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Sammanfattning 
Ett joint venture är en form av företagssamarbete som innebär ett mer eller 
mindre varaktigt samarbete mellan fristående företag i en särskild struktur 
och då ofta i formen av ett gemensamt företag. Ett joint venture definieras 
av Europeiska kommissionen som ett företag som kontrolleras gemensamt 
av två eller flera företag, en definition som är långt ifrån uttömmande. Ett 
joint venture kan innebära en mängd olika transaktioner och allt från ett 
samarbete för en specifik funktion, som till exempel forskning- och 
utveckling, till transaktioner av mer koncentrationsliknande karaktär. Vad 
som ligger bakom ett skapande av ett joint venture-bolag kan variera men 
det kan till exempel röra sig om en önskan om snabb etablering eller 
riskfördelning.  
 
För att klargöra under vilket regelverk ett joint venture skall bedömas så 
måste först utredas huruvida företaget är ett självständigt fungerande 
gemensamt företag (full-function joint venture) eller ett icke-självständigt 
fungerande (eller partiellt självständigt) gemensamt företag (non full-
function joint venture). Detta examensarbete syftar främst till att redogöra 
för full-function joint ventures med kooperativa element som har som syfte 
eller får till effekt ett samordnat konkurrensbeteende mellan företag som 
förblir självständiga från varandra. Dessa typer av joint ventures träffas av 
en dubbel bedömning där själva koncentrationen, den strukturella delen, 
skall bedömas enligt koncentrationsförordningen medan den samordnande, 
behavioristiska, delen skall bedömas i enlighet med kriterierna i art 81 i EG-
fördraget. Denna dubbla bedömning är inte helt problemfri eftersom det 
handlar om två skilda regelverk och därmed bland annat olika 
begreppsdefinitioner. Min avsikt har i detta examensarbete varit att försöka 
klargöra rättsläget kring just dessa typer av joint ventures.  
 
Den senaste revideringen av koncentrationsförordningen trädde ikraft i maj 
2004 och innebar ett antal förändringar som är av vikt vad gäller 
bedömningen av joint ventures. Det som varit väsentligt vad gäller 
samordnade effekter är bland annat de riktlinjer för horisontella 
koncentrationer som kommissionen publicerat. I allmänhet kan sägas att 
förändringarna lett till en fördel för de företag som överväger joint venture-
bolaget som samarbetsform. Numera träffas de flesta joint ventures av de 
processuella fördelar som det faktiskt innebär att omfattas av 
koncentrationsförordningens regler. Bildandet av ett joint venture riskerade 
enligt tidigare regler att i efterhand förbjudas enligt konkurrensförbudet i art 
81 i EG-fördraget men idag kan planerna på att bilda ett joint venture 
förhandsanmälas till kommissionen under förutsättning att det finns en ärlig 
avsikt att ingå bindande avtal. Dessa förändringar har lett till att företagen 
idag kan planera och även göra trovärdiga analyser vad avser exempelvis 
investeringar.  
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Till följd av bland annat det nya SIEC-testet så har kommissionens fokus 
flyttats från att först utreda dominerande ställning till att istället fokusera på 
om de horisontella effekterna av koncentrationen resulterar i 
konkurrenshämmande effekter. I allmänhet tycker jag mig kunna se en allt 
större villighet hos kommissionen att utveckla reglerna på området i takt 
med marknadsutvecklingen. Tendenser som tyder på att kommissionen 
förbjuder allt färre koncentrationer och istället fokuserar på att med hjälp av 
korrigerande åtgärder påverka en koncentrations verkan på 
konkurrensmarknaden anser jag tyder på en förändrad syn från 
kommissionens sida. 
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1 Inledning  

1.1 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att utreda hur full-function joint 
ventures bedöms enligt gällande rätt. Jag har valt att särskilt fokusera på de 
full-function joint ventures som även består av kooperativa/samordnade 
element. Anledningen till att jag valde just denna typ av joint ventures var 
att den dubbla konkurrensrättsliga bedömning de blir föremål för 
intresserade mig. Full-function joint ventures med kooperativa/samordnade 
element bedöms i två steg, dels enligt koncentrationsförordningen och dels 
enligt kriterierna i artikel 81 i EG-fördraget. Jag ansåg att ett klargörande av 
rättsläget vad avser de joint ventures som blir föremål för bedömning enligt 
två regelverk var väsentligt med tanke på reglernas komplexa natur. Något 
mer specifikt uttryckt är mitt syfte med detta examensarbete främst att 
redogöra för just denna typ av joint venture och ge en bild av hur 
bedömningen sker i de båda stegen.  

1.2 Metod och avgränsningar 
Mitt examensarbete är utformat som en rättsutredning och består därmed 
både i deskriptiva och analyserande delar. I de deskriptiva delarna har jag 
försökt att hänvisa till praxis för att på detta sett knyta teori samman med 
praktik. Jag har använt mig av traditionell juridisk metod och undersökt 
förarbeten, praxis och doktrin.  
 
För att avgränsa mitt examensarbete har jag valt att fokusera på de full-
function joint ventures som även består av samordnade element. 
Framställningen syftar till att förklara den EG-rättsliga 
konkurrensbedömningen av denna typ av joint ventures. Jag har för 
avgränsningens skull valt att inte ta med en jämförelse med den svenska 
konkurrenslagstiftningen. För att kunna ge en bild av hur art 81 i fördraget 
tillämpas har jag även valt att ta med en kortare redogörelse för hur de joint 
ventures som inte omfattas av koncentrationsförordningen bedöms. I 
examensarbetet kommer däremot inte konglomeratkoncentrationer eller 
vertikala koncentrationer och dessas effekt på marknaden närmare tas upp. 
 
Kommissionens bedömning av koncentrationer omfattar i regel först en 
definition av den relevanta produktmarknaden och den geografiska 
marknaden och sedan en bedömning av koncentrationen ur 
konkurrenssynpunkt. Den första delen av kommissionens bedömning 
kommer inte att utredas i det här examensarbetet utan fokus kommer istället 
att ligga på den andra delen där bedömning av koncentrationen görs utifrån 
konkurrenssynpunkt.  
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1.3 Material 
Det har inte varit svårt att finna relevant litteratur. Det finns en hel del 
böcker skrivna som allmänt berör koncentrationer och den EG-rättsliga 
konkurrensrätten. Vad gäller enstaka böcker som jag använt mig av så har 
det varit svårt att få tag på senaste upplagan. Det är dock min uppfattning att 
det material som använts för detta examensarbete utgör en god grund för att 
göra en redogörelse för gällande rättsläge. Jag har använt mig mycket av 
artiklar och då främst från European Competition Law Review. Artiklarna, 
och även böckerna, har hjälpt vad gäller att sålla ut de rättsfall som har varit 
av faktisk betydelse de senaste åren. Mycket av mitt material har även 
bestått i offentligt tryck och en hel del av det har kommit från 
kommissionen i form av såväl tillkännagivanden som riktlinjer. Det bör här 
noteras att de tillkännagivanden som kommissionen ger ut endast ger utryck 
för kommissionens uppfattning och de är således inte bindande för EG-
domstolen eller Förstainstansrätten. Tillkännagivanden och riktlinjer 
fungerar dock som god vägledning och ger en bild av hur kommissionen 
kan komma bedöma ett visst ärende.  
 

1.4 Disposition 
Jag har valt att inleda min uppsats med att förklara begreppet joint venture, 
genom att ge en definition och förklara kategoriseringar. Jag har även 
försökt att ge en bild av vilka skäl som kan tänkas ligga bakom ett skapande 
av ett joint venture. I kapitel 3 tar jag upp de regler i 
koncentrationsförordningen som jag anser är av vikt för den kommande 
framställningen och redogörelsen av full-function joint ventures. I det 
efterkommande kapitlet tar jag upp just dessa typer av joint ventures och 
redogör för bedömningen av dessa enligt såväl koncentrationsförordningen 
som tillhörande tillkännagivanden. I kapitel 5 försöker jag kort ge en bild av 
hur en bedömning av joint ventures som inte omfattas av 
koncentrationsförordningen sker enligt art 81 i EG-fördraget och hur denna 
bedömning fungerar i praktiken. Kapitel 6 syftar till att komma in på 
examensarbetets kärna nämligen bedömningen av full-function joint 
ventures med kooperativa/samordnade element. Här kommer jag att 
redogöra för de båda stegen av bedömningen och även ge praktiska exempel 
på hur det går till. Jag har för avsikt att i detta kapitel, genom de praktiska 
exemplen, påvisa vad reglerna har fått för verkan i praktiken och hur de 
senaste ändringar som gjorts i koncentrationsförordningen har fungerat i 
verkligheten. Slutligen kommer jag att ge mina avslutande reflektioner på 
det som framkommit under examensarbetets gång. 
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2 Allmänt om joint ventures 

2.1 Definition 
En allmän beskrivning av ett joint venture är ett mer eller mindre varaktigt 
samarbete mellan fristående företag i en särskild struktur och då ofta i 
formen av ett gemensamt företag.1 Det är inte alldeles lätt att avge en direkt 
och klar definition på begreppet joint venture. I svensk rätt finner vi inte 
heller någon definition av vare sig joint venture eller begreppen gemensamt 
företag eller samriskföretag. Ett joint venture definieras av Europeiska 
kommissionen (nedan kommissionen) som ett företag som kontrolleras 
gemensamt av två eller flera företag.2 Denna definition är dock långt ifrån 
uttömmande. Joint ventures kan innebära en mängd olika sorters 
transaktioner. Det kan handla om såväl ett specifikt samarbete för särskilda 
funktioner som mer koncentrationsliknande transaktioner.3 Vilken form ett 
joint venture har beror på det bakomliggande syftet. Mer om skälen bakom 
bildandet nedan i kap.2.2.  
 
Man skulle kunna säga att ett joint venture är en blandning av en ren 
koncentration och ett företagssamarbete. Ett joint venture är ett samarbete 
som mer eller mindre påverkar strukturen på anslutande marknader. Det 
som gör att ett joint venture skiljer sig från en ren fusion är ägarnas 
gemensamma kontroll och det är bildandet av en självständig ekonomisk 
enhet, vilket leder till strukturella förändringar, som gör att ett joint venture 
skiljer sig från ett enkelt företagsamarbete. 
 
Den komplexa formen av joint ventures har länge skapat stora svårigheter 
vad gäller att avgöra hur de skall bedömas konkurrensrättsligt. Beroende på 
formen skall de bedömas antingen enligt EG:s koncentrationsförordning4 
eller enligt EG-fördragets regler om förbud mot konkurrensbegränsande 
samarbeten. 
 

2.2 Skäl för bildande 
Joint ventures är viktiga för affärsvärlden. De innebär en strategisk 
möjlighet för företagen och då särskilt de som arbetar internationellt. Att 
                                                 
1 Wetter m.fl. 2003, s.687. 
2 Kommissionens tillkännagivande om begreppet självständigt fungerande gemensamma 
företag enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer 
(nedan Tillkännagivande om självständigt fungerande gemensamma företag), p.3. 
3 Ibid. 
4 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan Koncentrationsförordningen). Koncentrationsförordningens 
fulla lydelse finns att hämta på Europeiska kommissionens hemsida: 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2004/l_024/l_02420040129sv00010022.pdf
(Senast besökt 060225) 
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uppnå alla kommersiella mål helt och hållet på egna resurser är svårt även 
för de största företagen. Antalet joint ventures har ökat i takt med en allt 
starkare växande konkurrenstrend mot globalisering. Som en bidragande 
faktor till detta kan man till exempel finna Internet som skapar nya 
utmaningar och affärsmöjligheter. Sådana nya utmaningar uppmuntrar 
metoder som innebär gemensamt arbete och strategiska allianser mellan 
företag. Vilket skäl som ligger bakom skapandet av ett enskilt joint venture 
varierar från fall till fall. Skälen till att bilda denna bolagsform kan vara 
många och här följer några av de vanligaste skälen: 
 

• Snabb etablering: 
Det kan handla om ett företag som önskar etablera sig på en 
internationell marknad och ett snabbt sätt är då att starta ett joint 
venture tillsammans med ett företag i det land där företaget önskar 
etablera sig.  
 

• Kostnadseffektivitet, spara kostnader: 
Ett joint venture kan vara ett bra sätt att spara kostnader och kan ske 
exempelvis genom rationalisering av anställningar eller delning av 
kostnader för olika projekt såsom forskning och utveckling. 
 

• Riskfördelning: 
Om det handlar om stora projekt eller kapitalkrävande och 
spekulativa projekt så kan det vara bra att dela riskerna med en eller 
flera partners i ett joint venture. Även om det handlar om mindre 
projekt så kan riskfördelning vara en viktig faktor bakom beslut om 
joint venture-etablering.  
 

• Tillgång till andra företags kompetens, ex. teknisk kunskap: 
Om ett företag önskar slå sig in på viss teknisk marknad så är ett 
snabbt sätt att starta ett joint venture eftersom företagen därmed kan 
komplettera varandra och skapar en bredare kompetens. 
 

• Samordning för särskilda funktioner, exempelvis forskning och 
utveckling: 
För att kunna klara av att uppnå vissa mål måste ett företag ibland se 
bortom sina egna resurser. För att ha råd med kostsamma projekt, 
som t ex forsknings- och utvecklingsprojekt kan ett samarbete 
mellan företag vara en bra lösning. 

 
Det finns självklart fler skäl som kan ligga bakom ett joint venture och det 
är sällan det bara finns ett bakomliggande skäl. Det är inte alltid så att 
parterna har samma mål och syfte bakom bildandet av ett joint venture och 
därför blir det också naturligt att skälen är fler till antalet. Att det finns så 
många skäl som talar för ett bildande innebär inte att det är en problemfri 
samarbetsform. Idag finns det allt fler internationella joint ventures och ett 
samarbete med ett företag i ett annat land kan exempelvis innebära 
kommunikationsproblem på grund av olika språk eller kulturella skillnader i 
ledningsstil eller liknande. Oavsett om det rör sig om ett internationellt 
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samarbete eller ej så kan det uppstå olika konflikter och beslutsfattandet kan 
gå långsammare än vanligt. Det kan också röra sig om fall där parterna inte 
har samma mål eller syfte med samarbetet och att det därmed uppstår olika 
konflikter. Det händer också att det från början sker ett missförstånd kring 
varandras kunskapsnivå eller finansiella situation och att detta senare leder 
till konflikter. 
 

2.3 Kategorisering av joint ventures 
När det gäller att avgöra vilka gemenskapregler som är tillämpliga delades 
tidigare joint ventures in i koncentrativa och kooperativa joint ventures. Ett 
koncentrativt joint venture är uppbyggt så att det gemensamma företaget, 
joint venture-bolaget, fungerar som en självständig ekonomisk enhet under 
en varaktig tidsperiod. Ett kooperativt joint venture bildas ofta mellan 
självständiga företag och är då verksamt endast under en kortare tidsperiod 
för specifika projekt eller liknande. Ett kooperativt joint venture har som 
mål, eller får som effekt, ett koordinerat beteende som påverkar 
konkurrensen trots att företagen fortsätter vara oberoende av varandra. Ett 
kooperativt joint venture är inte lika samordnat med moderbolagen som ett 
koncentrativt joint venture är.  
 
Idag har man officiellt lämnat denna kategorisering och dessa begrepp och 
det handlar istället snarare om att avgöra om företaget är ett självständigt 
fungerande gemensamt företag (full-function joint venture) eller ett icke-
självständigt fungerande (eller partiellt självständigt) gemensamt företag 
(non full-function joint venture). 
  

• Non-full function joint ventures: Denna typ av joint venture innebär 
inte någon strukturell förändring. Ett non-full function joint venture 
består inte av en separat rättslig enhet och uppfyller därmed inte de 
krav som kommissionen ställer upp för en ekonomisk självständig 
enhet. Dessa joint ventures bedöms enligt art 81 i EGF eller enligt 
nationella konkurrensregler. Under kapitel 5 kommer denna 
bedömning närmare beskrivas.    

