slutkonsumenter är färdigprodukter. Se Faull, J, Nikpay, A, a a, s 573.
57 Meddelandet, s 3.
58 Meddelandet, s 4.
59 Peepercorn, L, a a, s 2.
60 Rådets Förordning (EG)  nr 1215/1999 av den 10 juni 1999 om ändring av förordning nr
19/65/EEG om tillämpning av fördragets artikel 81.3 på vissa grupper av avtal och
samordnade förfaranden, EGT L 148, 15.06.1999.
61 Faull, J, Nikpay, A, a.a, s 556 f.
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Den grundläggande översynen av gemenskapens konkurrenspolitik i fråga
om vertikala begränsningar resulterade i att en ny gruppundantags-
förordning, den vertikala förordningen, antogs av kommissionen i december
1999 och trädde i kraft den 1 juni 200062.

                                                
62 Kommissionens Förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om
tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikal avtal och samordnade
förfaranden, EGT nr L 336, 29.12.1999, (”Vertikala förordningen”).
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4 Vertikala Förordningen

4.1 Inledning

Tanken med vertikala förordningen (nedan gruppundantagsförordningen) är
att skapa ett enda långtgående ”paraply-gruppundantag”, som ska omfatta
merparten av alla vertikala begränsningar för leverans och/eller inköp av
varor till återförsäljning eller bearbetning samt tillhandahållande av tjänster.
Det ersätter därför de ”gamla” gruppundantagen för ensamåterförsäljaravtal,
exklusiva inköpsavtal och franchiseavtal63.

För de vertikala avtal som var i kraft den 1 juni 2000 och som inte uppfyller
villkoren i den nya gruppundantagsförordningen föreskrivs en
övergångsperiod till och med den 31 december 2001. Det krävs dock att
dessa avtal uppfyller villkoren i de ”gamla”
gruppundantagsförordningarna.64

Gruppundantagsförordningen skapar, beroende på vilken marknadsandel
köparen eller säljaren har, en presumtion för att vertikala avtal är lagliga.
Vertikala avtal som inte faller inom gruppundantagsförordningens
tillämpningsområde presumeras däremot inte vara olagliga, men dessa kan
kräva en individuell granskning. Gruppundantagsförordningen är endast
tillämplig om köparens eller säljarens marknadsandel understiger
tröskelvärdet på 30 %. Vertikala avtal mellan företag vars marknadsandelar
inte överstiger 10 % faller i allmänhet utanför artikel 81 (1)65 och då är
gruppundantagsförordningen inte tillämplig. Om företag inte har anmält ett
avtal p.g.a. att de i god tro utgick från att tröskelvärdet enligt
gruppundantagsförordningen  inte överskreds kommer de inte att åläggas
böter av kommissionen. Bevisbördan för den ”onda tron” ligger på
kommissionen. 66

4.2 Definition av vertikala avtal

Vertikala avtal definieras i förordningens artikel 2 (1) som ”avtal eller
samordnade förfaranden som ingås mellan två eller flera företag som vart
och ett, inom ramen för avtalet, är verksamma i olika led i produktions-
eller distributionskedjan, och som avser villkoren för parternas inköp,
försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster”. Avtalen
måste vara slutna mellan företag som är verksamma på olika nivåer i
                                                
63 EGT L 173/1 22.6.1983, EGT L 173/7 22.6.1983 och EGT L 359/46 30.11.1988.
64 Kommissionens Tillkännagivande om riktlinjer om vertikala begränsningar, EGT C
291/1, 13.10.2000, p 70, (”Riktlinjer om vertikala begränsningar”).
65 Kommissionens Meddelande om avtal av  mindre betydelse av den 9 december 1997,
EGT C 372/1, 9.12.1997.
66 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 21, 61 och 65.
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distributionskedjan. Det kan t.ex. vara så att ett företag tillverkar ett
råmaterial vilket det andra företaget använder som insatsvara eller att det
första företaget är tillverkare, det andra en grossist och det tredje en detaljist.
Det hindrar inte ett företag från att vara verksam i fler än ett led i
produktions- eller distributionskedjan. Definitionen utesluter vertikala avtal
med slutkonsumenter som inte bedriver företagsverksamhet eftersom den
typen avtal inte omfattas av artikel 81.1.

Syftet med gruppundantagsförordningen är att omfatta inköps- och
återförsäljningsavtal och det återspeglas i definitionen. Vertikala avtal om
alla varor och tjänster omfattas, såväl mellan- och slutprodukter, som
tjänster i mellan- och slutledet67. Även varor som sålts och köpts in för att
hyras ut till tredje man  faller inom förordningens tillämpningsområde, men
inte hyres- och leasingavtal då inga varor eller tjänster säljs till köparen.68

”Vertikala avtal som ingås mellan konkurrerande företag”69 är generellt
uteslutna från gruppundantagsförordningens tillämpningsområde enligt
artikel 2 (4), men det finns tre undantag till denna bestämmelse. Samtliga
undantag avser icke-ömsesidiga avtal vilka t.ex. föreligger då en tillverkare
distribuerar en annan tillverkares varor medan den senare inte distribuerar
den förstnämndas varor. Gruppundantagsförordningen tillämpas på vertikala
avtal som ingås mellan en sammanslutning av företag som uppfyller vissa
villkor som stadgas i artikel 2 (2). Vertikala avtal som reglerar överlåtelse av
immateriella rättigheter till köparen eller köparens användning av dessa
omfattas enligt artikel 2 (3) av gruppundantagsförordningen.
Bestämmelserna om de immateriella rättigheterna får då inte utgöra det
huvudsakliga syftet med avtalet. De får inte heller begränsa konkurrensen på
samma sätt eller med samma syfte som vertikala begränsningar som inte
omfattas av gruppundantags-förordningen.70 Förordningen ska inte tillämpas
på vertikala avtal om dessa även omfattas av annan
gruppundantagsförordning enligt artikel 2 (5).71

4.3 ”Svarta klausuler”

Gruppundantagsförordningen innehåller i artikel 4 en förteckning över
särskilt allvarliga begränsningar, s.k. svarta klausuler som leder till att hela
det vertikala avtalet utesluts från förordningens tillämpningsområde, oavsett
om den aktuella marknadsandelen understiger tröskelvärdet. Föreligger
sådana särskilt allvarliga begränsningar går det enligt kommissionen inte att
särskilja dessa från resten av avtalet.72 Artikel 4 nekar undantag till avtal

                                                
67 Det enda undantaget är bilsektorn enligt Förordning EGT L 145, 29.6.1995.
68 Riktlinjer för vertikala begränsningar, p 24-25.
69 Defintion på konkurrerande företag återfinns i artikel 1 a i Vertikala förordningen.
70 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 26-28.
71 Se vilka gruppundantagsförordningar som blir aktuella i Riktlinjer för vertikala
begränsningar, p 45.
72 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 66.



25

vilka syftar till att omfatta något av de svarta klausulerna, men inte avtal
vars effekt blir densamma.73 Reflektionen är intressant även om det inte
minskar artikelns tillämpningsområde i någon större omfattning.74 Nedan
följer en beskrivning av de begränsningar som anses vara särkilt allvarliga.

4.3.1 Prisbindning

Prisbindning, d v s avtal eller samordnade förfaranden som direkt eller
indirekt syftar till att fastställa ett fast eller lägsta återförsäljningspris eller en
fast eller lägsta prisnivå som köparen ska iaktta, godtas inte av förordningen.
Bedömningar av avtalsklausuler eller samordnade förfaranden som direkt
fastställer återförsäljningspris vållar inga svårigheter då de är klart
förbjudna, men prisbindning kan emellertid även uppnås på indirekt väg.
Exempel på de sistnämnda är avtal som fastställer de högsta rabatter som
återförsäljaren får ge utifrån en föreskriven prisnivå, avtal där leverantören
åtar sig att betala reklamkostnader eller ge rabatter om återförsäljaren håller
en viss prisnivå, när föreskrivna försäljningspriser kopplas till
konkurrenternas priser, hot, skrämsel, varningar, straff, förseningar eller
avbrott i leveranser eller uppsägning av avtal om en viss prisnivå inte hålls.

Metoder som syftar till att uppnå prisbindning kan göras mer effektiva om
de kombineras med åtgärder för att identifiera de återförsäljare som sänker
priserna. Införande av prisövervakningssystem eller skyldighet för
återförsäljare att ange medlemmar i distributionsnätet som avviker från
standardpriserna är exempel på sådana åtgärder. Vidare kan leverantören
minska återförsäljarens incitament att sänka försäljningspriset genom att
tillhandahålla en lista med rekommenderade pris för produkten eller kräva
att försäljaren använder en klausul om mest gynnade kunder. Samma
metoder som ovan kan användas för att omvandla högsta priser eller
rekommenderade priser till fasta priser. En bifogad lista med
rekommenderade eller högsta  priser utgör inte i sig prisbindning.75

4.3.2 Begränsningar av köparens försäljningsmöjligheter

Gruppundantagsförordningen ser allvarligt på inskränkningar i fråga om det
område eller kundkrets till vilka köparen får sälja de varor eller tjänster som
omfattas av avtalet. Det innebär en uppdelning av marknaden med avseende
på område eller kunder. Begränsningen kan vara en följd av direkta
skyldigheter, såsom skyldigheten att inte sälja till vissa kunder eller till
kunder inom vissa områden eller skyldigheten att föra över beställningar
från dessa kunder till andra återförsäljare. Denna begränsning kan också
uppstå till följd av indirekta åtgärder med syfte att förhindra försäljaren att
sälja till sådana kunder. Exempel på dessa åtgärder är utebliven eller sänkt

                                                
73 I motsats till artikel 81 (1).
74 Whish, R, ’Regulation 2790/99: The Commission`s “new style” block exemption for
vertical agreements’, CMLRev. 2000 37:887-924, s 911.
75 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 46-47.
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bonus, uteblivna eller sänkta rabatter, uteblivna leveranser, minskade
leveransvolymer eller begränsningar av leveransvolymer anpassade till
efterfrågan inom det tilldelade området eller den tilldelade kundkategorin.
Detsamma gäller hot om uppsägning av avtal eller skyldigheter att överföra
vinster. Begränsningen kan också vara en konsekvens av att leverantören
inte tillhandhåller garantiservice som omfattar alla medlemsländer. Alla
återförsäljaren blir då skyldiga att tillhandahålla garantiservicen även
gentemot varor som andra återförsäljare säljer inom deras område, mot
ersättning från leverantören för att de erbjuder denna service. Kombineras
denna typ av metoder med ett övervakningssystem som syftar till att
leverantören ska kunna kontrollera vart varorna faktiskt levereras, t. ex.
genom märkning av varorna,  ökar sannolikheten för att dessa metoder ska
ses som en särskilt allvarlig begränsning enligt artikel 4 b.

Ett förbud för alla återförsäljare att sälja till vissa slutanvändare ses inte som
en särskilt allvarlig begränsning om det finns objektiva skäl för förbudet och
sådana skäl kan vara hälso- och säkerhetsskäl. Förbudet omfattar då även
leverantören. Inte heller skyldigheter gällande hur återförsäljaren ska
marknadsföra leverantörens varumärke ses som särskilt allvarliga.76

4.3.2.1 Undantag 

Den särskilt allvarliga begränsningen att begränsa köparens
försäljningsmöjligheter som stadgas i artikel 4 b har fyra undantag. Det
första undantaget gör det möjligt för leverantören att begränsa sina direkta
köpares aktiva försäljning till ett visst område eller kundkategori som en
annan återförsäljare eller leverantören själv har ensamrätt till. En leverantör
får enligt förordningen i ett vertikalt avtal även kombinera ett exklusivt
område med en exklusiv kundkategori genom att t.ex. utse en
ensamåterförsäljare för en viss kundkategori inom ett visst område. Ett
sådant skydd för exklusivt tilldelade områden eller kundkategorier måste
emellertid möjliggöra passiv försäljning till sådana områden eller
kundkategorier.

Aktiv försäljning innebär att aktivt ta kontakt med eller närma sig enskilda
kunder inom en annan återförsäljares område eller kundkategori. Det kan
ske genom direktpost eller direktkontakt, genom reklam i media eller andra
åtgärder för att öka försäljningen med särskild inriktning på den aktuella
kundkategorin eller kunder inom det aktuella området. Upprättandet av ett
lager eller försäljningsställe på en annan återförsäljares exklusivt tilldelade
område utgör också aktiv försäljning.

Passiv försäljning bedrivs när någon tillgodoser beställningar som enskilda
kunder själva tagit initiativ till, däribland leverans av varor eller tjänster till
dessa kunder. Allmän reklam eller allmänna försäljningsfrämjande åtgärder i
media eller på Internet som når kunder i andra distributörers exklusiva
                                                
76 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 49.
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områden eller särskilda kundkategorier kan utgöra passiv försäljning. Då
krävs det att den utgör ett försvarbart instrument att nå kunder utanför dessa
områden eller kundkategorier, t.ex. genom att nå kunder inom icke-
exklusiva områden eller inom det egna området.77

Internet får användas av alla återförsäljare för att göra reklam eller sälja
produkter. En begränsning av återförsäljares användning av Internet är
endast förenlig med förordningen om de säljfrämjande åtgärderna eller
försäljningen via Internet skulle leda till en aktiv försäljning till andra
återförsäljares exklusivt tilldelade områden eller kundkategorier.
Huvudregeln är att användning av Internet i sig inte ses som en form av
aktiv försäljning eftersom det är ett berättigat sätt att nå kunder och att göra
budskapet lättillgängligt för alla. Det anses vara passiv försäljning när en
kund tar kontakt med en distributör via dennes webbsida och detta leder till
försäljning och leverans. Språket som används på den aktuella webbsidan
påverkar i de flesta fall inte denna bedömning.78 En engelsk tillverkare
skulle därmed kunna marknadsföra sina produkter på sin webbsida, på tyska,
utan att det ses som ett försök att aktivt söka kunder i Tyskland eller bland
konsumenter som talar tyska. Spontant skulle en motsatt slutsats kunna
framstå som lika trolig eller logisk.79

En webbsida som är särskilt inriktad på att främst nå kunder inom det
område eller den kundkategori som exklusivt tilldelats en annan
återförsäljare betraktas som en form av aktiv försäljning. Det kan den vara
genom att ha rubriker eller länkar på sidor som är speciellt konstruerade för
dessa exklusivt tilldelade kunder. Även åtgärden att skicka ej begärd e-post
till enskilda kunder eller kundkategorier betraktas som aktiv försäljning. Ett
direkt förbud av försäljning via Internet accepteras enbart om det finns
objektiva skäl för detta. En leverantör får aldrig reservera rätten till
försäljning och reklam på Internet till sig själv.

De tre andra undantagen till den särskilt allvarliga begränsningen i artikel 4
b i gruppundantagsförordningen gör det möjligt att begränsa både aktiv och
passiv försäljning. För det första är det möjligt att begränsa en grossists
möjlighet att sälja till slutanvändare. Vidare är det också tillåtet att begränsa
auktoriserade återförsäljare, i ett selektivt distributionssystem, från att i
något led sälja till icke auktoriserade återförsäljare på marknader där ett
sådant distributionssystem används. Slutligen är det också förenligt med
gruppundantaget att begränsa en köpare av komponenter, som levererats i
syfte att införlivas i andra produkter, från att återsälja dessa till konkurrenter
till leverantörer.80

                                                
77 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 50.
78 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 51 f.
79 Whish, R,  a a,  s 915.
80 Riktlinjer för vertikala begränsningar, p 51-52.
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4.3.3 Begränsningar av återförsäljning i selektiva
distributionssystem

Det är, enligt artikel 4 c, förbjudet för medlemmar i ett selektivt
distributionssystem81 att begränsa aktiv eller passiv återförsäljning till
användare oavsett om de är slutanvändare eller slutkonsumenter.
Återförsäljare i selektiva distributionssystem får därmed inte åläggas
begränsningar gällande de användare eller agenter som företräder de
användare de får sälja till. Så länge aktiv och passiv försäljning inte
begränsas får avtal om selektiv distribution kombineras med
ensamåterförsäljaravtal. Det innebär att en leverantör får förbinda sig att
enbart leverera till en eller ett fåtal återförsäljare inom ett specifikt område.

I selektiva distributionssystem är det möjligt att begränsa återförsäljares
möjligheter att välja plats för affärslokalerna. Auktoriserade återförsäljare
kan förhindras från att bedriva verksamhet från olika lokaler eller från att
öppna ett nytt försäljningsställe på annan plats.  Är det så att återförsäljaren
använder sig av kringresande försäljning är det tillåtet att begränsa området
för var det rörliga försäljningsstället får bedrivas.82

4.3.4 Leveranser mellan återförsäljare i selektiva
distributionssystem

Den fjärde särskilt allvarliga begränsningen i gruppundantagsförordningen
förhindrar, enligt artikel 4 d, begränsningar av korsvisa leveranser mellan
auktoriserade återförsäljare i ett selektivt distributionssystem. Auktoriserade
återförsäljare måste ha möjlighet att köpa in varor, som berörs av det
aktuella avtalet, från andra auktoriserade återförsäljare i nätet. Det gäller
oavsett om de är verksamma på samma eller på en annan nivå i
leveranskedjan. Selektiv distribution kan därmed inte kombineras med
vertikala begränsningar som resulterar i att återförsäljaren enbart köper in de
varor som omfattas av avtalet från en viss källa, t.ex. exklusiva inköpsavtal.
Inte heller auktoriserade grossister inom ett selektivt distributionsnät kan
åläggas begränsningar gällande deras försäljning av den aktuella produkten
till auktoriserade detaljister.83

4.3.5 Tillgång till reservdelar

Den femte och sista särskilt allvarliga begränsningen som ställs upp i artikel
4 e rör avtal som hindrar eller begränsar slutanvändares, självständiga
reparatörers och tjänsteleverantörers tillgång till reservdelar direkt från
tillverkaren av dessa. Ett avtal mellan en tillverkare av reservdelar och en

                                                
81 Selektivt distributionssystem definieras i artikel 1 d i Vertikala förordningen.
82 Riktlinjer om vertikala begränsningar,  p 51-54.
83 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 55.
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köpare som införlivar dessa i sina egna produkter, en s.k. OEM-tillverkare,84

får aldrig innehålla bestämmelser som direkt eller indirekt hindrar eller
begränsar tillverkarens försäljning av dessa reservdelar till slutanvändare,
oberoende reparatörer eller tjänsteleverantörer. En indirekt begränsning kan
framför allt uppstå om leverantören åläggs att begränsa tillhandahållandet av
tekniskt information och särskild utrustning som är nödvändigt för att
reservdelarna ska kunna användas. Om OEM-tillverkaren däremot har
anförtrott reparation eller underhåll av sina egna produkter till reparatörer
eller tjänsteleverantörer är det tillåtet att upprätta avtal med
leveransbegränsningar gentemot dessa. OEM-tillverkaren har rätt att kräva
att få leverera de reservdelar som det egna reparations- och servicenätet
behöver.85

4.4 ”Gråa klausuler”

I artikel 5 i gruppundantagsförordningen finns en uppräkning av
skyldigheter, s.k. gråa klausuler, som inte omfattas av
gruppundantagsförordningens oavsett marknadsandel, men som under vissa
omständigheter är förbjudna. Förordningen är emellertid fortfarande
tillämplig på resterande del av det vertikala avtalet om den delen kan
avskiljas från de skyldigheter som inte accepteras enligt artikel 5.86

4.4.1 Konkurrensklausuler

En konkurrensklausul innebär i gruppundantagsförordningen att en köpare
åläggs att köpa mer än 80 % av sina totala inköp av den aktuella varan, eller
substitut för dessa, hos en leverantör eller av ett annat företag som
leverantören utsett.87 Denna procent likställs med 80 % av föregående års
totala inköp och finns inga uppgifter från föregående år får köparen göra en
uppskattning av sitt totala årliga behov. En konkurrensklausul gör det
omöjligt för köparen att köpa in konkurrerande varor eller tjänster, eller i
vart fall begränsas sådana inköp till 20 %.