 
• Full-function joint venture: Här består samarbetet i en separat rättslig 

enhet som är finansiellt självständig och inte beroende av sina 
moderbolag. Här sker en strukturell förändring genom till exempel 
inrättandet av ett joint venture-bolag utan att detta i sin tur leder till 
samordning av konkurrensbeteendet mellan moderbolagen. Ett full-
function joint venture föreligger, till exempel, om två moderbolag 
lägger alla sina aktiviteter i joint venture-bolaget och endast tar 
tillbaka de investeringar de har gjort i bolaget. Här konkurrerar 
moderbolagens aktiviteter inte heller med detta bolag. Ett full-
function joint venture bedöms enligt koncentrationsförordningen. I 
kapitel 3 kommer jag redogöra för koncentrationsförordning för att 
sedan vidare i kapitel 4 utreda bedömningen av just denna typ av 
joint venture.  
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• Full-function joint venture med kooperativa element: Det har samma 

egenskaper som ett full-function joint venture med den skillnaden att 
denna typ har som syfte eller får till effekt ett samordnat 
konkurrensbeteende mellan bolagen som inrättade joint venture-
bolaget. Detta genom att två eller fler av moderbolagen bibehåller 
sina aktiviteter på samma marknad som joint venture-bolaget. Om 
inte på samma marknad så i tidigare eller senare marknadsled i 
förhållande till denna marknad eller på angränsande marknad som 
har nära anknytning till denna marknad. Ett full-function joint 
venture av gemenskapsdimension kommer att träffas av 
koncentrationsförordningens regler. Eventuella spill-over-effekter, 
effekter av kooperativ natur, kommer att bedömas i enlighet med art 
81 i EG-fördraget. Full-function joint ventures med kooperativa 
element kommer att utredas i kapitel 6. 
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3 Koncentrationsförordningen 

3.1 Inledning 
Sedan den 1 maj 2004 tillämpas en ny koncentrationsförordning. Det är med 
utgångspunkt i dessa regler som jag kommer att göra min fortsatta 
redogörelse. I grund och botten är syftet bakom koncentrationsförordning är 
att säkerställa att konkurrensen inom gemenskapen inte snedvrids. 
Ytterligare ett skäl bakom koncentrationsförordningen att ge kommissionen 
möjlighet till kontroll och utredning av koncentrationer och dessas 
verkningar inom gemenskapen. Koncentrationsförordningen är uppbyggd 
enligt ett system av förhandskontroll där parterna till en kommande 
koncentration skall anmäla denna till kommissionen innan den genomförs. 
Därmed ges kommissionen möjlighet att kontrollera och förutse kommande 
effekter på konkurrensen.  
 
Enligt art 1.1 skall koncentrationsförordningen tillämpas på alla 
koncentrationer som har gemenskapsdimension. Av detta uppkommer 
frågorna vad som menas med en gemenskapsdimension och även vad 
begreppet koncentration innebär. Jag kommer att inleda min fortsatta 
framställning med att reda ut begreppet gemenskapsdimension i avsnitt 3.2 
för att sedan gå vidare till begreppet koncentration i avsnitt 3.3. I avsnitt 3.4 
går jag igenom relevanta procedurregler som kan vara bra att ha med sig 
under den behandlingen av ämnet. Jag avslutar kapitel 3 med att i avsnitt 3.5 
gå igenom kravet om förenlighet med den gemensamma marknaden.  
 

3.2 Gemenskapsdimension 

3.2.1 Bakgrund 
För att en koncentration skall omfattas av koncentrationsförordningen, 
uppfylla gemenskapsdimension, krävs till en början att de berörda 
företagens omsättningar överstiger vissa gränsvärden. Kommissionen utgav 
2000 en rapport som hade till syfte att analysera huruvida gränsvärdena var 
lämpliga för att avgöra om en koncentration hade en gemenskapsdimension 
eller ej.5 Kommissionen redogjorde i rapporten för sin uppfattning att ett 
antal viktiga transaktioner med gränsöverskridande effekter hamnade 
utanför reglerna i koncentrationsförordningen.6 Rapporten ledde fram till 
kommissionens slutsats att det behövdes en mer djupgående analys av 
gränsvärdena. 7 Rapporten föranledde ett antal utredningar från 
                                                 
5 Report from the Commission to the council on the application of the Merger Regulation 
thresholds, juni 2000, p.7.  
6 Report from the Commission to the council on the application of the Merger Regulation 
thresholds, juni 2000, p.80. 
7 Ibid. p.81. 
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kommissionens sida. Resultatet från dessa och slutsatserna därav 
presenterades i grönboken8 för översynen av den då gällande 
koncentrationsförordningen. Utredningarna visade, enligt kommissionen, 
inte på något akut behov av att ändra gränsvärdena. Någon anledning att 
ifrågasätta huvudprincipen i art 1.3 i koncentrationsförordningen, det vill 
säga att kommissionen skall behandla de ärenden som påverkar tre eller fler 
medlemsstater, ansågs inte heller föreligga.9 Vad kommissionen däremot 
inte ansåg acceptabelt var att de kriterier i artikel 1.3 som rör val av behörig 
instans inte hade löst problemet med flerfaldiga anmälningar som var tanken 
bakom bestämmelsen. Kommissionen menade att denna artikel inte hade 
levt upp till syftet bakom de ändringar som infördes 1997. Resultatet av 
detta blev enligt kommissionen att ett stort antal koncentrationer som 
påverkade tre eller flera medlemsstater fortfarande föll utanför 
koncentrationsförordningen. Vid denna tid visade också en stigande trend på 
antalet flerfaldiga anmälningar i tre eller flera medlemsstater. 
Kommissionen uttryckte också risken för att denna utveckling skulle fortgå 
allteftersom EU utvidgas.10  
 

3.2.2 Dagens gränsvärden 
Den nya koncentrationsförordningen har föranletts av många diskussioner 
kring huruvida gränsvärdena i art 1 borde ändras. Resultatet blev dock att 
ingen förändring skedde i den nya koncentrationsförordningen och 
gränsvärden från den tidigare förordningen behölls. Det kan tyckas märkligt 
att alla diskussioner inte ledde till någon förändring alls. I själva verket är 
det dock inte så enkelt. Innan den nya koncentrationsförordningen antogs så 
välkomnades ytterligare tio medlemsstater till gemenskapen och detta 
kommer naturligtvis att innebära att förordningens tillämpningsområde 
kommer att utökas även om en första anblick kanske inte avslöjar det. 
 
Enligt art 1.2 i koncentrationsförordningen skall en koncentration anses ha 
gemenskapsdimension om den sammanlagda omsättningen i hela världen 
för de berörda företagen överstiger 5 miljarder euro och den sammanlagda 
omsättningen inom gemenskapen för minst två av de berörda företagen 
överstiger 250 miljoner euro. Det krävs även att vart och ett av de berörda 
företagen uppnår mer än två tredjedelar av sin sammanlagda omsättning 
inom gemenskapen i en och samma medlemsstat för att 
koncentrationsförordningen skall anses tillämplig. 
 
Ett alternativt test för de koncentrationer som inte uppnår gränsvärdena kan 
göras enligt art 1.3. Gemenskapsdimension uppkommer även då den 
sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda företag 
överstiger 2,5 miljarder euro och omsättningen inom gemenskapen för vart 
och ett av åtminstone två av de berörda företagen överstiger 100 miljoner 
euro. Skall gemenskapdimension uppkomma krävs även att den 
                                                 
8 Grönbok om översynen av rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (nedan Grönboken) 
9 Grönboken, annex 1, p.91. 
10 Ibid. p.92-94. 
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sammanlagda omsättningen för de berörda företagen överstiger 100 miljoner 
euro i minst tre medlemsstater och att omsättningen för vart och ett av minst 
två berörda företag överstiger 25 miljoner euro i dessa medlemsstater. Om 
koncentrationsförordningens regler skall anses tillämpliga på grundval att 
detta alternativa test krävs slutligen att vart och ett av de berörda företagen 
uppnår två tredjedelar av sin omsättning inom ett och samma land inom 
gemenskapen. 

 

3.3 Koncentrationsbegreppet  
För att en transaktion vidare skall omfattas av koncentrationsförordningen 
krävs givetvis, vid sidan om kravet på gemenskapsdimension, även att det 
handlar om en koncentration. I ingressen till koncentrationsförordningen 
framhålls att begreppet koncentration bör definieras så att det omfattar 
endast de transaktioner som innebär en varaktig förändring av kontrollen 
över berörda företagen och därmed marknadens struktur.11 När 
kommissionen skall avgöra om en transaktion är en koncentration använder 
den sig av kvalitativa kriterier som grundar sig på både faktiska och/eller 
rättsliga förhållanden. Detta innebär att både koncentrationer i faktisk och i 
rättslig mening kan förekomma.  
 
Enligt art 3.1 finns det två olika typer av koncentrationer. Dels de 
koncentrationer som är resultatet av att tidigare självständiga företag slås 
samman (3.1a) och dels de koncentrationer som beror på att kontroll över 
andra företag har förvärvats (3.1b). Enligt art 3.5 skall ett joint venture som 
på varaktig basis fyller en självständig ekonomisk enhets alla funktioner 
anses vara en koncentration enligt art 3.1b. Det är den typen av 
koncentration, där kontroll förvärvas över andra företag, som är aktuell när 
det gäller joint ventures. När jag i resterande del av min uppsats använder 
begreppet koncentration i samband med joint ventures så är det också denna 
typ av koncentration som jag syftar på. Kontrollen kan förvärvas antingen 
genom företag som agerar på egen hand eller av två eller flera företag som 
samordnar sitt agerande.12    
 
Ett antal faktorer måste beaktas för att man skall kunna veta om en 
transaktion innebär ett förvärv av kontroll. Dessa faktorer är av faktisk 
och/eller rättslig karaktär. Viktiga faktorer kan vara till exempel förvärv av 
äganderätt eller innehav av aktieägaravtal, men det är inte alltid tillräckligt 
eftersom de rent ekonomiska förbindelserna också kan vara avgörande. I 
undantagsfall kan ett ekonomiskt beroende leda till faktisk kontroll, detta 
särskilt då till exempel omfattande långfristiga leveransavtal medför ett 
bestämmande inflytande.13  
 
                                                 
11 Koncentrationsförordningen, skäl 20. 
12 Kommissionens tillkännagivande om begreppet koncentration enligt rådet förordning 
(EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer (nedan Tillkännagivande om 
begreppet koncentration), p.8. 
13 Koncentrationsförordningen art 3.3a, tillkännagivande om begreppet koncentration p.9. 
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Även om det inte är parternas uttalade avsikt så kan förvärv av kontroll ändå 
anses föreligga. I koncentrationsförordningen definieras begreppet kontroll 
tydligt som möjligheten att utöva bestämmande inflytande snarare än det 
faktiska utövandet av ett sådant inflytande.14 I regel förvärvas dock kontroll 
av personer eller företag som innehar rättigheter eller är berättigade till 
rättigheter som ger kontroll.15 Det kan i undantagsfall hända att den rättsliga 
innehavaren inte är den som har den faktiska befogenheten att utöva de 
rättigheter som en sådan kontrollpost innebär. Så kan vara fallet om ett 
företag använder sig av en annan person eller ett annat företag för att 
förvärva en kontrollpost, och utövar dessa rättigheter via tredje man utan att 
i egentlig rättslig mening vara innehavare av rättigheterna som denna 
kontrollpost ger.16 Kontrollen skulle i detta fall innehas av det 
bakomliggande företaget som utövar den faktiska kontrollen över 
målföretaget.17 För att påvisa att denna typ av indirekt kontroll föreligger 
behövs bevis i form av bland annat finansieringskällor eller familjeband.18 
Under avsnitt 4.2 kommer jag närmare att redogöra för förvärv av 
gemensam kontroll som är den typ av kontroll som är av intresse för det här 
examensarbetet. 
  

3.4 Anmälningsskyldighet 
Enligt koncentrationsförordningen måste ett full-function joint venture som 
har en gemenskapsdimension förhandsanmälas till kommissionen. Enligt 
den äldre upplagan av koncentrationsförordningen krävdes att anmälan 
skulle göras inom en vecka från det att exempelvis ett avtal underskrivits 
eller bud offentliggjorts.19 Kommissionen har nu tagit avstånd från detta 
eftersom det varken var en nödvändig eller realistisk tidsgräns och idag är 
systemet med förhandsanmälningar mer flexibelt än tidigare. Idag är det 
möjligt för företagen att anmäla innan bildandet genomförs.20 Det är även 
möjligt för blivande partners i ett joint venture med gemenskapsdimension 
att anmäla till kommissionen innan ett definitivt beslut har fattats. Här måste 
dock parterna kunna visa att en ärlig avsikt att ingå ett bindande avtal 
finns.21

 

3.5 Hänskjutande 
Möjligheten för hänskjutande av koncentrationsärenden finns upptagen i 
koncentrationsförordningen. Dessa regler tillhör de som under den senaste 
                                                 
14 Tillkännagivande om begreppet koncentration p.9. 
15 Ibid. p.10. 
16 Ibid. 
17 Koncentrationsförordningen art 3.3b. 
18 Tillkännagivande om begreppet koncentration p.10. 
19 Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan gamla koncentrationsförordningen). 
20 Koncentrationsförordningen, art 4.1 st1. 
21 Koncentrationsförordningen, art 4.1 st2. 
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förnyelsen av förordningen fick genomgå ett antal förändringar. 
Hänskjutande av koncentrationsärenden kan ske på tre olika sätt. 
 
För det första kan hänskjutande från kommissionen till nationell 
konkurrensmyndighet förekomma. Trots att kommissionen har exklusiv 
behörighet att pröva alla ärenden som faller inom 
koncentrationsförordningens tillämpningsområde så kan den på begäran av 
medlemsstat hänskjuta prövningen till medlemsstaten om vissa 
förutsättningar är uppfyllda. Det skall handla om en koncentration som 
påtagligt kommer att påverka konkurrensen på en avgränsad marknad inom 
medlemsstaten eller om denna avgränsande marknad inte utgör en väsentlig 
del av den gemensamma marknaden. Prövning av koncentrationen sker då 
enligt nationell konkurrenslagstiftning.22

 
För det andra kan hänskjutande från nationell konkurrensmyndighet till 
kommissionen förekomma. En eller flera medlemsstater har möjligheten att 
begära att kommissionen skall pröva en koncentration trots att denna inte 
uppfyller koncentrationsförordningens krav. Det här gäller om 
koncentrationen hotar att påtagligt påverka konkurrensen inom berörda 
medlemsstater och deras territorier under förutsättning att koncentrationen 
kommer att påverka samhandeln.23  
 
För det tredje kan hänskjutande före anmälan på begäran av de anmälande 
parterna göras. Detta är en nyhet i och med den nya 
koncentrationsförordningen. För första gången introduceras möjligheten för 
en koncentration att bli hänskjuten till kommissionen efter begäran av 
parterna själva under förutsättning att koncentrationen är anmälningsskyldig 
i minst tre medlemsstater. Detta görs innan anmälan genom en motiverad 
skrivelse till kommissionen. Skrivelsen skall då utan dröjsmål översändas 
från kommissionen till de aktuella medlemsstaterna. Medlemsstater skall i 
sin tur undersöka koncentrationen enligt nationell konkurrenslagstiftning. 
Invändningar mot att ärendet skall hänskjutas skall framföras inom 15 dagar 
och om en medlemsstat framför en sådan invändning skall ärendet inte 
hänskjutas. Inkommer ingen invändning skall koncentrationen anses ha 
gemenskapsdimension och skall anmälas till kommissionen. I dessa fall får 
ingen medlemsstat tillämpa sin nationella konkurrenslagstiftning på 
ärendet.24  
 
Det nya systemet är utformat så att det skall kunna förbättra länken mellan 
de nationella myndigheterna och kommissionen när det gäller hänskjutande 
av ärenden. För att följa subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut skall 
fattas så nära dem det berör som möjligt, har kommissionen publicerat ett 

                                                 
22 Koncentrationsförordningen art 9, ingressen till förordningen p.15. För mer utförlig 
beskrivning se exempelvis Wetter m.fl. 2004 s.667f. 
23 Koncentrationsförordningen art 22, ingressen p.15. För mer utförlig beskrivning se 
exempelvis Wetter m.fl. 2004 s.669f. 
24 Koncentrationsförordningen, art 4.4, 4.5, ingressen p.16. För mer utförlig beskrivning se 
exempelvis Wetter m.fl. 2004 s.670f. 
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tillkännagivande25 som sätter upp vägledande principer vad gäller 
hänskjutande av koncentrationsärenden.26

 

3.6 Förenlig med den gemensamma 
marknaden 

3.6.1 Inledning 
Ett av de syften som ligger bakom koncentrationsförordningen är att ge 
kommissionen möjlighet att kontrollera och utreda de koncentrationer som 
genomförs och får konkurrenseffekter på den gemensamma marknaden. I 
denna prövning handlar det för kommissionen initialt bland annat om att 
bedöma huruvida en koncentration är att anse som förenlig med den 
gemensamma marknaden och därmed kan godkännas. Kommissionen är, 
med undantag för domstolens prövningsrätt, exklusivt behörig att fatta 
beslut enligt koncentrationsförordningen.27 Vad gäller de koncentrationer 
som inte omfattas av koncentrationsförordningen, och som inte anses ha 
gemenskapsdimension, så omfattas dessa inte av principen av prövning vid 
en enda instans, one-stop-shop, och skall i princip anses falla inom 
medlemsstaternas behörighet.  I de följande avsnitten har jag för avsikt att 
inledningsvis gå igenom de faktorer som kommissionen enligt 
koncentrationsförordningen skall beakta när den gör sin bedömning. Sedan 
kommer bakgrunden till gällande konkurrenstest, SIEC-testet, att redogöras 
för och även uppbyggnaden av dagens test. För att ge exempel på hur 
kommissionen i praktiken gör sin bedömning kommer två exempel att tas 
upp. Avslutningsvis redogör jag kort för accessoriska begränsningar.  
 