Konkurrensklausuler omfattas inte av förordningen, enligt artikel 5 a, om
varaktigheten är obegränsad eller överstiger fem år. Även
konkurrensklausuler som underförstått fortsätter att gälla efter utgången av
femårsperioden undantas från förordningens tillämpningsområde. Däremot
omfattas konkurrensklausuler vars varaktighet är fem år eller mindre. Även
klausuler som för förlängning kräver ett uttrycklig medgivande av bägge
parter utöver femårsperioden omfattas om det inte föreligger några hinder
för köparen att säga upp avtalet i slutet av femårsperioden. Har köparen tagit
ett lån hos leverantören så bör detta faktum inte hindra köparens möjligheter

                                                
84 OEM-tillverkare är en förkortning av Original Equipment Manufacturer.
85 Riktlinjer för vertikala begränsningar, p 56.
86 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 57 och 67.
87 Definitionen stadgas i artikel 1 b i  Vertikala förordningen.
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att säga upp konkurrensklausulen i slutet av den aktuella perioden. Det ska
inte heller hindra köparens möjlighet att t.ex. skjuta upp återbetalningen
under något år till följd av att försäljningsstället är nyöppnat och
försäljningssiffrorna behöver nå en viss nivå. Vidare ska det finnas en
möjlighet för köparen att återbetala en eventuell skuld när
konkurrensklausulen upphör att gälla. Har leverantören tillhandhållit
utrustning ska köparen ha möjlighet att överta denna mot marknadsvärdet
när konkurrensklausulen löper ut, om utrustningen inte endast varit avsedd
för en kund.

Säljer köparen varorna eller tjänsterna från lokaler och mark som
leverantören äger eller hyr från tredje man som inte har någon anknytning
till köparen gäller inte tidsgränsen på fem år. Då får konkurrensklausulen ha
samma varaktighet som den period under vilken köparen förfogar över
lokalerna. Anledningen till detta är att det är orimligt att begära att en
leverantör tillåter försäljning av konkurrerande produkter från sina lokaler
och mark. Däremot omfattas inte konstgjorda ägarförhållanden som
konstruerats i syfte att kringgå denna bestämmelse.88

4.4.2 Konkurrensklausuler med verkan efter avtalstiden

Konkurrensklausuler med verkan efter det att avtalstiden löpt ut omfattas
generellt inte av förordningen enligt artikel 5 b, om de inte är nödvändiga
för att skydda väsentlig know-how89 som överförts från leverantören till
köparen. Den får då enbart omfatta det försäljningsställe varifrån köparen
bedrivit sin verksamhet under avtalstiden och måste vara begränsad till en
period om ett år.90

4.4.3 Försäljning av konkurrerande varor i ett selektivt
distributionssystem

Kombinationen av selektiv distribution och en konkurrensklausul som
generellt förbjuder återförsäljare att sälja konkurrerande produkter omfattas
av gruppundantagsförordningen enligt artikel 5 c. En leverantör får däremot
aldrig, direkt eller indirekt, hindra de återförsäljare den valt från att köpa
produkter för återförsäljning från vissa konkurrerande leverantörer.
Kommissionen vill med denna bestämmelse undvika att ett antal
leverantörer, som använder sig av samma försäljningsställen, hindrar en viss
eller flera konkurrenter från att använda sig av dessa försäljningsställen till
att distribuera sina produkter.91

                                                
88 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 58-59.
89 Definition av väsentlig know-how ges i artikel 1 f i gruppundantagsförordningen.
90 Riktlinjer för vertikala begränsningar, p 60.
91 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 61.
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4.5 Återkallelse av gruppundantaget

Den presumtion om laglighet som gruppundantagsförordningen skapar kan
återkallas enligt artikel 6. Det krävs då att ett vertikalt avtal, antingen
bedömt enskilt eller i kombination med liknande avtal, anses omfattas av
artikel 81 (1) men inte av undantaget i artikel 81 (3). Tillämpar
kommissionen detta återkallelseförfarande ligger bevisbördan på dem. Det
berörda avtalets status påverkas inte av ett återkallelsebeslut förrän den dag
det träder i kraft. Enligt artikel 7 i gruppundantagsförordningen får även
behörig myndigheten i en medlemsstat återkalla gruppundantaget avseende
vertikala avtal som har konkurrenshämmande effekter inom medlemsstatens
territorium. Det krävs att det aktuella territoriet utgör en avgränsad
geografisk marknad.92

Kommissionen har enligt artikel 8 i gruppundantagsförordningen rätt att
genom en förordning förklara att gruppundantagsförordningen inte ska
tillämpas på parallella nät av liknande vertikala begränsningar om dessa
omfattar mer än 50 % av en relevant marknad.  En sådan åtgärd riktar sig
mot alla företag vars avtal definieras i den antagna förordningen och alltså
inte mot enskilda företag. Konsekvensen av en sådan handling från
kommissionens sida innebär att gruppundantagsförordningen inte längre
tillämpas på de berörda begränsningarna och att artikel 81 (1) och 81 (3) åter
tillämpas fullt ut.93

4.6 Relevant marknad

Kommissionens definition av relevant marknad i gemenskapens
konkurrenslagstiftning94 ska även fortsättningsvis ligga till grund för
bedömning och beräkning av marknadsandel. Riktlinjerna om vertikala
begränsningar behandlar enbart specifika frågor som kan uppkomma i
samband med vertikala begränsningar och som inte kommenteras i det
generella tillkännagivandet om definitionen av relevant marknad. I
gruppundantagsförordningen är det i de flesta fall leverantörens
marknadsandel som avgör om förordningen är tillämplig. Det är endast vid
exklusiva inköpsavtal som köparens marknadsandel avgör förordningens
tillämplighet.95

Då marknadsandelen ska beräknas måste den relevanta marknaden
definieras och därmed den relevanta produktmarknaden och den relevanta

                                                
92 Riktlinjerna för vertikala begränsningar, p 71-76.
93 Riktlinjerna för vertikala begränsningar, p 80-83.
94 Se Kommissionens Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i
gemenskapens konkurrenslagstiftning, EGT C 372/5, 9.12.1997.
95 Artikel 3 i vertikala förordningen.
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geografiska marknaden.96 När leverantörens relevanta produktmarknad ska
beräknas, vid tillämpning av vertikala förordningen, är den först och främst
beroende av utbytbarheten ur köparnas synvinkel. Om den levererade
produkten användas som insatsvara och generellt inte kan kännas igen i den
färdiga produkten avgörs definitionen av produktmarknad i regel utifrån de
direkta köparnas preferenser. Vad som är en utbytbar produkt för direkta
köpare vid distribution av slutprodukter, påverkas eller avgörs av
slutkonsumenternas preferenser. Marknader definieras generellt inte efter
vilken distributionsform som används eftersom det vanligtvis råder
konkurrens mellan dessa. I fråga om exklusiva inköpsavtal utgörs köparens
marknadsandel av dennes andel av alla inköp på den relevanta
inköpsmarknaden.

Beräkning av marknadsandel ska enligt förordningen i princip bygga på
uppgifter om värdet av försäljningen. Finns inga sådana uppgifter
tillgängliga accepteras väl underbyggda uppskattningar. Vid fastställandet av
marknadsdefinition och beräkningar av marknadsandelar för
mellanprodukter och tjänster i mellanledet ska egenproduktion inte inräknas.
Marknadsdefinitionen och beräkning av marknadsandelar måste däremot
omfatta varor som säljs av tillverkaren och konkurrerande tillverkare genom
deras integrerade distributörer och agenter vid dubbel återförsäljning av
slutprodukter, dvs. när en tillverkare av slutprodukt även agerar som
återförsäljare på marknaden.97

Vid vertikala avtal som omfattar tre parter måste deras marknadsandelar
ligga under tröskelvärdet på 30 % i båda handelsleden för att omfattas av
förordningen. Ingår t.ex. en tillverkare, en grossist och en detaljist ett avtal
med en konkurrensklausul får tillverkarens och grossistens marknadsandelar
i respektive handelsled inte överskrida 30 %.

4.7 Kommentarer

En av de största förändringarna som introducerades med gruppundantags-
förordningen är det ekonomiska angreppssättet. Introduktionen av ett
tröskelvärde i fråga om marknadsandelar visar att kommissionen är villig att
acceptera etablerad ekonomisk teori som hävdar att marknadsstrukturen är
en viktig faktor vid bedömning av vertikala avtals effekt på konkurrensen.98

Den nya gruppundantagsförordningen behandlar olika typer av vertikala
begränsningar med likartade effekter på konkurrensen på likartat sätt och
förhindrar därmed oberättigade åtskillnader mellan olika avtalstyper och
sektorer.  Därmed behöver företag inte längre välja distributionsform utifrån

                                                
96 Läs mer om definition av den relevanta marknaden i bl.a. Korah, V, An  introductory
guide to EC Competition Law and Practice, 6:e uppl., [1997], Oxford, s 79-87. och Bishop,
J, Walker M, a a.
97 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 97-99.
98 Peepercorn, L, a a, s 1.
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vilken gruppundantagsförordning som är förmånligast utan efter den
distributionsform som passar företaget bäst. Det är ett steg framåt mot att
förenkla gemenskapens regelverk och göra det mer användarvänligt.

Introduktionen av möjligheten för nationella konkurrensmyndigheter att
återkalla gruppundantaget avseende vertikala avtal, tillsammans med
förslaget till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget,
är ett steg i riktningen mot decentraliseringen av konkurrensreglerna.

4.8 Kritik mot förordningen

Den nya gruppundantagsförordningen ses generellt som en positiv
förändring av politiken i fråga om vertikala begränsningar, men har även
blivit kritiserad. Det är framför allt beräkningen av marknadsandelar och
situationen för innovativa företag som framkallat kritik.

Industrin har konsekvent kritiserat introduktionen av ett tröskelvärde och
beräkningen av detta. Fastställandet av den relevanta marknaden ses inte
som en exakt vetenskap och tröskelvärdet inte som en pålitlig indikator på
ekonomisk styrka. Det framförs kritik mot att parterna kommer att vara
osäkra på vad som faktiskt utgör den relevanta marknaden och att de
kommer få problem med att beräkna den exakta marknadsandelen, vilket
leder till rättsosäkerhet. Beroende på hur den relevanta produktmarknaden
definieras kan ett företag uppnå en marknadsandel på 2, 20 eller 60 %.
Vidare kan marknadsandelar förändras fort inom sektorer med snabb
utveckling. Detta synsätt är emellertid ifrågasatt. Den motsatta ståndpunkten
är att användandet av ett tröskelvärde är en bra metod eftersom företag
normalt sätt vet hur stor marknadsandel de har. Några större problem
uppkommer endast då företag har marknadsandelar som ligger nära
tröskelvärdet, t.ex. om företag har marknadsandelar om 29 % respektive 31
% och därmed faller inom eller utanför gruppundantags-förordningens
tillämpningsområde. Osäkerheten drabbar därför endast ett fåtal företag och
kommissionen har även utfärdat tillkännagivande som ska underlätta
beräkningen av relevant marknad. 99

Gruppundantagsförordningen har också kritiserats för att den inte berör
situationen för innovativa företag, som ofta har omfattande
marknadsandelar. Företag med nyskapande produkter har vid
introducerandet av den nya produkten ofta en väldig stor marknadsandel.
Under utvecklingen av denna produkt investerade företaget eventuellt i
omfattande forskningskostnader och tog därefter en risk vid introducerandet
av en ny och okänd produkt på marknaden. En sådan monopolsituation kan
under en inledningsfas ses som en belöning för föregående investeringar.

                                                
99 Riley, J, ‘Vertical Restraints: A Revolution?’, [1998] ECLR, s 491.
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Därför efterfrågas en mer förmånlig behandling av vertikala begränsningar
till följd av märkbara föregående investeringar.100

Kommissionen har emellertid behandlat ämnet till viss del i riktlinjerna om
vertikala begränsningar i fråga om tillämpning i enskilda fall, dvs. när avtal
faller utanför gruppundantagsförordningen. Där hävdas det att det inte bör
ses som ett stort problem eftersom vertikala begränsningar i samband med
öppnandet av nya produktmarknader i allmänhet inte begränsar
konkurrensen. Kommissionär Mario Monti hävdar emellertid att även
tillfälligt marknadsinflytande kan ge upphov till allvarliga konsekvenser för
konkurrensen. Det gäller framför allt om det drabbar utvecklingsnivån av
nya produkter och konsumenternas valmöjligheter på marknaden101. Det kan
konstateras att det råder osäkerhet kring frågan.

                                                
100 Riley, J,  a a, s 491.
101 ’European Competition Policy for the 21:st Century’, Tal av kommissionär Mario Monti,
New York 20 oktober 2000.
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5 Individuell granskning enligt
artikel 81

5.1 Inledning

Kommissionen kommer att använda en ekonomisk metod när den, vid
bedömning av enskilda ärenden, tillämpar artikel 81 på vertikala
begränsningar. Metoden bygger på undersökning av effekterna på
marknaden. Tillämpningsområdet för artikel 81 kommer framöver begränsas
till företag som har ett visst marknadsinflytande på en marknad där
konkurrensen mellan varumärken är otillräcklig.102 Vertikala avtal mellan
företag vars marknadsandelar inte överstiger 10 % anses i allmänhet falla
utanför artikel 81 (1), men tillämpning av artikeln kan inte uteslutas103. Som
nämnts ovan presumeras inte vertikala avtal som faller utanför
gruppundantagsförordningen vara olagliga men de kan kräva en individuell
granskning. Kommissionen uppmuntrar företag att göra sin egen bedömning
utan anmälan.104

Vidtar kommissionen en individuell granskning av vertikala avtal kommer
den att göra en fullständig analys utifrån de gällande konkurrensreglerna.
Det innebär att den först kommer att klargöra huruvida begränsningen faller
under artikel 81 (1), d.v.s. om det är troligt att den har en märkbar negativ
effekt på konkurrensen. Konstaterar kommissionen en konkurrens-
hämmande effekt kan företag lägga fram bevis för att avtalen leder till
effektivitetsvinster eller andra fördelar som är av betydelse för bedömningen
enligt artikel 81 (3).105

Analyser av vertikala begränsningar består numera av fem steg:

1. Innehåller det vertikala avtalet en sådan särskilt allvarlig begränsning
som räknas upp i artikel 4 i gruppundantagsförordningen? Om en
sådan begränsning finns och den står i strid mot artikel 81 (1) så är
förordningen inte tillämplig och det är troligen inte heller möjligt att
få undantag enligt artikel 81 (3).

2. Innehåller det vertikala avtalet en sådan skyldighet som inte
accepteras av gruppundantagsförordningen enligt artikel 5? Då är
förordningen inte tillämplig på den skyldigheten men däremot på
resterande del av avtalet om den delen kan avskiljas.

                                                
102 Riktlinjer för vertikala begränsningar, p 102.
103 Kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse.
104 Riktlinjer för vertikala begränsningar, p 62.
105 Faull, J, Nikpay, A, a.a, s 561.
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3. Om avtalet inte innehåller en särskilt allvarlig begränsning måste det
aktuella företaget definiera den relevanta marknaden för att därefter
konstatera hur stor marknadsandel leverantören eller köparen har.
Vilken marknadsandel som ska konstateras beror på vilken vertikal
begränsning som återfinns i avtalet.

4. Om den relevanta marknadsandelen ligger under tröskelvärdet på  30
% omfattas det vertikala avtalet av gruppundantagsförordningen och
de bestämmelser som stadgas i förordningen.

5. Överskrider den relevanta marknadsandelen tröskelvärdet på 30 %
blir det nödvändigt att göra en bedömning kring huruvida det
vertikala avtalet omfattas av artikel 81 (1).

6. Omfattas det vertikala avtalet av artikel 81 (1) måste det undersökas
om avtalet uppfyller villkoren som ställs upp för undantag  i artikel
81 (3).106

5.2 Relevanta faktorer för bedömningen enligt
artikel 81 (1)

I tillkännagivandet från kommissionen angående riktlinjer om vertikala
begränsningar omnämns ett antal faktorer som särkilt viktiga vid
bedömningar av huruvida vertikala begränsningar omfattas av artikel 81 (1).
Dessa faktorer är:

1. leverantörens marknadsställning
2. konkurrenternas marknadsställning
3. köparens marknadsställning
4. inträdeshinder
5. marknadens mognadsgrad
6. handelsledet
7. produktens art
8. övriga faktorer

De individuella faktorernas betydelse kan variera från fall till fall och är
också beroende av övriga omständigheter. Av den anledningen är det
omöjligt att rangordna vikten av dessa faktorers individuella betydelse, men
det är viktigt att förstå hur dessa faktorer ska bedömas.107

1. Leverantörens marknadsställning bestäms framför allt utifrån
leverantörens marknadsandel av den relevanta marknaden. Sannolikheten
för marknadsinflytande ökar ju större marknadsandelen är. Om leverantören
har vissa kostnadsfördelar i förhållande till konkurrenter förstärks

                                                
106 Faull, J, Nikpay, A, a a, s 561.
107 Riktlinjer för vertikala begränsningar, p 121-122.
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marknadsställningen ytterligare. Exempel på sådana kostnadsfördelar kan
vara innehavandet av viktiga patent, överlägsen teknik, en position som
varumärkesledande.

2. Marknadsandelar och eventuella konkurrensfördelar används även när
konkurrenternas marknadsställning ska fastställas. Risken för att den
aktuella leverantören eller köparen på egen hand skulle kunna skärma av
marknaden och för att konkurrensen mellan varumärken minskar är mindre
sannolik ju fler och ju starkare de etablerade konkurrenterna är. Är antalet
konkurrenter relativt litet och deras marknadsställningar är jämförbara kan
risken för samverkan öka.

3. Köparen kan till följd av sin marknadsställning uppnå en styrkeposition
och det huvudsakliga tecknet på en sådan position är köparens andel av
köpmarknaden. Utifrån den andelen kan man avgöra hur viktig köparens
efterfrågan är för eventuella leverantörer. Andra faktorer som bör bedömas
är köparens marknadsställning på marknaden för återförsäljning, om
köparens försäljningsställen har en stor geografisk spridning, om
distributören har egna varumärken samt den image köparen har hos
slutkonsumenterna. Har köparen en stark ställning bör man framför allt vara
uppmärksam vid begränsningar som gäller begränsad distribution och
uppdelning av marknaden, såsom exklusiva leverantörsavtal,
ensamåterförsäljaravtal och kvantitativ selektiv distribution. Det beror på att
det i synnerhet är dessa begränsningar som då medför negativa effekter på
konkurrensen.

4. Inträdeshinder mäts efter i vilken utsträckning ”etablerade företag kan
höja sitt pris över den prisnivå som råder vid normala
konkurrensförhållanden, vanligtvis över den totala minimikostnaden, och
göra större vinster än under normala konkurrensförhållanden utan att locka
till inträde på marknaden”. Sådana vinster skulle snabbt och enkelt
elimineras till följd av andra företags marknadsinträde om det inte förelegat
några inträdeshinder. Inträdeshinderna anses vara låga om det är sannolikt
för företag att göra effektiva marknadsinträden inom ett eller två år.

Inträdeshinder kan uppstå till följd av en mängd faktorer. Exempel på dessa
är stordriftsfördelar, offentliga regleringar, statligt stöd, importtariffer,
immateriella rättigheter, ägande av tillgångsbegränsade resurser, oumbärliga
resurser, fördelar av att vara först på marknaden samt konsumenternas
varumärkeslojalitet som skapats genom intensiv marknadsföring. Även
vertikala begränsningar och vertikal integration kan utgöra inträdeshinder
genom att marknadstillträdet försvåras och konkurrenter utestängs.
Inträdeshinder kan förekomma på leverantörs- eller köparnivå, var för sig
eller gemensamt.