3.6.2 Kommissionens bedömningsgrunder 
De koncentrationer som omfattas av förordningen skall enligt art 2.1 
bedömas i enlighet med målen i förordningen och kommissionen ska pröva 
huruvida koncentrationen är förenlig med den gemensamma marknaden. 
När kommissionen gör sin bedömning skall den ta hänsyn till sex faktorer:  
 

• Behovet av att bevara och utveckla en effektiv konkurrens inom den 
gemensamma marknaden skall beaktas. Detta mot bakgrund av 
bland annat strukturen på alla de berörda marknaderna och den 
faktiska eller potentiella konkurrensen från företag som är belägna 
inom eller utanför gemenskapen.  

 
• De berörda företagens marknadsställning och deras ekonomiska och 

finansiella styrka skall beaktas.  

                                                 
25 Kommissionens tillkännagivande om hänskjutande av koncentrationsärenden. 
26 För genomgång av principer se exempelvis Soames och Maudhuit, Part 1, 2005, s.58ff. 
27 Koncentrationsförordningen art 21.2. 
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• Leverantörers och konsumenters valmöjligheter såsom till exempel 

deras tillgång till leveranser eller marknader skall beaktas. 
 

• Rättsliga eller andra hinder för inträde till marknaden skall beaktas.  
 

• Utvecklingen av tillgång och efterfrågan på de aktuella varorna eller 
tjänsterna skall beaktas. 

 
• Konsumentintressen i mellanliggande och slutliga distributionsled 

och ekonomiskt framåtstridande skall tas i beaktande. Det måste 
vara till gagn för konsumenterna och inte utgöra ett hinder för 
konkurrensen. 28 

 

3.6.3 SIEC-testet 

3.6.3.1 Bakgrund 
I den gamla koncentrationsförordningen skulle ett så kallat dominanstest 
göras när kommissionen skulle avgöra om det rörde sig om en otillåten 
koncentration.29 Enligt dominanstestet skulle en koncentration anses 
oförenlig med den gemensamma marknaden om den skapade eller förstärkte 
en dominerande ställning och detta medförde att den effektiva konkurrensen 
inom gemenskapen, eller en väsentlig del av den, påtagligt hämmades. När 
arbetet med grönboken, som föranledde den nuvarande 
koncentrationsförordningen, genomfördes diskuterades för- och nackdelarna 
med testet. Diskussionen rörde huruvida reglerna borde harmoniseras med 
de regler som tillämpades i andra viktiga jurisdiktioner som exempelvis 
USA, Kanada och Australien. När bedömning görs i dessa länder för att ta 
reda på hur en koncentration kommer att påverka konkurrensen baseras 
testet på begreppet märkbar begränsning av konkurrensen - det så kallade 
SLC-testet (substantial lessening of competition). De som förespråkade en 
förändring av dominanstestet talade bland annat om fördelar med att ha 
liknade system som de större jurisdiktionerna.  De argument som talade mot 
en förändring grundade sig i det faktum att en massa års erfarenheter och 
välutvecklad praxis skulle gå förlorad. Det hade dock visat sig finnas brister 
i det dominanstest som tillämpades.  
 
Debatten skärptes ytterligare i och med rättsfallet Airtours mot 
kommissionen.30 Förstainstansrätten uttalade i fallet att kollektiv dominans 
endast kunde uppstå där det förelåg samordnade effekter. Rätten satte 
därefter upp strikta kriterier för när dessa effekter kunde tänkas föreligga. 
En mer ingående beskrivning av Airtours-fallet och sambandet med 
samordnade effekter redogörs för i avsnitt 6.1.1. Många drog efter Airtours-
fallet slutsatsen att vid avsaknad av kollektiv dominerande ställning så 
                                                 
28 Koncentrationsförordningen, art 2.1a, 2.1b. 
29 Gamla koncentrationsförordningen, art 2.3. 
30 Mål T-342/99, Airtours mot kommissionen, REG 2002, s.II-2585. 
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kunde inte icke-samordnade effekter av en koncentration bedömas enligt 
koncentrationsförordningen. Detta innebar att koncentrationer som hade 
konkurrenshämmande verkan men som inte gav upphov till eller stärkte en 
dominerande ställning inte omfattades av dominanstestet.31 Det verkade 
härmed finnas en lucka i lagen (benämns ofta med frasen Mind the gap) 
angående det konkurrenstest som tillämpades. Kommissionen ville inte 
riktigt kännas vid denna lucka men trots detta innebar den nya 
koncentrationsförordningen ändå en förändring. Förändringen innebar en ny 
definition som syftade till att täppa till luckan samtidigt som det var ett 
försök att etablera en starkare relation mellan förordningen och de 
ekonomiska effekter som en koncentration kan få.32 Hur dagens test ser ut 
redogörs för nedan under avsnitt 3.6.3.2. 
 
Om en koncentration ger upphov till konkurrensproblem som skulle kunna 
skapa eller förstärka en dominerande ställning så kan parterna försöka lösa 
de konkurrensproblem som kommissionen identifierat genom att ändra 
koncentrationen och på så vis få den godkänd. Sådana ändringar beskrivs 
mer allmänt som korrigerande åtgärder. Kommissionen har gett ut ett 
tillkännagivande33 om vilka korrigerande åtgärder som kan godtas. Det bör 
nämnas att kommissionen under hösten 2005 publicerat en studie34 på detta 
område som undersökt bland annat de korrigerande åtgärdernas effekter i 
olika koncentrationsärenden. Denna studie kommer att ligga till grund för en 
kommande översyn av gällande tillkännagivande. 
 

3.6.3.2 Dagens test 
Den nya koncentrationsförordningen innehåller ett nytt test. Testet innebär 
något av en kompromiss och är resultatet av en revidering av 
dominanstestet. Delar av dominanstestet har sparats och man har till och 
med använt sig av samma ord men ändrat ordföljden. Numera är skapandet 
eller förstärkandet av den dominerande positionen underordnat det 
huvudsakliga testet, det vill säga om koncentrationen påtagligt skulle 
hämma den effektiva konkurrensen. Ett helt nytt test har alltså skapats, 
SIEC-testet (significant impediment to effective competition). Skulle en 
koncentration anses påtagligt hämma den effektiva konkurrensen så är den 
inte förenlig med den gemensamma marknaden. I skälen till 
koncentrationsförordningen gör kommissionen klart att ett påtagligt 
hämmande av den effektiva konkurrensen i allmänhet uppkommer på grund 
av att en dominerande ställning skapas eller förstärks.35 Syftet med det nya 
testet är att särskilt klargöra att situationer där samgående företag skulle 
kunna utöva marknadsinflytande, utan att nödvändigtvis inneha den största 

                                                 
31 Weitbrecht 2005, s.68. 
32 Riesenkampff 2004, s.718. 
33 Tillkännagivande från kommissionen om korrigerande åtgärder som kan godtas enligt 
rådets förordning (EEG) nr 4064/89 och kommissionens förordning (EG) nr 447/98 (nedan 
Tillkännagivande om korrigerande åtgärder). 
34 Tillgänglig på europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf 
(senast besökt 060226). 
35 Koncentrationsförordningen, skäl 26. 
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andelen på marknaden eller behöva samordna sitt konkurrensbeteende (icke-
samordnade effekter eller unilateral effects), även omfattas av 
koncentrationsförordningens regler.36

 
Det bör nämnas att många marknader idag utgörs av så kallade 
oligopolmarknader, det vill säga marknader där ett fåtal företag svarar för en 
stor del av försäljningen. På sådana marknader kan företag samordna sitt 
beteende utan att det förekommer någon uttrycklig eller underförstådd 
samordning eller några kontakter mellan dem. I dessa fall kan de negativa 
effekterna på konkurrensen som uppstår jämföras med dem som 
uppkommer i fall då marknaden domineras av ett ensamt företag. Minskar 
antalet företag på marknaden till följd av en koncentration så kommer kan 
risken för gemensam dominans öka (benämns även kollektiv dominans eller 
oligopolistisk dominans).37

 

3.6.3.3 Praktiska exempel 
I fallet Sony/BMG38 rör det visserligen ett beslut taget under dominanstestet 
men det ger ändå en uppfattning om hur kommissionen troligen kommer att 
bedöma joint ventures, i synnerhet på högt koncentrerade marknader, där 
följden av koncentrationen inte blir att en dominerande ställning skapas eller 
förstärks. I fallet hade Sony och Bertelsmann (nedan BMG) planer på att 
skapa ett joint venture för att sammanföra sina samlade affärsverksamheter 
när det gällde inspelad musik. För att utreda huruvida det skulle leda till att 
en dominant position skapades eller förstärktes använde sig kommissionen 
av testet för kollektiv dominans i enlighet med Airtours-fallet.39 Detta test 
består av fyra delar. För det första gäller det att det föreligger samförstånd 
om samordningen och för det andra att det finns en möjlighet att övervaka 
eventuella avvikelser från samordningsvillkoren. För det tredje finns 
avskräckningsmekanismer att ta till vid eventuella avvikelser (jfr avsnitt 
6.3.2.2.). För det fjärde får det resultat som samordningen väntas leda till 
inte äventyras av åtgärder som vidtas av icke-samordnande företag, 
potentiella konkurrenter eller kunder för att samordningen skall kunna ha 
framgång.  Kommissionen kontrollerade huruvida en kollektiv dominans 
förelåg genom att undersöka om det funnits någon samordnad 
prissättningspolicy mellan de fem största företagen på marknaden för 
inspelad musik de senaste tre till fyra åren. Kommissionen fann under denna 
undersökning bevis på parallellt beteende på vissa marknader men bevisen 
ansågs inte tillräckliga för att kunna påvisa att kollektiv dominans 
existerade.40 Möjligheten kvarstår att anledningen till att joint venture-
bolaget mellan Sony och BMG godkändes av kommissionen snarare 
berodde på brist på bevis än att kommission gjorde bedömningen att det inte 
skulle leda till ett påtagligt hämmande av konkurrensen.  
 

                                                 
36 Wetter m.fl. 2004 s.658f. 
37 Wetter m.fl. 2004, s.716, jmf Koncentrationsförordningen, skäl 25. 
38 COMP/M.3333, Sony/BMG, EGT L 62, 09.03.2005, s.30-33. 
39 Mål T-342/99, Airtours mot kommissionen, REG 2002, s.II-2585, se vidare avsnitt 6.1.1. 
40 COMP/M.3333, Sony/BMG, p.12. 
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Ytterligare ett äldre fall som också skulle kunna vara ett exempel på hur 
kommissionen skulle bedöma joint venture under det nya SIEC-testet är 
Siemens/Drägerwerk JV41. Till en början handlade fallet om en anmälan om 
en planerad företagskoncentration mellan de tyska företagen Siemens och 
Drägerwerk. Företagen hade i enlighet med art 3.1b i 
koncentrationsförordningen förvärvat den gemensamma kontrollen av ett 
joint venture, Dräger Medical. Efter att ha prövat anmälan konstaterar 
kommissionen att koncentrationsförordningen är tillämplig och att den 
anmälda transaktionen ger upphov till allvarliga tvivel vad avser dess 
förenlighet med den gemensamma marknaden. Efter närmare granskning 
anser kommissionen fortfarande att den anmälda koncentrationen i sig 
skulle kunna leda till en marknadsdominerande ställning som påtagligt 
skulle hämma den effektiva konkurrensen.42 Parterna la dock, vid slutet av 
kommissionens utredning, fram åtaganden som gjorde att åtminstone de 
allvarligaste tvivlen beträffande koncentrationens verkan på konkurrensen 
kunde undanröjas. De åtaganden som parterna la fram innebar att 
kommissionen meddelade ett villkorat beviljande i enlighet med art 8.2 i 
koncentrationsförordningen.43      
 
Det man sammanfattningsvis kan säga om de två praktiska exemplen ovan 
är att kommissionen i båda fallen fokuserade bland annat på 
prissättningseffekterna efter transaktionen och även andra ekonomiska 
kriterier. 
 

3.6.4 Accessoriska begränsningar 
En framgångsrik implementering av en koncentration innebär ofta att de 
berörda företagen tvingas acceptera vissa begränsningar av deras frihet att 
agera på marknaden, dessa begränsningar kallas för accessoriska 
begränsningar.44 Parterna i en koncentration ingår ofta olika avtalsvillkor 
eller konkurrensklausuler som har till syfte att inskränka deras 
handlingsfrihet på marknaden under en viss tid efter det att koncentrationen 
genomförts. Sådana här avtalsförpliktelser kan till exempel ha som syfte att 
en förvärvare vill försäkra sig om det fulla värdet av de förvärvade 
tillgångarna.45 Har begränsningar, objektivt sett, direkt anknytning till och 
är nödvändiga för koncentrationens genomförande så är de att anse som just 
accessoriska begränsningar.46 Om en koncentration genom beslut förklaras 
förenlig med den gemensamma marknaden så skall detta beslut även anses 
omfatta dessa begränsningar. Nu har även principen att företagen själv skall 
bedöma de accessoriska begränsningarna tillkommit, något som ger uttryck 
för lagstiftarens önskan att det inte skall ligga på kommissionen att bedöma 
och individuellt behandla dessa begränsningar.  

                                                 
41 COMP/M.2861, Siemens/Drägerwerk, EGT L 291, 08.11.2003, s.1-24. 
42 COMP/M.2861, Siemens/Drägerwerk, p.3. 
43 Ibid. p.4, 164. 
44 Verloop och Landes 2003, s.55. 
45 Wetter m.fl. 2004 s.746. 
46 Koncentrationsförordningen, art 6.1b, 8.1st2,  8.2st3. 
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Kommissionen publicerade 2005 ett nytt tillkännagivande47 som är tänkt att 
fungera som en vägledning för de företag som nu själva skall göra denna 
bedömning. Det förklaras i ingressen till koncentrationsförordningen att 
beslut från kommissionen som innebär att koncentrationer förklaras 
förenliga med den gemensamma marknaden även skall innefatta 
accessoriska begränsningar utan att kommissionen för den delen skall vara 
skyldiga att bedöma dessa.48 Kommissionen skall dock utöva en viss 
restfunktion och kan på begäran av de berörda parterna uttryckligen bedöma 
om en begränsning har direkt samband med och är nödvändig för 
genomförandet av koncentrationen. Det skall dock här röra sig om nya eller 
olösta frågor som ger upphov till verklig osäkerhet.49 I övriga fall är det som 
sagt upp till företagen själva att bedöma om deras avtal kan betraktas som 
accessoriska till en koncentration.  
 
När ett joint venture etableras innebär detta kanske att vissa nödvändiga 
överenskommelser eller begränsningar ingås av det självständiga joint 
venture-bolaget eller dess moderbolag. I tillkännagivandet om accessoriska 
begränsningar från 2005 redogörs för de vanligt förekommande 
begränsningarna i samband med full-function joint ventures och här 
beskrivs även de principer som är tillämpliga på dessa situationer. Denna 
del av tillkännagivandet ger företagen råd om vilka begränsningar som kan 
anses ha direkt anknytning till och vara nödvändiga för att kunna genomföra 
ett joint venture. Dessa råd kommer företagen ha stor nytta av när de skall 
göra sina egna bedömningar. De begränsningar som tas upp i 
tillkännagivandet är konkurrensklausuler, licensavtal och inköps- och 
leveransskyldigheter.50 Är begränsningarna inte att anse som accessoriska 
kommer de att bedömas separat enligt art 81 i EGF.51 Det finns inga stora 
skillnader mellan det nya tillkännagivandet och det gamla men vad som 
dock skiljer dem åt är att konkurrensklausuler mellan moderbolagen och 
joint venture-bolaget numera uppfyller kraven för accessoriska 
begränsningar under hela det företagets livstid till skillnad mot tidigare 
begränsning med tre till fem år.52   

                                                 
47 Kommissionens tillkännagivande om begränsningar som har direkt anknytning till och är 
nödvändiga för koncentrationer (nedan Tillkännagivande om accessoriska begränsningar). 
48 Koncentrationsförordningen, skäl 21. 
49 Ibid. Se även Tillkännagivande om accessoriska begränsningar, p.2. 
50 Tillkännagivande om accessoriska begränsningar, avd IV, p.36-44. 
51 Ibid. p.7. 
52 Ibid. p.36. 
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4 Full-function joint venture 

4.1 Inledning 
Ett joint venture kan skapas med avsikten att det skall ha sina egna 
anställda, sina egna tillgångar och tillträde till marknaden för att kunna 
fungera utan materiella resurser från moderbolagen. Ett sådant benämns av 
kommissionen som ett full-function joint venture, ett självständigt 
fungerande gemensamt företag som medför en strukturell förändring på 
marknaden. Enligt koncentrationsförordningen definieras ett full-function 
joint venture som ”ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en 
självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner”.53 Kommissionen har, 
som jag tidigare nämnt, gett ut ett tillkännagivande om begreppet full-
function joint venture och i detta redogörs för vad som krävs för att ett joint 
venture skall vara att anse som en full-function enhet. Nedan kommer de 
olika rekvisiten som koncentrationsförordningen uppställer att gås igenom. 
Inledningsvis avhandlas begreppet gemensam kontroll, joint control, och 
olika situationer när gemensam kontroll kan tänkas föreligga. Jag kommer 
sedan att redogöra för de två övriga rekvisiten, varaktig basis och 
självständig ekonomisk enhet. 
 

4.2 Joint control 
Ett förvärv av kontroll kan bestå i antingen ensam kontroll eller gemensam 
kontroll. I båda fallen definieras kontroll som möjligheten att kunna utöva 
bestämmande inflytande (decisive influence) över ett företag genom 
exempelvis rättigheter eller avtal.54 Med bestämmande inflytande menas 
vanligen möjligheten och makten att blockera åtgärder med avgörande 
betydelse för ett företags affärsstrategi.55 Ensam kontroll föreligger när ett 
ensamt företag kan utöva bestämmande inflytande över målbolaget. När två 
eller flera företag eller personer har möjlighet till bestämmande inflytande 
över ett annat företag så rör det sig om gemensam kontroll.56 Det är inte 
nödvändigt att visa att man kommer att utöva bestämmande inflytande, utan 
man behöver bara konstatera att möjligheten faktiskt finns.57  
 
Gemensam kontroll, som är den typ av kontroll som är aktuell när man 
bildar ett joint venture, innefattar även övergång från ensam kontroll till 
gemensam kontroll. Gemensam kontroll, kan likt ensam kontroll, fastställas 
på grundval av vissa omständigheter som är av faktisk eller rättslig natur.58 

                                                 
53 Koncentrationsförordningen, art 3.4. 
54 Ibid. art 3.2. 
55 Ibid. 
56 Ibid. Se även tillkännagivande om begreppet koncentration, p.19. 
57 Tillkännagivande om begreppet koncentration, p.23. 
58 Ibid. p.18. 
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Den vanligast förekommande formen är de jure kontroll men kommissionen 
har även påvisat de facto kontroll genom ett beslut i fallet TPS59. I fallet 
drog kommissionen slutsatsen att faktisk gemensam kontroll över joint 
venture-bolaget förelåg. Kommissionen grundade sin slutsats på bevis i 
form av ett konsekvent mönster av identiskt röstande under en femårsperiod 
från de två resterande bolagen.  
 
När moderbolagen måste komma överens om viktiga beslut som rör joint 
venture-bolaget anses gemensam kontroll föreligga.60 Det är just 
möjligheten att avgöra ett företags beslut som skiljer gemensam kontroll 
från ensam kontroll. När det gäller den ensamma kontrollen ger den en viss 
aktieägare befogenhet och därmed möjlighet att själv avgöra vissa 
strategiska beslut. Vid gemensam kontroll finns möjligheten att en 
blockeringssituation, deadlock, kan uppkomma genom att två eller flera av 
moderbolagen har befogenhet att förkasta de strategiska beslut som föreslås. 
Detta kräver att aktieägarna måste komma överens om joint venture-
bolagets affärsstrategi. Gemensam kontroll utmärks just av möjligheten för 
en deadlock-situations uppkomst.61  
 
Under avsnitt 3.3 redogjorde jag för koncentrationsbegreppet och tog där 
upp det tillkännagivande som kommissionen gett ut vad avser begreppet 
koncentration. Tillkännagivandet redogör även för olika situationer där 
gemensam kontroll anses föreligga. I de kommande avsnitten kommer jag 
att gå igenom olika former av gemensam kontroll. 
 

4.2.1 Lika rättigheter 
När det endast är två moderbolag som fördelar rösträttigheter i joint venture-
bolaget jämnt mellan sig så uppkommer oftast den vanligaste formen av 
gemensam kontroll. Eftersom det föreligger lika rösträttsantal måste 
parterna enas om alla beslut som rör företaget och detta innebär att varje 
part har möjlighet att utöva bestämmande inflytande.  
 
Gemensam kontroll kan även föreligga om båda parterna äger lika stora 
delar i joint venture-bolaget men beslutsfattande kring företaget skall ske 
genom majoritetsröstning enligt aktieägaravtalet. I fallet 
Alba/Beko/Grundig62 var situationen sådan att alla beslut skulle fattas 
genom majoritetsröstning enligt överenskommelsen mellan parterna i joint 
venture-bolaget. I praktiken fungerade det dock så att inga beslut kunde 
fattas utan att styrelserepresentanterna från de olika parterna hade kommit 
överens. Kommissionen ansåg under dessa omständigheter att båda 
moderbolagen hade möjlighet att utöva bestämmande inflytande och att det 
därmed förelåg gemensam kontroll.     
 
                                                 
59 COMP/JV.57, TPS, EGT C 137, 08.06.2002, s.28. 
60 Tillkännagivande om begreppet koncentration, p.18. 
61 Ibid. p.19. 
62 IV/M.3381, Alba/Beko/Grundig, EGT C 174, 06.07.2004. 
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Eftersom båda parterna har möjlighet att utöva bestämmande inflytande 
behöver de inte ingå ett formellt avtal. Skulle däremot ett formellt avtal ha 
upprättats så får inte detta strida mot principen om lika rättigheter mellan 
moderbolagen. Att ha lika stort antal representanter i ledningen eller att 
ingen av medlemmarna har utslagsröst är saker som kan föreskrivas i ett 
sådan formellt avtal. Lika rättigheter mellan företagen kan även uppnås 
genom att de två moderbolagen erhåller rätten att utse lika många 
företrädare var till joint venture-bolagets beslutandeorgan.63

 

4.2.2 Vetorätt 
Även om det inte råder jämlikhet mellan moderbolagen och de inte anses ha 
lika rättigheter eller att det finns fler än två moderbolag så kan ändå 
gemensam kontroll anses föreligga. Om minoritetsaktieägarna har 
ytterligare rättigheter som gör att det är möjligt för dem att motsätta sig 
viktiga beslut för joint venture-bolagets affärsstrategi så kan så vara fallet. 
Denna vetorätt kan antingen föreskrivas i ett avtal mellan moderbolagen 
eller rent av tas upp i bolagsordningen för joint venture-bolaget och 
vetorätten måste även avse strategiska beslut om detta företags 
verksamhet.64  
 
Vetorätten måste sträcka sig längre och omfatta mer än det som normalt 
beviljas minoritetsaktieägare för att skydda dessas ekonomiska intresse som 
investerare i joint venture-bolaget. När det inte är fråga om gemensam 
kontroll sträcker sig vanligen skyddet för minoritetsaktieägare till beslut om 
företagets existens som till exempel frågor som rör ändringar i 
bolagsordningen och liknande. Den vetorätt som ger upphov till gemensam 
kontroll rör oftast beslut och frågor avseende budget, affärsplan, stora 
investeringar eller utnämning av ledningen.65 Av dessa anses utnämnande 
av den högsta ledningen och fastställande av budget vara de vetorätter som i 
allmänhet är mest betydelsefulla.66 Förvärv av gemensam kontroll innebär 
inte att förvärvaren måste ha möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande 
över den löpande verksamheten, utan det som är avgörande är att vetorätten 
är tillräcklig för att göra det möjligt för moderbolagen att utöva sådant 
inflytande över joint venture-bolagets affärsstrategi.67 Som jag tidigare 
nämnt behöver man inte kunna bevisa att man kommer att utnyttja och 
använda sig av sitt inflytande utan det räcker att bara kunna konstatera att 
man har möjligheten att göra det. Det är inte heller nödvändigt för 
förvärvaren att inneha alla dessa typer av vetorätt utan det räcker med en del 
av dessa eller rent av bara en.68

 

                                                 
63 Tillkännagivande om begreppet koncentration, p.20. 
64 Ibid. p.22. 
65 Ibid. p.23. 
66 Ibid. p.25. 
67 Ibid. p.23. 
68 Ibid. p.24. 
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En vetorätt som är av särskild stor vikt på den marknaden som joint venture-
bolaget befinner sig på kan vara betydelsefull vid bedömningen om 
gemensam kontroll föreligger. En vetorätt som rör tekniken som bolaget 
kommer att använda sig av kan till exempel vara en viktig rättighet om 
teknologin är en nyckelfaktor i den verksamhet som företaget kommer att 
ägna sig åt.69 Ibland förekommer olika typer av vetorätter i ett och samma 
företag. När det då gäller att avgöra om gemensam kontroll föreligger skall 
bedömning göras utifrån en samlad bedömning av dessa rättigheter. 
Gemensam kontroll kan därmed inte ges de innehavare som har rättigheter 
som inte rör affärsplanen, budgeten eller affärsstrategin.70  
 
I fallet JCI/Bosch/VB Autobatteries JV71 ansågs en minoritetsaktieägare ha 
gemensam kontroll trots att denna endast hade ett aktieinnehav på 20 
procent. Anledningen var att alla viktiga beslut som rörde joint venture-
bolaget endast kunde fattas med de sammanslagna rösterna från både 
minoritets- och majoritetsaktieägarna.   
 
I fallet Blackstone/CDPQ/Kabel Nordrhein – Westfalen72 ansåg 
kommissionen att endast två företag, Blackstone och CDPQ, hade 
gemensam kontroll över ett av de aktuella joint venture-bolagen trots att det 
fanns ytterligare ett antal aktörer med i bilden. Genom CAI Lux, det ena 
joint venture-bolaget hade de båda bolagen gemensam kontroll över det 
andra, KNW. Det var kommissionens uppfattning att de två bolagen, 
eftersom de var de två största aktieägarna, var de som hade möjlighet att 
utöva sin vetorätt vad avsåg de viktigaste besluten som fattades av CAI 
Luxs ledning. Det andra joint venture-bolaget KNW ägdes till 55 procent av 
CAI Lux och till 45 procent av ett annat företag, KDG. KDG var ett helägt 
dotterbolag som skapades av företaget DT endast för denna transaktion. 
Kommissionen tog hänsyn till ett antal faktorer och kom som sagt fram till 
att Blackstone och CDPQ även hade gemensam kontroll över detta företag 
genom det första joint venture-bolaget, CAI Lux. Först och främst tvingades 
ledningen av KNW (som för övrigt valdes av CAI Lux) att genom en 
överenskommelse mellan Blackstone och CDPQ rösta tillsammans med och 
följa de instruktioner som ledningen för CAI Lux eller deras aktieägare gav. 
För det andra åtnjöt KDG, och därmed indirekt DT, endast vissa vetorätter 
och dessa innefattade inte rättigheter att besluta om affärsplan, tillsättande 
av ledning eller budget. Kommissionen ansåg att DT, genom KDG, inte 
uppfyllde kraven för gemensam kontroll över de strategiska besluten i 
KNW. 
 

                                                 
69 Tillkännagivande om begreppet koncentration, p. 28. 
70 Ibid. p.29. 
71 COMP/M.2939, JCI/Bosch/VB Auotbatteries JV, EGT C 284, 21.11.2002, s.4. 
72 COMP/JV.46, Blackstone/CDPQ/Kabel Nordrhein – Westfalen, EGT C 262, 19.09.2000, 
s.5. 
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4.2.3 Gemensamt utövande av vetorätten 
Det behöver inte förekomma någon specifik vetorätt utan det kan även vara 
så att två eller flera företag var för sig förvärvat minoritetsinnehav i ett annat 
företag och att de tillsammans får gemensam kontroll över detta. Så kan 
vara fallet om minoritetsaktieägarna tillsammans har majoritet av 
rösträttigheterna och att de tillsammans bestämmer sig för att utnyttja dessa. 
Denna typ av samordning kan grunda sig antingen på faktiska förhållanden 
eller rent av vara resultatet av ett rättsligt bindande avtal. För att säkerställa 
att rösträttigheterna utövas gemensamt kan parterna överlåta sina aktier till 
ett holdingföretag eller träffa ett avtal om att agera samordnat och rösta 
gemensamt.73

 
Det kan även vara så att minoritetsaktieägarna de facto besitter gemensam 
kontroll genom att det finns starka gemensamma intressen mellan parterna 
och att en part därför inte skulle agera mot den andra partens intressen.74 
Huruvida dessa starka gemensamma intressen föreligger är beroende av ett 
antal särskilda omständigheter. Som huvudregel är det större sannolikhet att 
moderbolagen medvetet agerar samordnat när gäller bildandet av ett nytt 
joint venture än vad det är vid förvärv av minoritetsandelar i ett redan 
existerande företag. Det är då även större sannolikhet att dessa av 
kommissionen kommer att anses som gemensamt kontrollerade. Detta har 
sin förklaring i att det i denna situation är mer troligt att parterna kommer att 
fullfölja en avsiktlig gemensam policy och därmed ha gemensamma 
intressen, än i de fall där det handlar om uppköp av aktier i redan befintliga 
företag. Något som ytterligare stärker chansen att etablera gemensamma 
intressen är om moderbolagen har något särskilt att tillföra joint venture-
bolagets funktion och något som är avgörande för dess verksamhet. Det kan 
handla om exempelvis know-how, leveransavtal eller liknande. Här ges 
moderbolagen chansen att driva företaget i samverkan genom att tidigt 
komma överens om de viktigaste strategiska besluten i företaget. Ju större 
moderbolagen är desto svårare blir dock detta.75 Ju fler antal parter desto 
mindre sannolikt att det kommer att finnas en samordning som tyder på 
starka gemensamma intressen. 
 