Huruvida ovan presenterade faktorer bedöms utgöra inträdeshinder beror på
om de har ett samband med oåterkalleliga kostnader. Oåterkalleliga
kostnader är kostnader som är nödvändiga vid marknadsinträden eller för att
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utöva verksamhet på en marknad men som går förlorade när marknaden
lämnas. Vanligtvis anses reklamkostnader för att bygga upp
konsumentlojalitet utgöra oåterkalleliga kostnader om det aktuella företaget
inte kan sälja sitt varumärke eller använda det någon annanstans utan förlust.
Potentiella nya aktörer måste överväga riskerna med ett marknadsinträde i
allt större utsträckning ju mer oåterkalleliga kostnaderna är. Desto mer kan
dessutom de etablerade företagen hota med att de kommer att bemöta den
nya konkurrensen eftersom oåterkalleliga kostnader gör det kostsamt för nya
aktörer att lämna marknaden. Är exempelvis återförsäljare bundna till en
tillverkare via konkurrensklausuler kommer utestängningseffektens
betydelse att öka om etableringen av egna återförsäljare medför
oåterkalleliga kostnader för den potentiella nya aktören.

Ett inträde på marknaden förutsätter vanligtvis oåterkalleliga kostnader av
större eller mindre slag. Därför är den verkliga konkurrensen i allmänhet
effektivare och kommer att väga tyngre vid en bedömning av ett ärende än
den potentiella konkurrensen.

5. En mogen marknad är en marknad som har existerat en tid och på vilken
den använda tekniken är välkänd, allmänt spridd och relativt oföränderlig.
Vidare förekommer det inte några viktiga varumärkesinnovationer och
efterfrågan på en sådan marknad är relativt stabil. Negativa effekter av
vertikala begränsningar är mer sannolika på en sådan marknad än på en
dynamisk marknad.

6. Handelsledet tar sikte på skillnaden mellan mellan- och slutprodukter och
mellan tjänster i mellan- och slutledet. Negativa effekter är normalt mer
sannolika på nivån för slutprodukter och tjänster i slutledet. Det beror på att
köparna av mellanprodukter i regel är upplysta konsumenter som har större
möjligheter att bedöma kvaliteten och som därför är mindre beroende av
varumärkesimagen. Slutprodukter säljs däremot oftast till slutkonsumenter
som i större utsträckning förlitar sig på varumärken och image.

7. När det gäller bedömning av vertikala begränsningars sannolikt positiva
och sannolikt negativa effekter ifråga om slutprodukter, har produktens art
betydelse. När de eventuella negativa effekterna ska bedömas har det stor
betydelse om varorna eller tjänsterna på marknaden är likartade eller
olikartade. Vidare påverkas bedömningen av om produkten är dyr, om den
tar i anspråk stora delar av konsumenternas budget eller om den är billig
samt om produkten är ett engångsinköp eller om den köps upprepade
gånger. Det är i allmänhet att mer sannolikt att vertikala begränsningar har
en negativ effekt ju mer olikartad och billig produkten är och ju mer den har
karaktär av ett engångsinköp.

8. Även andra faktorer än de som angivits ovan måste eventuellt beaktas vid
bedömningen av särskilda begränsningar. Dessa faktorer kan vara den
kumulativa effekten, dvs. marknadstäckningen av liknande avtal, avtalens
varaktighet, avtalens påtvingade karaktär, offentliga regleringar och
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beteenden som kan tyda på eller underlätta samverkan såsom prisledarskap,
förhandsanmälda prisändringar och diskussioner om det ”rätta priset”,
prisstelhet vid alltför stor kapacitet, prisdiskriminering samt tidigare
samverkande beteenden. 108

5.3 Relevanta faktorer för bedömning enligt
artikel 81 (3)

För att artikel 81 (3) ska vara tillämplig måste fyra kumulativa villkor vara
uppfyllda:

1. Det vertikala avtalet måste bidra till att förbättra produktionen eller
distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt
framåtskridande.

2. Kunderna måste få en skälig andel av dessa fördelar.

3. De berörda företagen ska inte åläggas vertikala begränsningar som inte
är nödvändiga för att uppnå dessa mål.

4. Det vertikala avtalet ska inte göra det möjligt för dessa företag att sätta
konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna ifråga.

Vid bedömning enligt artikel 81 (3) är det enligt kommissionen framför allt
dessa fyra kriterier som är relevanta. Det sistnämnda kriteriet som rör
eliminering av konkurrens är relaterad till frågan om dominerande ställning.
I fall där företag innehar eller håller på att få en dominerande ställning till
följd av ett vertikalt avtal kan vertikala begränsningar som har betydande
negativa effekter på konkurrensen generellt inte undantas enligt artikel 81
(3). Det vertikala avtalet kan emellertid falla utanför artikel 81 (1) om det
föreligger objektiva skäl till begränsningen, t.ex. när det är nödvändigt för
att skydda  klientspecificerade investeringar eller vid överföringar av know-
how som utgör ett  nödvändig villkor för att inköpet eller leveransen av
vissa produkter eller tjänster ska äga rum.

Om leverantören, eller köparen då det gäller exklusiva inköpsavtal, inte har
en dominerande ställning blir de andra tre villkoren viktiga. Det första
kriteriet tar sikte på effektivitetsvinster som måste vara av substans och
medföra en positiv nettoeffekt. Spekulativa påståenden om att man vill
undvika ”snålskjutsproblemet” eller allmänna uttalanden om besparingar
kommer inte accepteras. Besparingar som uppkommer till följd av utövandet
av sin marknadsposition eller från konkurrenshämmande beteenden kan inte
heller accepteras. Enligt det andra kriteriet måste kostnadsbesparingarna i
någon form komma konsumenterna till godo. Vanligtvis anses existensen av
en fungerande konkurrens säkerställa att kostnadsbesparingarna kommer

                                                
108 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 121-133 och Faull, J, Nikpay, A, a a, s 561-564.
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konsumenterna till godo genom bland annat lägre priser. Det tredje kriteriet
spelar en viktig roll för säkerställandet av att den minst
konkurrenshämmande begränsningen väljs för att uppnå vissa positiva
effekter.109

5.4 Negativa effekter av vertikala begränsningar

De negativa effekter som kan uppstå på marknaden till följd av vertikala
begränsningar och som EG:s konkurrenspolitik avser att förhindra är de som
räknas upp nedan.

•  Utestängning av andra leverantörer eller köpare genom inträdeshinder
•  Minskning av konkurrens mellan olika varumärken mellan företag som

är verksamma på marknaden. Däribland ingår begränsningar som syftar
till att underlätta samverkan i någon form mellan leverantörer eller
köpare.

•  Minskning av konkurrensen inom ett varumärke  mellan återförsäljare av
samma varumärke.

•  Skapandet och uppkomsten av marknadsintegrationen och framför allt
begränsningar som leder till att konsumenternas frihet att inom EU köpa
varor eller tjänster i valfri medlemsstat inskränks.

De beskrivna negativa effekterna kan uppstå till följd av olika vertikala
begränsningar. Avtal som är utformade på olika sätt kan leda till samma
materiella påverkan på konkurrensen och för att analysera potentiella
negativa effekter är det enligt riktlinjerna lämpligt att dela upp vertikala
begränsningar i fyra grupper. Grupperna är avtal om försäljning av ett enda
varumärke, avtal om begränsad distribution, avtal om prisbindning och
avtal om uppdelning av marknaden. De vertikala begränsningarna inom
varje grupp har i stort sett samma negativa effekt på konkurrensen.
Indelningen i de fyra grupperna bygger på huvudinslagen i vertikala
begränsningar.110

5.4.1 Avtal om försäljning av ett enda varumärke

Under denna rubrik faller avtal som huvudsakligen syftar till att förmå
köparen att koncentrera sina beställningar av en viss produkt eller tjänst till
en enda leverantör. Vertikala avtal som innehåller konkurrensklausuler och
kvantitativa begränsningar för köparen omfattas om köparen på grund av en
överenskommen skyldighet eller incitament gör alla eller merparten av sina
inköp av en viss vara eller ett substitut för denna hos en viss leverantör.
Även kopplingsförbehåll, där köpet av en produkt eller tjänst är villkorat
med inköp av även en annan produkt eller tjänst, faller inom denna grupp.
                                                
109 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 134-136. Faull, J, Nikpay, A, a a, s 568.
110 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 103-105. Faull, J, Nikpay, A, a a, s 564 f.
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Den första produkten eller tjänsten anses vara den ”kopplade” produkten
eller tjänsten och den andra benämns som den produkt eller tjänst som styr
kopplingsförbehållet.
Konkurrensen påverkas negativt på framför allt fyra olika sätt. För det första
hindras andra leverantörer från att sälja till de aktuella köparna och det kan
leda till att dessa leverantörer stängs ute från marknaden eller till att en
produkt som omfattas av ett kopplingsförbehåll utestängs från marknaden.
För det andra blir marknadsandelarna fastare vilket kan underlätta
samverkan när ett avtal används av flera leverantörer. Vidare uppstår det
ingen konkurrens mellan varumärken i butiker om detaljisterna endast säljer
ett varumärke. Slutligen kan ett kopplingsförbehåll leda till att köparen får
betala ett högre pris för den ”kopplade” produkten eller tjänsten än han
annars skulle ha gjort. Samtliga av dessa effekter kan leda till att
konkurrensen mellan olika varumärken minskar.

Minskningen av konkurrensen mellan olika varumärken kan kompenseras av
en hård konkurrens mellan leverantörerna för att kunna sluta
försäljningsavtal av ett enda varumärke. Men ju längre varaktighet en
konkurrensklausul har desto mindre är sannolikheten för att effekten
uppväger den minskade konkurrensen mellan varumärken.111

5.4.2 Avtal om begränsad distribution

I denna grupp ingår avtal som huvudsakligen innebär att tillverkaren endast
säljer till en eller ett begränsat antal köpare. Syftet med sådana avtal är att
begränsa antalet köpare inom ett visst område eller till en viss kundkategori
eller för att välja ut en viss typ av köpare. Denna typ av begränsning
återfinns bland annat i ensamåterförsäljaravtal och vid exklusiv tilldelning
av kunder där leverantören enbart säljer till en köpare per område eller
kundkategori. Exklusiva leverantörsavtal och kvantitetsbegränsningar för
leverantören omfattas också om leverantören till följd av en överenskommen
skyldighet eller ett incitament mellan leverantören och köparen endast eller
huvudsakligen säljer till en köpare. Även i selektiva distributionsavtal med
villkor som kan leda till att antalet auktoriserade återförsäljare begränsas
återfinns inslag av begränsad distribution. Som sista exempel nämns
situationen då begränsningar på eftermarknaden leder till begränsade
försäljningsmöjligheter för leverantören av komponenterna.

Denna typ av avtal påverkar konkurrensen negativt på framför allt tre sätt.
För det första kan vissa köpare inte längre köpa från den aktuella
leverantören vilket kan leda till utestängning på inköpsmarknaden, särskilt
vid exklusiva leverantörsavtal. Den andra negativa effekten kan uppkomma
om de flesta eller samtliga konkurrerande leverantörer begränsar antalet
detaljister, eftersom det underlättar samverkan i återförsäljarledet eller i
leverantörsledet. För det tredje minskar konkurrensen inom enskilda
varumärken då färre återförsäljare tillhandahåller produkten. Konkurrensen
                                                
111 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 106-109. Faull,J, Nikpay, A, a a, s 566.
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inom enskilda varumärken kan helt sättas ur spel om det bildas stora
exklusiva områden eller vid förekomsten av exklusiv tilldelning av
kunder.112

5.4.3 Avtal om prisbindning

Avtal om prisbindning syftar till att förmå en köpare att sälja varor till ett
pris som inte är lägre än ett visst pris, till ett visst pris eller till ett pris som
inte är högre än ett visst pris. Lägsta, högsta, fasta och rekommenderade
försäljningspriser ingår i denna grupp. Högsta och rekommenderade priser
utgör inte särskilt allvarliga begränsningar men kan ändå orsaka
konkurrensbegränsande effekter.

Konkurrensen påverkas negativt framför allt på två sätt av prisbindning.
Priskonkurrensen inom enskilda varumärken minskas och det uppstår större
öppenhet kring priserna. Fasta eller lägsta priser leder till att återförsäljarna
inte kan konkurrera med priset på en viss produkt vilket leder till att
priskonkurrensen gällande en produkt av ett visst varumärke helt sätts ur
spel. Ett högsta eller ett rekommenderat pris kan leda till en enhetlig
prisnivå. Större öppenhet kring priserna och ansvar för prisändringar öppnar
upp för horisontella samarbeten mellan tillverkarna eller återförsäljarna, i
vart fall på koncentrerade marknader. Minskningen av konkurrensen inom
varumärket kan, då det leder till ett mindre tryck att sänka priset för den
aktuella varan, indirekt leda till en minskning av konkurrensen mellan olika
varumärken.113

5.4.4 Avtal om uppdelning av marknaden

Dessa avtal har som huvudsakligt syfte att begränsa en köparens
valmöjligheter av inköps- eller återförsäljningsplats av en viss produkt eller
tjänst. Detta drag återfinns i exklusiva inköpsavtal om de innebär en
skyldighet för köparen att köpa sitt behov av en viss produkt av en viss
leverantör, samtidigt som köparen har rätt att köpa och sälja konkurrerande
produkter. Även begränsningar av geografiskt försäljningsområde,
tilldelning av primärt ansvarsområde och begränsningar gällande
återförsäljarnas lokalisering samt begränsningar i fråga om återförsäljning
till kunder omfattas av denna grupp avtal.

Den största effekt denna typ av avtal kan medföra är minskning av
konkurrensen inom ett visst varumärke vilket gör det möjligt för
leverantören att dela upp marknaden och därmed hindra
marknadsintegrationen. En sådan situation underlättar prisdiskriminering.
Även samverkan mellan antingen återförsäljare eller leverantörer underlättas
om de flesta eller samtliga leverantörer begränsar sina köpares inköps- eller

                                                
112 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 109-110. Faull, J, Nikpay, A, a a, s 566 f.
113 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 111-112. Faull, J, Nikpay, A, a a, s 567.
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försäljningsmöjligheter.114

5.5 Positiva effekter av vertikala begränsningar

Det är numera allmänt erkänt och accepterat att vertikala begränsningar ofta
har positiva effekter på konkurrensen. Om ett företag saknar
marknadsinflytande kan deras enda möjlighet att öka sina vinster vara att
optimera sina tillverknings- och distributionsprocesser. Vertikala
begränsningar kan i detta avseende vara till hjälp för att undvika de vanliga
affärsmässiga transaktionerna mellan köpare och leverantör, där enbart pris
och kvantitet i en viss transaktion avgörs. Det kan leda till alltför låga
investerings- och försäljningsnivåer.115

Följande omständigheter kan berättiga användandet av vissa vertikala
begränsningar:

1. Att lösa ett ”snålskjutsproblem”. En återförsäljare kan åka snålskjuts på
en annan återförsäljares försäljningsfrämjande åtgärder. Denna typ
förekommer mest frekvent på grossist- och detaljistnivå. Exklusiv
distribution och liknande begränsningar är hjälpfulla instrument för att
undvika problem med snålskjuts. Problemet kan även uppstå mellan olika
leverantörer, t.ex. om en leverantör investerar i säljfrämjande åtgärder i en
köpares lokaler som eventuellt också lockar kunder till konkurrenterna.
Konkurrensklausuler kan då vara ett sätt att lösa denna typ av
snålskjutsproblematik.

För att det ska föreligga ett problem krävs det att det verkligen handlar om
snålskjuts. Snålskjuts mellan köpare kan enbart uppstå i samband med
service före försäljning och aldrig i samband med service efter försäljning.
Den aktuella produkten är vanligtvis en relativt ny eller tekniskt
komplicerad eftersom kunderna annars i flesta fall vet vad de söker.
Produkten måste även ha ett förhållandevis högt värde eftersom det annars
inte lönar sig för kunden att lägga ner möda på att jämföra priser. Slutligen
ska det vara opraktiskt för leverantören att genom avtal ålägga samtliga
köpare att tillhandahålla service före försäljning. Snålskjuts mellan
leverantörer är i sig begränsad till särskilda situationer, nämligen om
leverantören vidtar säljfrämjande åtgärder i köparens lokaler och dessa är
allmänna, inte varumärkesspecifika.

2. Att öppna eller träda in på nya marknader. Om en tillverkare vill träda in
på en ny geografisk marknad genom att t.ex. exportera till ett land för första
gången, innebär det oftast speciella förstagångsinvesteringar för att etablera
varumärket i området. För att förmå en lokal återförsäljare att göra dessa
investeringar kan det vara nödvändigt att bevilja återförsäljaren
                                                
114 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 113-114. Faull,J, Nikpay, A, a a, s 567 f.
Peepercorn, L, a a s 2 ff.
115 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 115-116. Faull, J, Nikpay, A, a a, 568 f.
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områdesskydd. Då kan återförsäljaren under en kortare tid ta ut ett högre pris
som kompensation för investeringarna. Återförsäljare som är etablerade på
andra marknader förhindras då från att under en begränsad period försöka
sälja till den aktuella marknaden. Detta är en speciell form av
snålskjutsproblemet beskrivet ovan under 1.116

3. Olika marknadsföringsstrategier på olika marknader. Anta t.ex. att en
tillverkare själv sköter merparten av marknadsföringen av varumärken på
sin hemmamarknad medan den ger återförsäljare i uppdrag att sköta det på
andra marknader. Tillverkaren kan ha goda anledningar till detta, t.ex.
expertiskunskap om marknaden. Tillverkarens marknadsföringskostnader
blir en del av fabrikspriset på hemmamarknaden medan den kan erbjuda
produkten till ett lägre fabrikspris på andra marknader. Genom att, i viss
utsträckning, begränsa återförsäljarnas möjligheter att importera från
”hemmamarknaden” förhindrar tillverkaren snålskjuts på den
marknadsföring han själv vidtagit. Kostnaden för snålskjutsen
marknadsföringen skulle drabbat återförsäljarna i form av ett högre
fabrikspris.117

4. Snålskjuts på vetskap om att varan är av hög kvalitet. Inom vissa sektorer
har vissa återförsäljare rykte om sig att enbart sälja kvalitetsprodukter. Då
kan det vara viktigt för introduktionen av en ny produkt att använda sig av
sådana återförsäljare. Om en tillverkare inledningsvis inte kan begränsa sin
försäljning till de bästa butikerna riskerar han att produkten att styrkas från
listan och produktlanseringen misslyckas. Det innebär att det kan finnas
anledning att tillåta begränsningar såsom ensamåterförsäljaravtal och
selektiv distribution för en begränsad tid. Begränsningens varaktighet måste
vara tillräcklig för att garantera lanseringen av den nya produkten men inte
av sådan varaktighet att den hindrar en omfattande spridning av produkten.
Det är mest troligt att sådana fördelar uppnås med komplicerade produkter
som utgör ett relativt stort inköp för konsumenterna.

5. Det s.k. ”hold-up-problemet”. Ibland måste en leverantör eller en köpare
göra kundspecifika investeringar, t.ex. i form av specifik utrustning eller
utbildning.  En tillverkare av komponenter kan exempelvis vara tvungen att
konstruera eller köpa nya maskiner eller verktyg för att tillfredställa ett
speciellt krav från en kund. Det är då möjligt att investeraren inte åtar sig
detta förrän parterna slutit ett särskilt leveransavtal.