4.2.4 Gemensam kontroll under begränsad 
period 

Om ett joint venture-bolag endast under en startperiod kommer ge upphov 
till gemensam kontroll, men sedan ensamt kommer att kontrolleras av en 
aktieägare skall transaktionen normalt betraktas som förvärv av ensam och 
inte gemensam kontroll.76 I fallet BS/BT77 var det två parter som var och en 

                                                 
73 Tillkännagivande om begreppet koncentration, p.30-31. 
74 Ibid. p.32. 
75 Ibid. p.34. 
76 Ibid. p.38. 
77 Case IV/M.425, BS/BT, C 134, 17.05.1994. 
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ägde 50 procent av aktierna. Joint venture-avtalet föreskrev att de var 
tvungna att ha ojämlika rösträttigheter. Den part som hade den svagaste 
rösträtten fick tidsbegränsat skydd i form av vetorätt de första tre åren. Efter 
dessa år upphörde rättigheterna att gälla och det var av denna anledning som 
kommissionen i sin bedömning inte ansåg att villkoren för gemensam 
kontroll var uppfyllda.78   
 

4.2.5 Förändringar i kontrollstrukturen 
En koncentration kan även uppkomma då det gäller en förändring i 
kontrollstrukturen, till exempel från gemensam till ensam kontroll eller 
genom en ökning av antalet aktieägare som kan utöva gemensam kontroll.79 
När det, som jag tidigare varit inne på, dock gäller gemensam kontroll under 
endast en startperiod på tre till fem år och att detta sedan omvandlas till 
ensam kontroll genom en rättsligt bindande överenskommelse anses dessa 
transaktioner bestå i ensam kontroll.  
 
Kommissionens bedömning av fall där en övergång sker från gemensam till 
ensam kontroll kan variera från fall till fall beroende på omständigheterna.  
Kommissionen har uttalat att det i enstaka fall kan krävas en mer 
djupgående analys av ärendet. Särskilda konkurrensproblem kan enligt 
kommissionen uppkomma när det rör sig om ett tidigare joint venture, som 
numera endast kontrolleras av en ägare, och som är integrerat i denna enda 
resterande aktieägares ”nätverk”. Detta beror på att det kan leda till ett 
undanröjande av de begränsningar som följer av eventuella skiljaktiga 
intressen mellan flera kontrollerande aktieägare. Detta kan i sin tur leda till 
att joint venture-bolagets strategiska ställning på marknaden stärks.80   
 

4.3 Varaktig basis 
Ytterligare ett krav för att ett joint venture skall anses vara full-function är 
att syftet måste vara att det skall bedriva verksamhet på varaktig basis. Om 
moderbolagen tilldelar joint venture-bolaget de resurser som krävs för att 
sköta den löpande verksamheten är detta ofta ett tecken på att avsikten är att 
bedriva verksamhet under en längre period. Ibland innehåller joint venture-
avtalet bestämmelser om vad som händer vid olika situationer som kan 
tänkas uppkomma. Det kan handla om exempelvis meningsskiljaktigheter 
mellan moderbolagen. För att skydda sig mot sådana situationer för man in 
bestämmelser i avtalet som t ex säger att ett eller flera moderbolag har rätt 
att dra sig ur eller att företaget då kommer att upplösas. Denna typ av 
bestämmelser hindrar inte att rekvisitet om varaktig basis anses uppfyllt. 
Hinder för uppfyllande av detta rekvisit förekommer inte heller när det rör 
sig om ett avtal där varaktigheten för företaget redan är fastställd. 

                                                 
78 Se även COMP/M.2389, Shell/DEA, EGT L 15, 21.01.2003, s.35-61. 
79 Tillkännagivande om begreppet koncentration, p.40, Broberg 2004, s.743. 
80 Tillkännagivande om förenklat förfarande, p.9. 
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Tidsperioden måste dock vara tillräckligt lång för att innebära en varaktig 
förändring i de berörda företagens struktur eller att en eventuell fortsättning 
av samarbetet stadgas i avtalet. Så var fallet i Eastman Kodak/Sun 
Chemical81 där joint venture-bolaget till en början etablerades för en 
tioårsperiod. Detta ansågs dock fortfarande vara på varaktig basis eftersom 
det i joint venture-avtalet innehöll bestämmelser om valmöjligheten att låta 
avtalet löpa ytterligare fem år efter den initiala tidsperiodens utgång. I ett 
antal fall har kommissionen godkänt tidsperioder på sju år som varaktig 
basis i de fall där det funnits bestämmelser om automatisk förnyelse efter 
utgången tid.82 Av praxis att döma har en lägsta gräns på fem år accepterats 
för att kravet på varaktig basis skall anses vara uppfyllt. Det måste dock röra 
sig först och främst om en initial period av fem år och sedan måste även 
bestämmelser om ytterligare förnyelse, på exempelvis fem år, finnas 
upptaget i avtalet.83

 
Om ett joint venture bildas för en kortare, begränsad tid, anses inte 
verksamheten bedrivas på varaktig basis. Ett sådan tidsbegränsat joint 
venture kan skapas för ett särskilt projekt som exempelvis uppförandet av 
ett kraftverk där joint venture-bolaget inte kommer att vara delaktig i driften 
av det när det väl uppförts.84 Ett annat exempel på ett sådant tidsbegränsat 
joint venture är ett som skapades för att tillfälligt ”hålla” aktier och 
moderbolagen hade för avsikt att avsluta detta efter en treårsperiod. Detta 
ansågs inte vara ett joint venture som hade för avsikt att bedriva verksamhet 
på varaktig basis.85

 

4.4 Självständig ekonomisk enhet 
Som jag tidigare nämnt skall ett joint venture på varaktig basis fylla en 
självständig ekonomisk enhets alla funktioner, alltså vara en 
självförsörjande enhet för att anses vara ett full-function joint venture och 
därmed omfattas av koncentrationsförordningen. Det här innebär att ett full-
function joint venture, måste vara verksamt på en marknad och där uppfylla 
alla de funktioner som normalt fylls av företag verksamma på samma 
marknad. För detta krävs att joint venture-bolaget har en ledning som är 
med i skötseln av den löpande verksamheten och att företaget har 
tillräckliga resurser för att själv på varaktig basis driva sina affärsaktiviteter. 
Med resurser avses här kapital, anställda samt materiella och immateriella 
tillgångar.86 Om ett joint venture tar över endast en viss funktion i 
moderbolagens verksamhet utan att få tillgång till marknaden så kan inte 

                                                 
81 IV/M.1042, Kodak/Sun Chemical, EGT C 32, 30.01.1998, s.5. 
82 För exempel se COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beierdorf/JV, EGT C 89, 20.03.2001, s.3 
eller IV/M.901, Go Ahead/Via/Thameslink, EGT C 253, 19.08.1997, s.2. 
83 För exempel se COMP/M.2982, Lazard/Intesa BCI/JV, EGT C 118, 20.05.2003, s.24. 
84 Tillkännagivande om självständigt fungerande gemensamma företag, p.15. 
85 IV/M.722, Teneo/Merrill/Lynch/Bankers Trust, EGT C 159, 04.06.1996, s.4. 
86 Tillkännagivande om självständigt fungerande gemensamma företag, p.11-12. 
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företaget anses självständigt fungerande. Så kan vara fallet när det är 
begränsat till exempelvis forskning och utveckling.87  
 
I fallet Toray/Murata/Teijin88 förelåg inga problem vad avsåg bedömningen 
av joint venture-bolaget som full-function trots att moderbolagen inte 
överförde alla delar av sina aktiviteter till detta när det skapades. 
Moderbolagens marknadsföring, försäljning och forsknings- och 
utvecklingsaktiviteter överfördes på en gång tillsammans med aktuella 
resurser för att klara av dessa aktiviteter. Moderbolagen kom sedan överens 
om att tillföra sina tillverkningsaktiviteter inom ett år efter det att joint 
venture-bolaget hade införlivats. Kommissionen bortsåg från 
moderbolagens argument om att joint venture-bolaget endast skulle uppfylla 
kraven på en full-function enhet vid ett senare tillfälle, närmare bestämt när 
tillverkningsaktiviteterna överförts. Kommissionen kom istället fram till att 
det räckte att moderbolagen redan hade kommit överens om att överföra de 
resterande tillgångarna som krävdes för att joint venture-bolaget skulle 
uppfylla kraven för ett full-function joint venture.89   
 
Kommissionen ansåg i fallet Hitachi/NECDRAM/JV90 att ett joint venture 
uppfyllde kraven för ett full-function joint venture. Anledningen till 
kommissionens bedömning var att joint venture-bolaget vid utgången av 
implementeringstiden skulle ha etablerat en egen säljkanal, skulle ha 
exklusiv användning av sitt eget märke och skulle ha tillgång till alla 
nödvändiga immateriella rättigheter. Joint venture-bolaget skulle även ha 
tillgång till alla de resurser som behövs för att uppfylla kravet på en 
självständig ekonomisk enhet, som till exempel tillgångar, personal och 
finansiella medel. 
 
I fallet RSB/TENEX/Fuel Logistics91 kom kommissionen fram till 
motsatsen. Här gällde det ett joint venture som trots indikationer från 
moderbolagen om att de skulle komma att ha sin egen utrustning och 
personal inte kunde uppvisa någon form av konkret plan på denna 
utveckling. Detta tillsammans med det faktum att joint venture-bolaget i 
huvudsak skulle försörja sitt ena moderbolag och därmed var beroende av 
detta för sin fortsatta överlevnad gjorde att kommissionen ansåg att det inte 
utgjorde en självständig ekonomisk enhet och därmed inte uppfyllde kravet 
på ett full-function joint venture. Joint venture-bolaget hade inte heller 
tillgång till den nödvändiga transportutrustning som krävdes eller 
specialiserad personal, något som självklart också påverkade 
kommissionens bedömning.    
 
Vid bedömning om huruvida ett joint venture-bolag är att anse som 
självständigt fungerande bör moderbolagens närvaro på marknader i tidigare 

                                                 
87 Tillkännagivande om begreppet själständigt fungerande gemensamma företag, p.13.  
Se även IV/M.58, Baxter/Nestlé/Salvia, EGT C 37, 13.02.1991. 
88 COMP/M.2763, Toray/Murata/Teijin, EGT C 25, 01.02.2003, s.2. 
89 Ibid. p.10,13. 
90 COMP/JV.44, Hitachi/NECDRAM/JV, EGT C 153, 01.06.2000, s.8. 
91 IV/M.904, RSB/TENEX/Fuel Logistics, EGT C 168, 03.06.1997, s.5. 
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eller senare led beaktas särskilt i de fall där närvaron leder till betydande 
köp eller försäljningar mellan moderbolagen och det gemensamma 
företaget. Under en inledande fas kan det vara så att joint venture-bolaget är 
beroende av exempelvis försäljning till sina moderbolag för att företaget 
skall kunna etableras på en marknad. Normalt sett påverkar en sådan 
inledningsfas inte joint venture-bolagets självständiga funktion. Är det 
meningen att en försäljning från företaget skall ske på varaktig basis får man 
istället titta på om detta, oberoende av denna försäljning, kommer att ta en 
aktiv del på marknaden. Här är det viktigt att jämföra försäljningsandelen 
med företagets totalproduktion och det är även viktigt att undersöka om 
försäljningen sker på allmänna handelsvillkor till moderbolagen. När 
försäljning sker till moderbolagen så bör man även ifrågasätta om mervärdet 
som tillförs joint venture-bolagets produkter eller tjänster endast är 
obetydligt. Om så är fallet rör det sig snarare om en gemensam 
försäljningsagentur mellan moderbolagen.92  
 

                                                 
92 Tillkännagivande om självständigt fungerande gemensamt företag, p.14. 
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5 Bedömning enligt art 81 i 
fördraget 

5.1 Inledning 
För de joint ventures som inte uppfyller full-function kraven innebär detta 
att en bedömning enligt koncentrationsförordningen inte blir aktuell utan 
istället tillämpas på dessa ventures art 81 i EG-fördraget. I de närmast 
följande avsnitten kommer bedömning enligt art 81 att redogöras för och 
även undantagsregeln i art 81.3. Avslutningsvis kommer ett praktiskt 
exempel att tas upp för att visa på hur kommissionen gör en bedömning 
enligt art 81.1 och art 81.3 i EG-fördraget.  
 

5.2 Bedömning enligt art 81.1 
Ett joint venture som inte uppfyller kraven för ett full-function joint venture 
(non-full function joint venture) och därmed inte omfattas av 
koncentrationsförordningens bestämmelser kommer att konkurrensrättsligt 
bedömas enligt förbudet mot konkurrenshämmande avtal eller samarbeten i 
art 81 i fördraget. Anledningen till att denna artikel blir tillämplig på joint 
ventures är att de ofta har sin grund i antingen avtal mellan aktieägare eller 
åtminstone en faktisk samordning av moderbolagens ställning och kontroll 
över joint venture-bolaget. För att ett joint venture skall bedömas enligt art 
81.1 krävs dock att samarbetet eller avtalet påverkar handeln mellan 
medlemsstaterna. Är så inte fallet kommer verkningarna av bolaget 
begränsas till endast en medlemsstat eller till områden utanför 
gemenskapen. Ett joint venture mellan konkurrenter kommer endast träffas 
av art 81.1 om effekten på konkurrensen mellan medlemsstaterna blir 
märkbar. Ett joint venture mellan parter, som är konkurrenter, vilkas 
sammanlagda marknadsandel inte överstiger 10 procent brukar normalt inte 
anses uppfylla kravet på märkbarhet.93 Om parterna inte är konkurrenter och 
marknadsandelen för var och en av parterna inte överstiger 15 procent 
presumeras att märkbarhetsrekvisitet ej är uppfyllt.94  
 
Ett analytiskt ramverk kring hur kommissionen bedömer horisontella 
samarbeten som kan tänkas innebära hämmande av konkurrensen inom 

                                                 
93 Kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart. 
begränsar konkurrensen enligt art 81.1 i fördraget (de minimis), EGT C 368, 22.12.2001, 
s.1. 
94 Ibid. 
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gemenskapen presenteras i riktlinjer om tillämpning av art 81 på 
horisontella samarbetsavtal från 2001.95  
 
Enligt riktlinjerna finns det inledningsvis två typer av avtal, de som direkt 
kan sägas omfattas av art 81.1 och de som direkt kan sägas inte omfattas. 
Det avtal som direkt kan sägas omfattas av förbudet är de avtal som har som 
syfte att begränsa konkurrensen som till exempel samarbetsavtal som skall 
reglera prissättning eller uppdelning av marknader. Det är dessa typer av 
avtal som anses som mest skadliga eftersom de direkt påverkar 
konkurrensen. Avtal som direkt kan sägas inte omfattas av förbudet är avtal 
som i sig inte innebär någon samordning av parternas konkurrensbeteende 
på marknaden. Applicerar vi detta på joint ventures kommer de typer av 
avtal som nedan räknas upp inte att omfattas av förbudet. 
 

• Joint ventures mellan företag som inte konkurrerar med varandra. 
• Joint ventures mellan konkurrerande företag som inte självständigt 

kan genomföra det projekt eller den verksamhet som omfattas av 
samarbetet. 