Precis som i de andra snålskjutproblemen är det en mängd villkor som måste
uppfyllas innan risken för underinvesteringar blir verklig eller påtaglig. För
det första måste investeringen kostnaden vara oåterkallelig och
märkesspecifik. En investering är märkesspecifik då den enbart kan
användas för att producera den specifika komponenten eller till att ha ett
särskilt märke på lager och inte kan användas med vinst för att tillverka eller

                                                
116 Riktlinjer för vertikala begränsningar, p 116.
117 Faull, J, Nikpay, A, a.a, s 569 f.
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återförsälja alternativa produkter. För det andra måste det vara en långsiktig
investering som inte genererar någon vinst på kort sikt. Slutligen måste
investeringen vara asymmetrisk, d.v.s. den ena parten investerar mer än den
andre. När dessa villkor är uppfyllda föreligger det vanligtvis en god
anledning att upprätta en vertikal begränsning under perioden fram tills
investeringen är avskriven. De lämpliga begränsningarna i dessa fall är
konkurrensklausuler eller kvantitetsbegränsningar om investeringen görs av
leverantören och ensamåterförsäljaravtal, exklusiv tilldelning av kunder eller
exklusiva leveransavtal om investeringen görs av köparen.118

6. Det särskilda”hold-up-problem” som kan uppstå från investeringar
gjorda i motpartens lokaler. Ju mer kostsamt det är att ta tillbaka
investeringar desto mer nödvändigt är det för investeraren att sälja
investeringarna till motparten när kontraktet upphör. Det leder emellertid tid
till transaktionskostnader. Om dessa kostnader är märkbara kan de berättiga
användandet av vertikala begränsningar under en begränsad period.
Antingen i form av konkurrensklausuler eller kvantitetsbegränsningar då
investeringarna är gjorda av leverantören och av ensamåterförsäljaravtal
eller exklusivt leveransavtal om köparen har gjort investeringen. Det kan
också hjälpa till att undvika snålskjuts på investeringen från konkurrenter till
investeraren. Ett exempel är en bensinpump på en bensinstation som är
finansierad eller ägd av bensinföretaget.119

7. Det särskilda ”hold-up-problem” som kan uppstå vid överföring av
betydande know-how. Know-how kan inte tas tillbaka när den väl överförts
och tillhandahållaren av informationen vill kanske inte att den ska användas
för eller av konkurrenter. Om denna know-how inte var direkt tillgänglig för
köparen samt nödvändig och väsentlig för avtalets funktion utgör
överförandet av informationen en god anledning till en exklusiv relation.
Tillhandahålls informationen av leverantören så berättigaranvändandet av en
konkurrensklausul.

8. Stordriftsfördelar vid återförsäljning. För att utnyttja stordriftsfördelar
och därmed ett lägre återförsäljningspris för produkten är det möjligt att
tillverkaren vill koncentrera sin återförsäljning till ett begränsat antal
återförsäljare. Då är det lämpligt för tillverkaren att använda sig av
ensamåterförsäljaravtal, kvantitetsbegränsningar i form av krav på köp av en
minimikvantitet, selektiv distribution innehållande ett sådant krav eller
exklusiva inköpsavtal.

9. Imperfektioner på kapitalmarknaden. De kan hända att de traditionella
kapitalkällorna på marknaden, t.ex. banker och aktiemarknaden,
tillhandhåller otillräckligt kapital till en låntagare om de inte har fullständig

                                                
118 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 116.
119 Faull, J, Nikpay, A, a.a, s 571.
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information om dennes situation eller om säkerheten för lånet är otillräcklig.
En köpare eller en leverantör kan vara bättre informerad och ha möjlighet
att, genom ett exklusivt förhållande, få extra säkerhet för sin investering.
Om leverantören tillhandhåller ett lån till köparen kan det förutsätta
konkurrensklausuler eller kvantitetsbegränsningar. Tillhandahåller köparen
ett lån till leverantören kan det finnas anledning till att ålägga leverantören
exklusiv leverans eller kvantitetsbegränsningar.

10. Likformighet och kvalitetsstandardisering. Ett ytterligare exempel på hur
vertikala begränsningar kan öka försäljning är genom att skapa en
märkesimage och därmed göra den attraktivare för slutkunderna genom att
kräva en viss grad av likformighet och kvalitetsstandardisering av
återförsäljarna. Detta fenomen är vanligt förekommande vid selektiv
distribution och franchising.120

Ovan nämnda situationer visar att vertikala avtal, under vissa
omständigheter, kan bidra till effektivitetsvinster och inträde på nya
marknader trots eventuella negativa effekter. Sannolikheten för ett
accepterande är störst för begränsningar med begränsad varaktighet som
underlättar introduktion av nya komplexa produkter och som skyddar
särskilda investeringar.

De olika begränsningarna är i stor utsträckning utbytbara vilket innebär att
samma ineffektivitetsproblem kan lösas genom ett antal vertikala
begränsningar. Stordriftsfördelar kan t.ex. uppnås genom ensam-
återförsäljaravtal, selektiv distribution, exklusiva inköpsavtal och
kvantitetsbegränsningar. Detta är av vikt eftersom även negativa effekter
kan uppstå till följd av olika vertikala begränsningar. Vid diskussion kring
begränsningarnas nödvändighet mot bakgrund av artikel 81 (3) är detta av
vikt. 121

5.6 Allmänna regler för bedömning av vertikala
begränsningar

Utifrån ett konkurrenspolitiskt perspektiv har några allmänna regler för
bedömning av vertikala begränsningar fastslagits i tillkännagivandet från
kommissionen angående riktlinjer om vertikala begränsningar.

1. De flesta vertikala begränsningar orsakar endast konkurrensproblem då
konkurrensen mellan olika varumärken är otillräcklig, dvs. om det
förekommer en viss grad av marknadsinflytande på leverantörs- eller
köparnivå eller både och. Det kan antas att vertikala begränsningar inte
kommer ge upphov till betydande negativa effekter om det finns många
konkurrerande företag på en icke koncentrerad marknad.

                                                
120 Riktlinjer om vertikala begränsningar, p 116.
121 Riktlinjer för vertikala begränsningar, p 117-118.
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2. Vertikala begränsningar som minskar konkurrensen mellan olika
varumärken anses generellt vara mer skadliga för konkurrensen än vertikala
begränsningar som minskar konkurrens inom ett varumärke.  Det är t. ex.
mer troligt att konkurrensklausuler leder till negativa effekter på
konkurrensen än att ensamåterförsäljaravtal gör det. Den senare
begränsningen begränsar konkurrensen inom ett varumärke men hindrar inte
produkten från att nå slutkonsumenten vilket den första begränsningen,
genom att stänga marknaden för andra varumärken, kan göra.

3. Vertikala begränsningar som används inom avtalsformen begränsad
distribution kan minska valmöjligheterna för konsumenterna väsentligt om
det inte existerar någon konkurrensen mellan olika varumärken. Utestängs
effektivare återförsäljare eller återförsäljare med ett annorlunda
distributionsformat är de särskilt skadliga då det kan leda till minskad
innovation vid återförsäljning och konsumenterna fråntas den särskilda
service eller pris- och servicekombinationer som dessa distributörer
tillhandahåller.

4. Icke-exklusiva avtal är generellt inte lika skadliga för konkurrensen som
ensamåterförsäljaravtal som i sig tvingar en part att göra samtliga, eller så
gott som samtliga, av sina inköp av en viss vara hos en annan part.
Konkurrensklausuler kan t.ex. innebära att köparen köper ett enda
varumärke medan kvantitetsbegränsningar lämnar köparen ett visst utrymme
att köpa konkurrerande varor. Därför kan graden av utestängning vara
mindre vid kvantitetsbegränsningar.

5. Vertikala begränsningar som slutits för märkesvaror och tjänster är i
allmänhet mer skadliga än begränsningar som rör distributionen av icke-
märkesvaror och tjänster. Varumärken har benägenhet att öka
produktdifferentieringen och minska produktens utbytbarhet. Det leder till
minskad efterfrågeelasticitet och en ökad risk för prishöjningar. Skillnaden
mellan märkesvaror eller tjänster och icke-märkesvaror eller tjänster är ofta
identisk med skillnaden mellan mellanprodukter och slutprodukter och
mellan tjänster i mellanledet och slutledet. Köparna av mellanprodukter är
mindre beroende av produktens märke och image eftersom de generellt är
väl upplysta konsumenter som kan avgöra produktens kvalitet. De företag
som köper mellanprodukter har ofta specialiserade enheter eller rådgivare
som övervakar utbudsmarknadens utveckling. Till följd av att de gör
betydande transaktioner blir sökkostnaderna i allmänhet överkomliga och
därför är förlusten av konkurrens inom varumärken mindre viktig i
mellanledet.

Slutprodukter säljs, direkt eller indirekt, till slutkonsumenter som i större
utsträckning förlitar sig på märke och image. Eftersom återförsäljare måste
tillgodose slutkonsumenternas efterfrågan kan konkurrensen mellan
återförsäljare bli mer lidande av att vissa återförsäljare utestängs från
möjligheten att sälja ett eller flera varumärken än att vissa köpare av
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mellanprodukter utestängs från möjligheten att köpa konkurrerande
produkter från vissa inköpskällor.

6. När flera leverantörer och deras köpare organiserar sin handel på ett
liknande sätt förstärks eventuella negativa effekter av vertikala
begränsningar. Dessa s.k. kumulativa effekterna kan utgöra ett problem i ett
antal sektorer.

7. Ju mer den vertikala begränsningen omfattar överföring av know-how
desto större anledning finns det att förvänta sig effektivitetsvinster och desto
mer nödvändigt kan det bli att skydda överföringen av know-how eller
uppkomna investeringskostnader genom en vertikal begränsning.

8. Ju mer den vertikala begränsningen är knuten till specifika investeringar
desto mer berättigad är den. Den berättigade begränsningens längd är
beroende av tiden det tar att avskriva investeringen.

9. Vid lansering av en ny produkt eller då en befintlig produkt lanseras på en
ny geografisk marknad kan det vara svårt för ett företag att definiera
marknaden eller så har företaget en stor marknadsandel. Detta ska emellertid
inte ses som ett stort problem då användandet av vertikala begränsningar i
syfte att öppna upp nya marknader i allmänhet inte begränsar konkurrensen.
Oavsett företagets marknadsandel gäller denna regel i två år från det att
produkten släpptes på marknaden för första gången. Alla vertikala
begränsningar som inte är särskilt allvarliga och, i fråga om en ny geografisk
marknad, begränsningar av aktiv och passiv försäljning till mellanhänder på
den nya marknaden som åläggs leverantörens direkta köpare på andra
marknader omfattas av regeln. Då en ny produkt testas inom ett begränsat
område eller en begränsad kundkategori kan de återförsäljare som utsetts att
sälja produkten på testmarknaden åläggas begränsningar, utan att omfattas
av artikel 81 (1), när det gäller aktiv försäljning till områden utanför
testmarknaden under högst ett år.122

5.6.1 Kombinationer av vertikala begränsningar

Kombinationer av vertikala begränsningar medför i allmänhet större negativ
effekt på konkurrensen än en ensam vertikal begränsning123. Vissa
kombinationer av vertikala begränsningar är emellertid bättre för
konkurrensen än om dessa tillämpas var för sig. Det kan vara fallet i ett
system med ensamåterförsäljning då återförsäljaren frestas höja priset på
produkterna eftersom konkurrensen inom ett varumärke minskat. Sådana
prishöjningar kan begränsas av kvantitetsbegränsningar eller fastställandet

                                                
122 Riktlinjer för vertikala begränsningar, p 119. Faull, J, Nikpay, A, a a, s 572-574.
123 I Grönboken p 67 ges argumentet, att vissa kombinationer av begränsningar är bättre för
konkurrensen än användning av dessa var för sig, relativt mycket utrymme. Kommissionen
justerar detta uttalande i Meddelandet, s 12, genom att konstatera att det kan vara fallet
emellanåt, men det är ingen generell regel. Tvärtom är generellt motsatsen regel.
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av ett högsta försäljningspris.124

Det finns tre kombinationer av vertikala begränsningar som är särskilt
negativa utifrån ett marknadsintegrationsperspektiv. Dessa är (1)
begränsningar av territoriet varifrån försäljning får ske kombinerat med
selektiv distribution på samma nivå i distributionskedjan, (2)
ensamåterförsäljaravtal kombinerat med exklusiva inköpsavtal, och (3)
selektiv distribution kombinerat med exklusiva inköpsavtal.125

                                                
124 Bishop S, Walker, M, a a, s 96. Peepercorn, L, a a, s 3. Riktlinjerna, p 119.
125 Peepercorn, L, a a, 3.
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6 Avslutande kommentarer
’Förslaget till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget’
och den nya gruppundantagsförordningen är resultat av den översyn som
kommissionen vidtagit av systemet för tillämpning av konkurrensreglerna
och ifråga om synen på vertikala begränsningar.

Förslaget om förändring av tillämpningsreglerna har välkomnats i doktrinen
och många ser det som ett av de viktigaste dokumenten i gemenskapens
konkurrensrättsliga historia126. Detta eftersom det bl.a. föreslår en fördelning
av ansvaret för konkurrensrättens efterlevnad mellan kommissionen och
myndigheter i medlemsstaterna. Kärnan i reformen är att kommissionens
”undantagsmonopol” av artikel 81 (3) försvinner då artikel 81 görs direkt
tillämplig i sin helhet. Antagandet av gruppundantagsförordningen kommer
att leda till minskade kostnader och administrativ börda i fråga om
anmälningsproceduren för både företag och kommissionen vilket är väldigt
positivt. En annan stor förbättring är möjligheten att godkänna avtal från
dagen de slöts istället för dagen de anmäldes till kommissionen. Det innebär
att ett avtal inte behöver godkännas om parterna anser att det faller inom
artikel 81 (3).

Det har framförts många farhågor i fråga om enhetlig tillämpning och
rättssäkerhet. Jag anser att den risk som föreligger för ej enhetlig tillämpning
av gemenskapens konkurrensregler är relativt liten och skulle det inträffa ett
upprepat antal gånger får man förmoda att kommissionen vidtar någon
lämplig motåtgärd. Däremot tror jag att det är viktigt att utbilda och stödja
myndigheter i nya medlemsstaters tillämpning av konkurrensreglerna då de
inte har någon erfarenhet av dessa regler. Vad det gäller rättssäkerheten ser
jag förändringen som ett steg i rätt riktning för alla företag med
marknadsandelar under tröskelvärdet. Följer de gruppundantagsförordningen
kan de känna sig trygga. Problem kan däremot uppstå för företag med
marknadsinflytande.

Vertikala begränsningar kommer även i framtiden att bedömas enligt artikel
81 så på den punkten förändras inget. Faller ett avtal inom artikel 81 (1) så
krävs undantag enligt artikel 81 (3), vilket bl.a. erhålles om det uppfyller
kraven i något av gruppundantagen. Däremot blir det intressant att se om
kommissionen kommer att överge sin breda tolkning av artikel 81 (1) till
fördel för en tolkning baserad på begränsningens ekonomiska effekt, såsom
ECJ har gjort. Kommissionär Monti konstaterade127 att konkurrensrätt är

                                                
126 Se t.ex. Ehlermann, C D, ‘The Modernization of EC Antitrust Policy: A Legal and
Cultural Revolution’, [2000] CMLRev. s 537-590, Siragusa, M, ‘A Critical Review of the
White Paper on the Reform of the EC Competition Law Enforcement Rules, Fordham
International Law Journal [Vol. 23:1089 2000].
127 ’Towards the Application of Article 81 (3) by National Courts’, Tal av kommissionär
Mario Monti, Trier 27 november 2000.
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ekonomisk rätt och att ekonomiska bedömningar spelar en viktig roll vid
tillämpning av konkurrensreglerna. Genom konkurrensrätten ska man bl.a.
undvika uppkomsten av negativa ekonomiska effekter för samhället och
konsumenterna. Detta tal skulle kunna ses som ett tecken på att ekonomiska
bedömningar alltid kommer att göras vid tillämpning av konkurrensreglerna
i enskilda fall och att fler avtal borde falla utanför artikel 81 (1). I motsatt
riktning pekar det faktum att vissa ”svarta klausuler” är totalförbjudna
oavsett omständigheterna och effekterna på marknaden i det aktuella fallet.

Den nya gruppundantagsförordningen utgör en relativt stor förändring av
hur kommissionen i framtiden kommer att bedöma vertikala begränsningar.
Från att tidigare byggt sina bedömningar på framför allt formalistiska
kriterier kommer den framöver att fokusera mer på vilka ekonomiska
effekter en viss begränsning framkallar. Gruppundantagsförordningen
kommer att medföra en rad förbättringar även om den i vissa delar lämnar
mer att önska.

Förordningens vida tillämpningsområde medför att ett stort antal vertikala
distributionsavtal faller inom den vilket underlättar för både företag och för
kommissionen. Rättsäkerhet skapas till följd av att alla vertikala
begränsningar, förutom ”svarta” eller ”gråa” klausuler, accepteras av
gruppundantaget. Håller man sig borta från dessa presumeras avtalet vara
lagligt, d.v.s. om tröskelvärdet inte överskrids. Företag kan därmed anses
erhålla en större frihet i sina vertikala affärsrelationer och behöver inte
längre välja avtalsform utifrån vilket gruppundantag som är mest förmånligt.
Jag anser att gruppundantagsförordningen förenklar tillämpningen av
konkurrensreglerna för en stor mängd företag och därmed uppnår
kommissionen ett av sina mål med reformen.

Antagandet av ett tröskelvärde som villkor för gruppundantags-
förordningens tillämpning är enligt min mening bra då det är relativt högt.
Det underlättar för merparten av företag inom gemenskapen då de flesta inte
når upp till marknadsandelar över 30 %. Problemet kring beräkningen av
den relevanta marknaden kvarstår emellertid trots att kommissionen har
antagit riktlinjer för beräkning av den. Vid beräkningen ska en rad faktorer
beaktas vilket gör att man kan komma till en rad skilda slutsatser beroende
på hur man bedömer respektive faktor. Frågan är å andra sidan i vilken
utsträckning man kan förenkla beräkningsproceduren utan att göra den
formalistisk och stelbent. Det kan emellertid konstateras att det råder
osäkerhet kring beräkningen av den relevanta marknaden i enskilda ärenden.

En av tankarna med reformen av systemet för tillämpningen av artiklarna 81
och 82 är att kommissionen ska få en friare roll som övervakare av
konkurrensen inom gemenskapen. Den ska ges möjlighet att välja föremål
på vilken den vill lägga ner tid och resurser och ska samtidigt vara aktiv med
att anta ny policy och klargöra rättsfrågor om det uppstår nya problem eller
frågor. Redan i dagsläget anser jag att kommissionen borde klargöra
situationen för s.k. innovativa företag som ofta når höga marknadsandelar
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till följd av lansering av nya produkter. Det råder stor oklarhet kring vad
som gäller för dessa företag då kommissionen sänder ut dubbla budskap128.
Jag anser att det är mycket beklagligt med tanke på hur mycket de betyder
för samhällsekonomin. Med detta vill jag påpeka att det är viktigt att
kommissionen i framtiden verkligen strävar efter att klargöra och diskutera
relevanta frågor och problem som uppstår under loppets gång så att det inte
endast förblir ”vackra ord”. Nu får man dock ha i åtanke att ’Förslaget till
förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget’ ännu i
dagsläget inte genomförts.

Det påpekades att det var viktigt att kommissionen antog klara riktlinjer för
bedömning av vertikala avtal som ingåtts mellan företag med
marknadsandelar över 30 % för att lyckas med reformen. I ’riktlinjerna för
bedömning av vertikala begränsningar’ ägnas relativt mycket utrymme åt att
klargöra kommissionens inställning gentemot dessa avtal och begränsningar.
Eftersom det handlar om att väga för- och nackdelar mot varandra kan man
konstatera att det nästan aldrig blir tal om en okomplicerad bedömning. Å
andra sidan är det ett nödvändigt tillvägagångssätt från kommissionens sida
eftersom den vill frångå en formalistisk bedömning till fördel för en
bedömning grundad utifrån den faktiska marknadssituationen.

                                                
128 Se kapitel 4.8 för diskussion av frågan.
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