• Joint ventures som gäller en verksamhet som inte påverkar de 
relevanta konkurrensparametrarna.96 

 
Den enda gång som ovannämna typer att joint ventures kan träffas av 
förbudet är om de omfattar företag med betydande marknadsinflytande och 
som troligen eller sannolikt kommer att utestänga en tredje part från 
marknaden.97  
 
Avtal som inte hör till de två kategorier som jag ovan räknat upp är de avtal 
som eventuellt kan tänkas omfattas av förbudet. Dessa typer av avtal 
befinner sig i någon slags gråzon och kräver en närmare undersökning för 
att man skall kunna avgöra om de är att anse som förbjudna enligt art 81.1. I 
de här fallen måste en bedömning och analys göras av de potentiella 
effekterna på konkurrensen. Det krävs alltså att negativa effekter på 
konkurrensen vad gäller exempelvis priser, produkters mångfald och 
kvalitet eller produktion skall kunna påvisas.98 Analysen måste även 
omfatta marknadsrelaterade kriterier som till exempel marknadsposition 
eller liknande.99  
 
De riktlinjer som tagits upp här och som omfattar tillämpningen av art 81 på 
samarbetsavtal liknar riktlinjerna för horisontella koncentrationer enligt 
koncentrationsförordningens som publicerades 2005.100 Det som riktlinjerna 
                                                 
95 Riktlinjer för tillämpningen av art 81 i EG-fördraget på horisontella samarbetsavtal, EGT 
C 3, 06.01.2001, s.2-30 (nedan riktlinjer för tillämpning av art 81 på horisontella 
samarbetsavtal). 
96 Ibid. p.24. 
97 Ibid. 
98 Ibid. p.2. 
99 Ibid. p.26. 
100 Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om 
kontroll av företagskoncentrationer (nedan riktlinjer för horisontella koncentrationer). För 
närmare redogörelse för riktlinjer för horisontella koncentrationer se avsnitt 6.3.1. 
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har gemensamt är att de grundar sig främst på ekonomiska kriterier. 
Huruvida ett avtal har negativa effekter på konkurrensen beror på det 
ekonomiska sammanhanget. Vid bedömning skall här hänsyn tas till såväl 
avtalets art som parternas gemensamma marknadsinflytande.101 
Tillsammans med andra strukturella faktorer, som till exempel 
marknadsandelarnas stabilitet under viss tid, inträdeshinder på marknaden 
eller produkternas art, kan påverkan på konkurrensen och dess omfattning 
avgöras. Riktlinjerna redogör för ett antal faktorer som är viktiga vid 
bedömningen av parternas marknapsposition, marknadens struktur och de 
konkurrenseffekter som transaktionen kan tänkas få när det gäller att avgöra 
om ett joint venture begränsar konkurrensen.102 Om ett joint venture-avtal 
uppfyller rekvisiten i art 81 är det automatiskt ogiltigt.103  
 

5.3 Bedömning enligt art 81.3 
Art 81.3 är en undantagsregel som kan appliceras antingen på individuella 
samarbeten enligt kraven i art 81.3 eller på grupper av samarbeten genom 
olika gruppundantagsförordningar. Generellt kan sägas att om ett joint 
venture skapar eller stärker en dominerande position och som är att anse 
som konkurrenshämmande enligt art 81 kan det i princip inte beviljas 
undantag. Denna typ av joint venture-avtal kan även bli föremål för 
bedömning enligt art 82 som rör missbruk av dominerande ställning. En vid 
förklaring av när ett joint venture kan tänkas uppfylla kriterierna för 
individuellt undantag enligt art 81.3 är när fördelarna för ekonomisk 
utveckling och fördelarna för konsumenterna överväger den hämmande 
effekten på konkurrensen. Kommissionen likställer sådana fördelar med 
exempelvis framställande av nya och förbättrade produkter eller öppnandet 
av nya marknader som innebär utökad försäljning inom nya områden.104  
 
Enligt rådets förordning105 om tillämpning av art 81 och 82 i fördraget finns 
inte längre möjlighet anmäla avtal för individuella undantag enligt art 81.3. 
Det är nu upp till parterna att själva göra bedömningen om huruvida ett 
individuellt undantag kan komma i fråga. Kommissionen har dock 
fortfarande rätt att bestämma att art 81 inte är tillämplig på fallet, antingen 
genom att det inte är att anse som ett förbjudet avtal enligt art 81.1 eller att 
det träffas av undantagsreglerna i art 81.3. För att kommissionen skall kunna 
gå in och besluta att art 81 inte är tillämplig på det aktuella avtalet krävs att 
det finns ett allmänt intresse inom gemenskapen för ett sådant avgörande. 
Det förutsätts dock att denna rätt endast skall utövas av kommissionen i 
undantagsfall som när det exempelvis handlar om avtal som framkallar en 
ny rättslig fråga med potentiellt stora konsekvenser för den gemensamma 
konkurrensen. De beslut som kommissionen tidigare fattat i ärenden som 
                                                 
101 Riktlinjer för tillämpning av art 81 på horisontella samarbetsavtal, p.20. 
102 Ibid. p.27-30. 
103 Art 81.2 EG-fördraget. 
104 Riktlinjer för tillämpning av art 81 på horisontella samarbetsavtal, p.31-32. 
105 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, EGT L 1, 04.01.2003, s.1-25. 
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har behandlat individuella undantag kommer att fungera som viktiga 
riktlinjer för både parterna själva i den egna bedömningen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna vid deras beslutsfattande. Enligt rådets 
förordning106 om tillämpning av art 81 och 82 har numera de nationella 
konkurrensmyndigheterna i medlemsstaterna rätt att tillämpa dessa till 
fullo.107  
  
Ett beviljande av undantag, enligt de gamla reglerna, innebar i de flesta fall 
även att villkor ställdes upp. Villkoren visade vilka åtgärder som skulle 
vidtas vad gäller de konkurrenshämmande effekterna av joint venture-
bolaget för att uppfylla undantagskraven. Oftast var dessa villkor av 
behavioristisk natur snarare än strukturell. Ett exempel på ett sådant villkor 
som kommissionen ställde upp hittar vi i fallet BSkyB/Kirch Pay TV.108 
Fallet gällde ett joint venture mellan BSkyB, British Telecom, Midland 
Bank och Matsushita Electric Europe med syfte att erbjuda digitala 
interaktiva tv-tjänster. Kommissionen var bekymrad över att BSkyB och 
British Telecom som potentiella konkurrenter på marknaden skulle 
försvinna i och med skapandet av joint venture-bolaget. Kommissionen satte 
av denna anledning upp ett antal villkor för att undantag skulle beviljas 
under de sju år som var livstiden för bolaget. Villkoren bestod bland annat i 
ett krav på att parterna skulle informera sina slutkonsumenter och 
försäljningsagenter att man som kund inte var tvungen att abonnera på deras 
betal-tv-tjänster för att kunna köpa övriga produkter. 
 
Kommissionen har antagit ett antal gruppundantagsförordningar till olika 
kategorier av avtal och dessa undantagsförordningar är tillämpliga på joint 
ventures. Om ett joint venture omfattas av en gruppundantagsförordning 
innebär detta en befrielse från bördan att få det individuella samarbetet 
prövat enligt enbart de kriterier som art 81.3 uppställer. Ett exempel på en 
gruppundantagsförordning är den som behandlar forsknings- och 
utvecklingsavtal.109 Joint ventures som har forskning och utveckling, FoU, 
som syfte är förhållandevis vanliga. Kommissionen ser oftast positivt på 
dessa typer av joint ventures men identifierar även svårigheter om ett sådant 
samarbete skulle leda till att aktörer utestängs från marknaden om 
forskningsresultatet skulle utnyttjas exklusivt och att en av parterna därmed 
ges en nyckelposition till teknologin. Har parterna redan väsentligt 
inflytande på marknaden så kan FoU-joint ventures mellan konkurrenter 
leda till negativa effekter på marknaden i och med exempelvis begränsning 
av nybildningar, samordning av konkurrensbeteende eller 
utestängningseffekter. Parterna måste av denna anledning kunna påvisa 
väsentliga effektiviseringar om makt över marknaden skapas eller förstärks 
genom joint venture-bolaget. I vissa fall består joint venture-avtalet av olika 

                                                 
106 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, EGT L 1, 04.01.2003, s.1-25.  
107 Ibid. art 5. 
108 COMP/JV.37, BSkyB/Kirch Pay TV, EGT C 110, 15.04.2000, s.45 
109 Kommissionens förordning (EG) nr 2659/2000 av den 29 november 2000 om 
tillämpning av art 81.3 i fördraget på grupper av avtal om forskning och utveckling, EGT L 
304, 05.12.2000, s.7-12. 
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typer och steg av samarbete. Det kan till exempel röra sig om ett FoU-avtal 
som senare skall utvecklas till en produktion av de resultat som framkommit 
i forskningen. Kommissionen bedömer i sådana här fall först 
utgångspunkten i avtalet och graden av koordinering. Vid den här typen av 
joint venture, som involverar både FoU och produktion, sker bedömningen 
först och främst på FoU-delen av avtalet under förutsättning att 
produktionen endast kommer att äga rum om forskningsresultaten är 
positiva. Så är dock inte fallet om det skulle visa sig att produktionsdelen i 
avtalet är den större delen, då den initiala bedömningen sker här. Handlar 
det om joint ventures som är av komplex natur och innehåller flera olika 
typer samarbete kommer kommissionen att göra sin bedömning utifrån hela 
joint venture-bolaget för att kunna avgöra tillämpligheten av art 81.  
    

5.4 Ett praktiskt exempel 
I fallet Exxon/Shell110 handlade det om ett joint venture som hade till syfte 
att producera linjär lågdensitetspolyeten, LLP, (som skulle utvinnas från 
high-pressure lågdensitetspolyeten, HLP) och också möjligheten att 
producera högdensitetspolyeten, HP. Moderbolagen skulle tillföra joint 
venture-bolaget det råmaterial som behövdes till produktionen. I utbyte 
skulle moderbolagen förses med allt som producerades. Exxon gav joint 
venture-bolaget alla nödvändiga immateriella rättigheter och produkterna 
som producerades skulle säljas individuellt av de två moderbolagen. 
Kommissionen fann att marknaderna för LLP och HLP tillsammans skapade 
en relevant produktmarknad och att marknaden för HP var en separat 
relevant marknad. Joint venture-bolaget hade som primärt syfte att 
producera LLP men faktum var att den process som bolaget använde sig av 
för detta även var kapabel att producera HP. Kommissionen ansåg att den 
geografiska marknaden sträckte sig över gemenskapen.  
 
I sitt beslut meddelade kommissionen att den inte ansåg att joint venture-
bolaget uppfyllde en självständig ekonomisk enhets alla funktioner och 
därmed blev föremål för bedömning enligt art 81. Kommissionen ansåg att 
joint venture-bolaget hade som syfte eller fick som effekt ett samordnat 
konkurrensbeteende mellan moderbolagen och att det därmed var att anse 
som en begränsning av konkurrensen som kunde påverka handeln mellan 
medlemsstater. Efter att ha konstaterat att transaktionen omfattades av art 
81.1 gick kommissionen vidare i sin bedömning för att reda ut om joint 
venture-bolaget uppfyllde de krav som ställs upp för att beviljas individuellt 
undantag i art 81.3. Efter viss modifikation kom kommissionen fram till att 
så var fallet. Kommissionen konstaterade följande: 
 

• Förbättrad produktion genom utnyttjande av ny teknologi skulle 
gynna teknisk och ekonomisk utveckling. 

                                                 
110 IV/33.640, Exxon/Shell, EGT L 144, 09.06.1994, s.20-36. 
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• Konsumenter skulle åtnjuta diverse fördelar som till exempel lägre 
kostnader, bättre produkt, undvikande av miljörisker i samband med 
transport och så vidare.  

• Konkurrensbegränsningarna i och med de modifierade avtalen 
ansågs nödvändiga för att uppfylla syftet med joint venture-bolaget. 

• Joint venture-bolaget innebar inte att konkurrensen minskade. Efter 
att bolaget hade etablerats på marknaden skulle Exxon och Shells 
marknadsandel vad gäller aktuella produkter endast uppgå till ca 22 
procent. Detta tillsammans med övriga konkurrenters storlek på 
marknaden innebar en garanti för att konkurrens inte skulle 
utestängas på grund av transaktionen. 

 
Den lämpliga tid under vilken undantag skulle beviljas sattes till tio år och 
en kortare tid hade enligt kommissionen inte speglat vikten av 
moderbolagens investeringar i joint venture-bolaget. 
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6 Full-function joint ventures 
med kooperativa element 

6.1 Inledning 
Ett full-function joint venture kan även ha kooperativa element, det vill säga 
bestå av koordinerade eller samordnade effekter. Om ett full-function joint 
venture har som syfte eller får sin effekt ett samordnat konkurrensbeteende 
som hos företag som fortsätter att vara självständiga från varandra blir dessa 
typer av joint ventures föremål för en annan bedömning.111 Mer om denna 
bedömning under avsnitt 6.2 nedan. Innan den gamla 
koncentrationsförordningen trädde ikraft 1989 så skulle den koncentrativa 
(strukturella) delen av ett joint venture bedömas enligt 
koncentrationsförordningen medan den kooperativa (behavioristiska) delen 
som gällde inverkan på konkurrensen skulle bedömas enligt art 81 i EG-
fördraget.112 Ändringar infördes dock 1989 och det blev nu möjligt för ett 
joint venture att anses vara en koncentration i enlighet med förordningen 
även om bildandet resulterar i ett samordnat konkurrensbeteende mellan 
självständiga företag. Det fanns ett behov av att kunna hantera de 
koncentrationer där ett samordnat konkurrensbeteende uppstod inom ramen 
för koncentrationsförordningen och det var också det som var anledningen 
bakom skapandet av art 2.4. Efter revideringen av den gamla 
koncentrationsförordningen 1998 innefattas numera även full-function joint 
ventures med kooperativa aspekter. Dessa typer av joint ventures åtnjuter 
alltså numera de processuella fördelar som det faktiskt innebär att bedömas 
enligt koncentrationsförordningen istället för en bedömning endast i 
enlighet med konkurrensförbudet i art 81. Det förutsätts här att joint 
venture-bolaget utgör en koncentration som har gemenskapsdimension och 
därmed uppfyller de krav som koncentrationsförordningen i övrigt 
uppställer. 
 
Detta kapitel av uppsatsen kommer kort att inledas med lite bakgrund i form 
av det viktiga Airtours-fallet.113 Art 2.4 kommer sedan att redogöras för och 
även hur en bedömning enligt denna artikel görs. Jag kommer sedan att gå 
igenom hur kommissionen gör sin bedömning av 
samordnade/koordinerande effekter, först enligt de kriterier som 
koncentrationsförordningen ställer upp och sedan enligt tillkännagivandet 
om horisontella koncentrationer. Jag kommer att avsluta detta kapitel med 
ett praktiskt exempel för att belysa eventuella svårigheter vid bedömning av 
samordnade effekter.  
 
                                                 
111 Koncentrationsförordningen, art 2.4. 
112 Det är på grund av denna ”gamla” uppdelning som de kallas full-function joint ventures 
med kooperativa element. 
113 Mål T-342/99, Airtours mot kommissionen, REG 2002, s.II-2585. 
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6.2 Airtours-fallet 
Tidigare under avsnitt 3.6.3.1 om bakgrunden till SIEC-testet tog jag upp 
fallet Airtours där Förstainstansrättens dom har fått stor betydelse vad gäller 
kommissionens bedömning av koncentrationer. Fallet har legat till grund för 
SIEC-testet och spelat en viktig roll vad gäller de samordnade effekter som 
detta kapitel kommer att handla om. 
 
Till en början handlade detta fall om en anmälan till kommissionen om ett 
förslag till företagskoncentration på den engelska resemarknaden.114 
Airtours skulle enligt förslaget förvärva fullständig kontroll över bolaget 
First Choice och bolaget hade även för avsikt att förvärva hela aktiekapitalet 
i bolaget vilket därmed innebär att transaktionen utgör en 
företagskoncentration enligt art 3.1b i koncentrationsförordningen.115 I och 
med denna koncentration skulle antalet medlemmar i ”oligopolet” reduceras 
från fyra till tre med en sammanlagd marknadsandel på 80 procent. 
Kommissionen inleder sin prövning med att redogöra för begreppet kollektiv 
dominerande ställning. Kommissionen har i tidigare fall kommit fram till att 
flera företag tillsammans kan skapa en dominerande ställning, något som 
även fastslagits av Förstainstansrätten.116 I Airtours mot First Choice anför 
kommissionen att den inte anser att en kollektivt dominerande ställning 
kräver att medlemmarna i ett oligopol beter sig som att de slutit ett eller 
flera uttryckliga avtal, vad avser exempelvis priser, kapacitet eller att dela 
upp marknaden mellan sig. Kommissionen anser alltså att det räcker att 
medlemmarna i oligopolet genom koncentrationen tvingas anpassa sig till 
marknadsvillkoren och individuellt bete sig på ett sätt som väsentligt 
minskar konkurrensen parterna emellan och i princip gör dem oberoende av 
konkurrenter, kunder och konsumenter.117 Kommissionen undersökte i sin 
konkurrensprövning marknaden och dess struktur före och efter 
koncentrationen. Kommissionen ansåg att konkurrensen skulle hämmas 
ytterligare mellan de största aktörerna och att koncentrationen skulle ge en 
mera koncentrerad marknadsstruktur som skulle kunna motivera de största 
aktörerna att undvika konkurrens i ännu större grad. Till resultat skulle detta 
kunna få att mindre aktörer och nya aktörer skulle få svårt att återupprätta 
balansen igen. Slutsatsen blev följaktligen att koncentrationen enligt 
kommissionen inte kunde förklaras förenlig med den gemensamma 
marknaden.  
 
Airtours överklagar och fallet tas upp till prövning i Förstainstansrätten. 
Rätten anförde att det var större sannolikhet att samordning skulle företas 
om det på marknaden var relativt lätt att nå samförstånd om villkoren för 
samordning. I övrigt måste tre villkor enligt Förstainstansrätten vara 
uppfyllda för att kollektiv dominerande ställning skall anses föreligga: 

                                                 
114 IV/M.1524, Airtours/First Choice, EGT L 93, 13.04.2000, s.1-33. 
115 Ibid. p.1. 
116 IV/M.619, Gencor/Lonrho, EGT L 11, 14.01.1997, s.30-72, Mål T-102/96 Gencor mot 
kommissionen, REG 1999, s.II-753, se även Craig och de Bùrca 2003, s.1052f. 
117 IV/M.1524, Airtours/First Choice, p.54. 
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•  Varje företag som ingår i oligopolet måste kunna få kännedom över 
de övriga företagens agerande för att kunna kontrollera huruvida de 
antar samma strategi. Det måste alltså finnas tillräckligt med insyn 
på marknaden för att företagen skall kunna få tillräckligt exakt 
kännedom om de övriga företagens beteende. 

•  Den tysta samordningen måste varaktigt bestå vilket innebär att det 
måste finnas incitament från att inte frångå den gemensamma 
handlingslinjen på marknaden. 

•  För att styrka att en kollektivt dominerande ställning föreligger 
måste kommissionen visa att de faktiska och potentiella 
konkurrenternas eller konsumenternas förutsedda reaktion inte skulle 
motverka den gemensamma strategins förväntade verkningar. Detta 
innebär att en tung bevisbördan åligger kommissionen.118 

 
Förstainstansrätten uttalade alltså, som jag även tidigare nämnt, att kollektiv 
dominans endast kunde uppstå där det förelåg samordnade effekter. Efter 
denna redogörelse går Förstainstansrätten närmare in och gör en prövning av 
kommissionens beslut, något som resulterar i stark kritik på många punkter. 
Resultatet blir att Förstainstansrätten finner att kommissionen inte har gjort 
en riktig bedömning av de mindre aktörernas, potentiella konkurrenters och 
konsumenters förutsägbara reaktioner och att den underskattat dessa som 
möjlig motvikt för att förhindra att en kollektivt dominerande ställning 
skulle uppstå. Rätten finner således att kommissionen inte styrkt att den 
aktuella koncentrationen skulle förändra den relevanta marknadens struktur 
på så sätt att de största aktörerna skulle upphöra att agera som de alltid gjort 
och att en kollektiv dominerande ställning skulle skapas. Förstainstansrätten 
biföll Airtours talan och ogiltigförklarade kommissionens beslut.  
 
Airtours-fallet har varit av stor vikt för den revidering som skett av 
koncentrationsförordningen. Jag har tidigare beskrivit att fallet påverkat det 
nya sättet att enligt SIEC-testet bedöma koncentrationers förenlighet med 
den gemensamma marknaden. Fallet har även satt tydliga spår i de riktlinjer 
för horisontella koncentrationer som följde efter den nya 
koncentrationsförordningen trädde ikraft. Det krav som Förstainstansrätten 
uppställde på kollektivt dominerande ställning i fallet är i stort sett de krav 
vi finner under den del av riktlinjerna som rör samordnade effekter.119 Mer 
om riktlinjer för horisontella koncentrationer och samordnade effekter följer 
i de kommande delarna av kapitlet. 
 

                                                 
118 IV/M.1524, Airtours/First Choice, p.62. 
119 Dethmers 2005, s.640. 
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6.3 Tillämpning av kriterierna i art 81 i 
fördraget enligt art 2.4 i 
koncentrationsförordningen 

Som jag tidigare redogjort för ser bedömningen annorlunda ut för ett full-
function joint venture, som omfattas av koncentrationsförordningen, och 
som har som syfte eller får som effekt ett koordinerat/samordnat 
konkurrensbeteende hos företag som fortsätter att vara oberoende av 
varandra. För att avgöra förenligheten med den gemensamma marknaden 
skall själva samordningen, eller spill-over-effekterna, bedömas enligt de 
kriterier som ställs upp i art 81 i EGF.120 Själva skapandet av ett joint 
venture och de strukturella förändringar som det innebär skall, som jag 
redogjort för ovan, bedömas enligt SIEC-testet likt koncentrationer i 
allmänhet. De joint ventures som faller inom denna kategori får alltså 
genomgå två test innan kommissionen kan fastställa förenligheten med den 
gemensamma marknaden. 
 
Om det vid bedömningen av förenligheten med den gemensamma 
marknaden visar sig att en koncentration innebär samordnat 
konkurrensbeteende och faller inom art 81 måste även en bedömning göras 
om huruvida undantagskriterierna i art 81.3 är uppfyllda. Är dessa kriterier 
uppfyllda skall inte transaktionen anses förbjuden enligt art 81.1. Om 
fördelarna med joint venture-bolaget väger tyngre än den negativa påverkan 
av en sådan samordning är art 81.3 uppfylld, under tilläggsförutsättningen 
att parterna inte har möjlighet att minska konkurrensen vad avser en 
väsentlig del av varorna eller tjänsterna i fråga. En avvägning görs alltså 
inom ramen för art 81.3 mellan de konkurrensfrämjande effekterna och de 
konkurrenshämmande effekterna.121

     

6.4 Kommissionens bedömning av 
huruvida samordning föreligger 

Kommissionen skall enligt koncentrationsförordningen särskilt ta hänsyn till 
två kriterier vid bedömning om ett joint venture med kooperativa element är 
förenligt med den gemensamma marknaden. För det första skall 
kommissionen särskilt beakta om två eller flera moderbolag samtidigt och i 
betydande utsträckning förblir närvarande på samma relevanta marknad som 
joint venture-bolaget. Om de inte förblir på samma marknad så kanske i ett 
tidigare eller senare marknadsled i förhållande till denna marknad eller på 
en angränsande marknad som har nära anknytning till denna. Om så är fallet 
så är det mer troligt att de kommer att samordna sitt beteende på de aktuella 
marknaderna. Det andra som kommissionen särskilt skall beakta är huruvida 

                                                 
120 Koncentrationsförordningen art 2.4, Wetter m.fl. 2004 s.655f, se även avsnitt 4.2 för 
vidareutveckling av bedömning enligt art 81 i fördraget. 
121 Riktlinjer om tillämpningen av art 81.3 i fördraget, p.11. 
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den samordning, som är ett direkt resultat av bildandet av joint venture-
bolaget, ger det berörda företaget möjligheten att sätta konkurrensen ur spel 
för en väsenlig del av de berörda varorna eller tjänsterna.122  
 
Det finns ett antal faktorer som dels kan göra att en samordning inte är trolig 
och sedan även ett antal faktorer som kan tala för att samordning kan 
komma att ske. Dessa kommer jag att redogöra för nedan. 
 
Faktorer som talar mot att en samordning kan komma att ske: 

• Utrymmet för samordning är minimalt. Det kan bero på att 
moderbolagens aktiviteter på de europeiska marknaderna inte är 
särskilt omfattande eller att deras aktiviteter huvudsakligen fortgår 
utanför European Economic Area, EEA. Effektiv samordning skulle 
innebära inblandning av tredje part vilkas incitament inte 
nödvändigtvis är desamma som moderbolagen. Skulle en av de stora 
konkurrenterna till joint venture-bolaget dra sig ur skulle detta 
innebära en minskning av utrymmet för samordning.123 

• Inget ekonomiskt meningsfullt incitament till att samordna 
konkurrensbeteendet. Detta kan exempelvis bero på den relativa 
storleken på marknaden där samordning kan förekomma jämfört 
med den marknad där joint venture-bolaget befinner sig eller 
tvärtom. Det kan även bero på att en av parterna inte i någon större 
märkbar utsträckning är aktiv på de andra parternas marknader eller 
på joint venture-bolagets marknad.124  

• Marknadsstrukturen gynnar inte samordning. Det kan bero på att det 
till exempel är lätt att nyetablera sig in på marknaden eller att det är 
en framväxande marknad där det finns väsentliga potentiella eller 
faktiska konkurrenter. 

• Det saknas en länk mellan samordning och etableringen av joint 
venture-bolaget. I fallet BSkyB/Kirch Pay TV125 beslutade 
kommissionen, trots att incitament till att samordna beteendet fanns, 
att något direkt samband till bildandet av joint venture-bolaget inte 
förelåg. Kommissionen ansåg att möjligheten för ett samordnat 
beteende redan existerade och därmed inte endast kunde anses 
uppkomma i och med etableringen av joint venture-bolaget.   

• Marknaden där samordning kan uppstå är trots allt 
konkurrenskraftig. Marknaden kan på grund av exempelvis köpmakt, 
oförutsägbara pristrender eller snabb teknisk utveckling ändå anses 
vara konkurrenskraftig.126 

 
 
 

                                                 
122 Koncentrationsförordningen art 2.5. 
123 Se ex. COMP/M.3334, Arcelor/ThyssenKrupp/Steel, EGT C 57, 05.03.2004, s.3 och 
även COMP/M.3333, Sony/BMG, EGT L, 09.03.2005, s.30-33. 
124 Se ex. COMP/JV.39, Bertelsmann/Planeta NEB, EGT C 125, 04.05.2000, s.10 och även 
COMP/JV.42, Asahu Glass/Mitsubishi/F2 Chemicals, EGT C 96, 05.04.2000, s.5. 
125 COMP/JV.37, BSkyB/Kirch Pay TV, EGT C 110, 15.04.2000, s.45. 
126 Se ex. IV/JV.22, Fujitsu/Siemens, EGT C 318, 05.11.1999, s.15. 
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Faktorer som talar för att en samordning kan komma att ske: 
• Joint venture-bolaget har en marknadsandel mellan 20 och 40 

procent och de tre största aktörerna på marknaden tillsammans har 
en marknadsandel på 70 procent.127 

• Joint venture-bolaget kommer att bli den andra största konkurrenten, 
i de fall där parternas verksamheter sträcker sig utanför EEA.128 

• Joint venture-bolaget och minst två av moderbolagen befinner sig på 
samma marknad eller närliggande marknader där minst två av 
moderbolagen kommer att förbli aktiva. 

• Potentiell konkurrens från en av de få konkurrenterna kommer att 
försvinna. 

• Den enda konkurrerande distributionskanalen försvinner.  
 

6.4.1 Riktlinjer för horisontella koncentrationer 
Introduceringen av SIEC-testet ledde till att kommissionen publicerade 
riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer. I riktlinjerna 
presenteras det analytiska tillvägagångssätt som kommissionen använder vid 
bedömning av horisontella koncentrationer.129 Syftet med dessa riktlinjer är 
att ge vägledning om hur kommissionen bedömer de koncentrationer där de 
berörda företagen är faktiska eller potentiella konkurrenter på samma 
relevanta marknad.130 Riktlinjerna beskriver kommissionens syn på olika 
scenarier genom vilka horisontella koncentrationer kan tänkas leda till 
konkurrenshämmande verkningar. Koncentrationer med vertikala och 
konglomerat aspekter avhandlas inte i dessa riktlinjer utan kommer istället 
att blir föremål för egna riktlinjer i framtiden.131 I riktlinjerna förklaras att 
koncentrationer kan resultera i att påtagligt hämma konkurrens främst på två 
sätt. Antingen genom att koncentrationen eliminerar en viktig 
konkurrenskälla från marknaden, icke-samordnade effekter, eller genom att 
koncentrationen gör konkurrenshämmande samordning mellan de 
återstående företagen mer trolig, samordnade effekter. Riktlinjerna för 
horisontella koncentrationer kommer mer ingående att diskuteras i 
kommande avsnitt. 
 

6.4.2 Samordnade effekter 
Koncentrationer kan huvudsakligen på två olika sätt hämma den effektiva 
konkurrensen, särskilt genom att skapa eller förstärka en dominerande 
ställning. Antingen hämmar horisontella koncentrationer konkurrensen 
genom icke-samordnade effekter eller genom samordnade effekter. Icke-
samordnade effekter innebär att konkurrensen hämmas genom att ett 
betydande konkurrenstryck som ett eller flera företag utsatts för elimineras, 
                                                 
127 Se ex. IV/JV.22, Fujitsu/Siemens, EGT C 318, 05.11.1999, s.15. 
128 Ibid. 
129 Riktlinjer för horisontella koncentrationer p.5. 
130 Ibid. 
131 Weitbrecht 2004, s.68. 
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varefter dessa skulle ha ett ökat marknadsinflytande, och detta utan att 
tillgripa samordnat agerande.132 Med samordnade effekter avses en 
förändring av konkurrensens karaktär på ett sådant sätt att företag som 
tidigare inte samordnat sitt agerande nu med större sannolikhet kommer att 
göra det, exempelvis genom att höja sina priser eller på något annat sätt 
hämma den effektiva konkurrensen.133 En koncentration kan också genom 
samordnade effekter leda till en lättare, stabilare och effektivare samordning 
för företag som tidigare samordnat sitt agerande före koncentrationen.134 
Det är sedan upp till kommissionen att bedöma om de förändringar som 
följer av koncentrationen ger upphov till någon av dessa verkningar.135  
 
En koncentration på en koncentrerad, oligopolistisk, marknad kan leda till 
att den effektiva konkurrensen påtagligt hämmas genom att en dominerande 
ställning skapas eller förstärks eftersom detta i sin tur ökar sannolikheten för 
att företag på detta sätt kan samordna sitt beteende.136 Samordning kan ta 
sig olika uttryck beroende på vilken marknad det rör och vilken 
konkurrenssituation som råder där. Det kan handla om en samordning som 
ser till att priserna hålls över den nivå som råder vid sund konkurrens. Det 
kan även handla om att syftet med samordningen är att begränsa produktion 
eller hålla nere den mängd ny kapacitet och nya aktörer som förs in på 
marknaden.137

 
Det är störst sannolikhet att samordning uppkommer på marknader där det 
är förhållandevis lätt att komma överens om villkoren för samordning. När 
konkurrenter befinner sig i situationer där de lätt kan komma underfund med 
en gemensam uppfattning om hur samordningen bör fungera är det troligare 
att samordning uppstår. Ju stabilare och mindre komplexa de ekonomiska 
betingelserna desto lättare är det för företagen att komma till samförstånd 
om villkoren för samordning. Ett mindre antal aktörer är också ett sätt på 
vilket samordning underlättas. 138    
 
För att en samordning skall vara hållbar krävs enligt riktlinjerna om 
horisontella koncentrationer att tre villkor är uppfyllda. De samordnande 
företagen måste för det första i tillräcklig utsträckning kunna kontrollera att 
villkoren för samordning uppfylls. För det andra krävs att det finns någon 
form av avskräckningsmekanism som är trovärdig och som kan aktiveras 
om en avvikelse upptäcks. För det tredje bör de förväntade resultaten inte 
äventyras av reaktionerna från utomstående, som till exempel framtida eller 
nuvarande konkurrenter som inte deltar i samordningen.139  
 

                                                 
132 Riktlinjer för horisontella koncentrationer, p.22 a. 
133 Ibid. p.22 b. 
134 Ibid.  
135 Ibid. p.23. 
136 Ibid. p.39. 
137 Ibid. p.40. 
138 Ibid. p.45. 
139 Ibid. p.41. 
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6.4.2.1 Övervakning av avvikelser 
Ofta frestas samordnande företag att avvika från villkoren för samordning 
genom att exempelvis sänka sina priser, erbjuda hemliga rabatter eller 
försöka erövra nya kunder. För att avhålla företag från att avvika från 
villkoren krävs ett trovärdigt hot om snabba och tillräckliga repressalier, 
som jag kommer att redogöra för i nästa stycke. För att kunna ställa upp 
sådana repressalier krävs att marknaden är tillräckligt öppen för att 
företagen skall kunna kontrollera om andra företag avviker från villkoren för 
samordning och därmed veta när det är dags att vidta repressalier. 
Marknadens öppenhet är ofta beroende av antalet aktörer, ju mindre antal 
aktörer desto större öppenhet. Öppenheten är även beroende av hur 
transaktioner sker på den aktuella marknaden. Det kan till exempel anses 
troligt att öppenheten är stor på en marknad där transaktioner sker med 
offentligt utbyte eller vid auktion med öppna anbud. Förhandlas 
transaktioner däremot hemligt är det troligt att öppenheten är ganska liten. 
När en bedömning skall göras av hur öppen marknaden är, är den viktigaste 
faktorn att identifiera vad andra företag kan sluta sig till om andra företags 
åtgärder av den information som finns tillgänglig. Med viss säkerhet bör 
samordnande företag kunna sluta sig till om ett oväntat beteende är följden 
av en avvikelse från villkoren för samordning. Det finns marknader där de 
allmänna förutsättningarna kan tyckas försvåra övervakningen av andra 
företags avvikelser från villkoren för samordning men där företagen ändå 
tillämpar metoder som underlättar övervakningen. Klausuler om att gå 
konkurrensen till mötes, frivillig publicering eller utbyte av information via 
branschorganisationer är exempel på metoder som faktiskt kan öka 
öppenheten och göra det lättare för konkurrenter att tolka de val som 
företagen gjort. Om de samordnande företagen har delvis gemensam 
företagsledning, deltar i joint ventures eller liknande arrangemang kan också 
underlätta övervakningen.140  
 

6.4.2.2 Avskräckningsmekanismer 
En samordning är inte hållbar om inte konsekvenser är tillräckligt allvarliga 
för att övertyga samordnande företag att det ligger i deras intresse att följa 
villkoren för samordning. Hotet om repressalier är alltså det som gör en 
samordning hållbar. Ett hot är dock endast att anse som trovärdigt om det är 
tillräcklig troligt att en avskräckningsmekanism aktiveras när det upptäcks 
att ett företag har avvikit från villkoren för samordningen. Skulle 
repressalierna visa sig först efter betydande dröjsmål eller om det inte är 
säkert att de kommer att aktiveras så är det inte lika troligt att de kommer 
leda till motverkning av fördelarna med avvikelse från 
samordningsvillkoren. De övriga samordnande företagens incitament att 
vidta straffåtgärder är av betydelse för hur trovärdig en 
avskräckningsmekanism är. Vissa avskräckningsmekanismer kan medföra 
en ekonomisk förlust på kort sikt för de företag som vidtar repressalierna. 
Det kan till exempel handla om att det företag som avviker från villkoren för 
samordningen straffas genom ett tillfälligt priskrig eller en avsevärt ökad 
                                                 
140 Riktlinjer för horisontella koncentrationer, p.49-51. 
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produktion och därmed en ekonomisk förlust på kort sikt. Det här behöver 
dock inte innebära att incitament att vidta repressalier undanröjs eftersom 
förlusten på kort sikt kan bli mindre än de fördelar som på längre sikt blir 
följden av en återgång till samordnandet. Repressalierna kan ta sig många 
utryck och kan bland annat innebära annullering av gemensamma företag 
eller andra former av samarbete eller försäljning av andelar i gemensamt 
ägda företag.141  
 

6.4.2.3 Reaktioner från utomstående 
Det resultat som samordningen väntas leda till får inte äventyras av åtgärder 
som vidtas av icke-samordnande företag, potentiella konkurrenter eller 
kunder för att samordningen skall kunna ha framgång. Syftar en samordning 
till att minska den totala kapaciteten på marknaden är detta skadligt för 
konsumenterna endast om icke-samordnande företag inte har möjlighet eller 
inte har något incitament till att svara på den minskningen genom att öka sin 
egen kapacitet. 
 

6.5 Praktiska exempel 
Sedan den reviderade koncentrationsförordningen trädde ikraft har praxis 
karakteriserats av nya bedömningar i olika frågor. Det nya SIEC-testet har 
inneburit ett nytt tillvägagångssätt, något som också visat sig i de beslut som 
kommissionen fattat sedan ändringarna genomfördes. De beslut som 
kommissionen fattat den senaste tiden verkar, istället för att först undersöka 
den eventuella dominerande ställningen, ofta direkt inriktas på att utreda 
huruvida de horisontella effekterna av koncentrationen består av påtagligt 
hämmande av konkurrensen.142 I denna utredning tenderar kommissionens 
analys att fokusera mindre på marknadsstruktur och marknadsandelar och 
istället fokusera mer på huruvida koncentrationen kommer att tillåta 
parterna att efter dess genomförande väsentligt höja priserna.143 Detta 
tillvägagångssätt är det som ligger till grund för riktlinjerna för horisontella 
koncentrationer. Begreppet dominans används mer sällan och fokus ligger 
istället på om koncentrationen kommer leda till icke-samordnade eller 
samordnade effekter.  
 

6.5.1 Skandia/Storebrand/Pohjola 
För att ge en bild av hur en bedömning av ett joint venture med samordnat 
beteende sker så tar jag upp ett praktiskt exempel. Fallet 
Skandia/Storebrand/Pohjola144 är ett exempel som ger en bild av hur 
kommissionen bedömer full-function joint ventures enligt både 

                                                 
141 Riktlinjer för horisontella koncentrationer, p.52-55. 
142 Weitbrecht 2006, s.44. 
143 Ibid. 
144 IV/JV.21, Skandia/Storebrand/Pohjola, EGT L 357, 09.12.1999, s.6. 
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koncentrationsförordningen och art 81. Detta fall bedömdes under den 
gamla koncentrationsförordningen men fallet ger trots detta en inblick i 
kommissionens syn på full-function joint ventures. Att fallet bedömdes 
enligt den gamla förordningen innebär också att det var dominanstestet som 
låg till grund för beslutet. Trots detta så är fallet högst användbart eftersom 
skapandet av en dominerande ställning fortfarande är det huvudsakliga sättet 
på vilket en koncentration kommer att väsentligt påverka den effektiva 
konkurrensen enligt art 2 i koncentrationsförordningen. Fallet handlar om 
tre skandinaviska försäkringsbolag som kommit överens om att skapa ett 
joint venture för försäljningen av skadeförsäkringar i Norge, Sverige och 
Finland. I den första delen av sin analys skulle kommissionen bedöma om 
joint venture-bolaget uppfyllde kraven för full-function enhet och var att 
anse som förenlig med den gemensamma marknaden enligt 
koncentrationsförordningen. I sin andra del av analysen skulle 
kommissionen utreda om det fanns marknader där spill-over-effekter i form 
av samordnat konkurrensbeteende kunde uppstå och i så fall hur dessa skall 
bedömas enligt art 81 i EG-fördraget.  
 

6.5.1.1 Bedömning enligt koncentrationsförordningen 
Det inledande testet i fallet gällde huruvida det tilltänkta bolaget skulle 
uppfylla kraven för ett full-function joint venture och därmed vara att anse 
som en koncentration i förordningens bemärkelse. Moderbolagen hade i 
detta fall för avsikt att överföra alla de produkter som rörde försäljningen av 
skadeförsäkringar till joint venture-bolaget. Av denna anledning ansåg 
bolaget vara en full-function-enhet. Överföringen skulle innebära att bolaget 
gavs möjlighet att konkurrera på skadeförsäkringsmarknaden och därmed 
uppfylla alla de funktioner som normalt fylls av ett företag verksamt på den 
marknaden. Moderbolagen skulle dela sitt distributionsnätverk med joint 
venture-bolaget men detta ansågs inte hindra uppfyllandet av en självständig 
enhet eftersom moderbolagen endast skulle agera som agenter. I sin 
bedömning tog kommissionen även hänsyn till det faktum att joint venture-
bolaget inom en snar framtid skulle bli noterat.  
 
Nu var frågan om huruvida transaktionen var att anse som förenlig med den 
gemensamma marknaden och om den skulle leda till några väsentliga 
konkurrensproblem. Här bör nu understrykas att denna bedömning, som jag 
nämnt ovan, skedde i enlighet med dominanstestet. Kommissionen 
granskade främst om transaktionen skapade eller stärkte en dominerande 
ställning, genom att utreda de sammanslagna marknadsandelarna för varje 
enskild skadeförsäkringsprodukt. Detta gällde främst Sverige och Norge 
eftersom ökningen i Finland var mycket liten. I Sverige fann kommissionen 
att det fanns en risk för att en dominerande ställning skulle skapas när det 
gällde transportförsäkringar, men att i detta fall bestod kunderna av företag 
som lättare hade möjlighet att byta försäkringsbolag. I Norge fann 
kommissionen att den totala marknadsandelen skulle överstiga 60 procent 
vilket ledde till slutsatsen att detta kunde skapa stor tveksamhet vad gällde 
förenligheten med den gemensamma marknaden. Parterna kunde i detta fall 
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frånskriva sig från ett av Skandias norska dotterbolag, Vesta, och därmed 
komma undan kraven från kommissionen.  
 

6.5.1.2 Bedömning enligt art 81 i fördraget 
Kommissionen såg över marknaderna i tidigare eller senare marknadsled 
och även andra närliggande marknader på vilka joint venture-bolaget och 
minst två av moderbolagen förblev aktiva. Om några spill-over-effekter 
skulle uppstå skulle samordningen mellan moderbolagen bedömas enligt art 
81. Kommissionen kom fram till att moderbolagen efter slutförandet 
fortfarande skulle vara aktiva på försäkringsområdet i Sverige, Norge och 
Finland. Moderbolagen skulle dock endast erbjuda livförsäkringstjänster 
medan joint venture-bolagets aktiviteter skulle begränsas till endast 
skadeförsäkringar. Båda dessa marknader var dock nära anknutna till 
varandra och därför behövde kommissionen utreda huruvida en eventuell 
samordning kunde tänkas uppkomma mellan företagen. På vissa områden 
uppgick marknadsandelar till nära 40 procent men kommissionen ansåg 
trots detta att det inte föreföll troligt att det skulle innebära tillräckligt med 
makt på marknaden för att samordning skulle löna sig. Anledningen till 
detta var att det enligt kommissionen fanns konkurrenter av jämförbar 
storlek och att det fanns en möjlighet, och var till och med troligt, att nya 
aktörer skulle kunna ta sig in på marknaden. Joint venture-bolaget gav inte 
parterna anledning att samordna sitt konkurrensbeteende. Detta berodde 
mestadels på att olika distributionskanaler användes för livförsäkringar och 
skadeförsäkringar. 
 

6.5.2 Areva/Urenco/ETC 
De senaste åren har man, av kommissionens praxis att döma, kunnat skönja 
en viss tendens mot ett försök att undvika kontroversiella avgöranden. 
Denna tendens har även märkts vad gäller kommissionens beslut som 
innefattar korrigerande åtgärder.145 Som jag tidigare nämnt har en studie 
presenterats där ett antal fall har utretts i syfte att ta reda på hur effektiva de 
korrigerande åtgärderna faktiskt varit i varje enskilt fall. Denna studie 
kommer att ligga till grund för det nya tillkännagivande som är att vänta 
inom detta område. Vad som kan sägas angående korrigerande åtgärder av 
intresse för detta examensarbete är att kommissionen har påvisat större 
villighet att acceptera åtgärder som tidigare kanske skulle ha avvisats på 
grund av att de varit ”behavioristisk” natur.146 Ett fall som här kan vara av 
intresse är Areva/Urenco/ETC147som handlade om bildandet av ett joint 
venture, ETC, som skulle utveckla och tillverka centrifuger som skulle 
användas till urananrikning som i sin tur används till bränsle för 
kärnkraftverk. Joint venture-bolaget skulle försörja sina moderbolag och 
tredje part, vilka alla är konkurrenter till joint venture-bolaget i tidigare 
marknadsled. Kommissionen ansåg att det fanns en risk för att de två 
                                                 
145 Weitbrecht 2005, s.72. 
146 Ibid.  
147 COMP/M.3099, Areva/Urenco/ETC, EGT C 141, 25.05.2004, s.6. 
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moderbolagen skulle erhålla gemensam dominerande ställning på 
marknaden för anrikning av uran inom gemenskapen. Efter att parterna gått 
med på nedanstående förändringar godkändes dock transaktionen av 
kommissionen.  

• Moderbolagen gick med på att ta bort sina respektive vetorätter vad 
avsåg eventuella framtida kapacitetsutökningar. 

• Flödet av kommersiellt känslig information mellan moderbolagen 
skall undvikas genom en serie av åtgärder som noga skulle komma 
att övervakas.   

• European Supply Agency (ESA) gick med på att spela en utökad roll 
vad avsåg övervakningen och parterna gick även med på att förse 
ESA med den ytterligare information som kan krävas för att 
övervaka prissättning eller liknande. 

 
De två sistnämnda åtgärderna måste karakteriseras som behavioristiska.148 
Något som även kan vara intressant att nämna i sammanhanget är att den 
studie som genomförts fokuserade på de tre viktigaste typerna av 
korrigerande åtgärder. Vad som framkom i studien var att de åtgärder som 
gällde joint ventures var de mest framgångsrika åtgärderna. 
 

6.5.3 Amer/Salomon 
Kommissionen tog nyligen upp ett fall där bedömningen om huruvida icke-
samordnade eller samordnade effekter förelåg fick ställas på prov. Även i 
detta fall ledde beslutet till ett godkännande efter korrigerande åtgärder. I 
fallet Amer/Salomon149 rörde en anmälan om koncentration där Amer Sports 
Corporation i Finland (Amer) hade för avsikt att förvärva Adidas-Salomon 
AG i Tyskland (Salomon) på det sätt som avses i 
koncentrationsförordningen art 3.1b. Förvärvet gällde aktier och tillgångar. 
Eftersom denna koncentration inte uppfyllde kraven för 
gemenskapdimension men var anmälningsskyldig i flertalet medlemsstater 
så användes möjligheten till hänskjutande till kommissionen före anmälan 
på begäran av de anmälande parterna, enligt art 4.5 i 
koncentrationsförordningen. Företagens verksamheter befinner sig inom 
marknaden för skidutrustning där Amer agerar under namnet Atomic. 
Kommissionens konkurrensrättsliga bedömning fokuserade på potentiella 
icke-samordnade och samordnade effekter efter koncentrationens 
genomförande på varje marknad. Kommissionen kom i sin undersökning 
fram till, vad inledningsvis gällde de icke-samordnade effekterna, att 
parternas alpina skidprodukter inte låg särskilt nära varandra eftersom 
Atomic hade mer en ”tävlingsimage” medan Salomons image var mer av 
”livstilskaraktär”. Vad gällde de samordnade effekterna ansåg 
kommissionen att det fanns en väsentlig risk för att sådana skulle uppstå på 
vissa av de aktuella marknaderna vad avsåg produkter för längdskidåkning. 
Kommissionen ansåg inte att det var marknaderna i sig som befrämjade 

                                                 
148 Weitbrecht 2005, s.73. 
149 COMP/M.3765, Amer/Salomon, EGT C 318, 14.12.2005, s.6. 
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samordning utan snarare det faktum att koncentrationen skulle innebära att 
samarbetsavtalet mellan Salomon och Fischer (vars största konkurrent vad 
gäller längdskidor är Atomic) skulle utökas genom att Atomic skulle 
inkluderas. För att koncentrationen skulle godkännas av kommissionen så 
fick parterna gå med på att väsentligen minska bredden av samarbetsavtalet 
mellan Salomon och Fischer. Krav ställdes även på att de delar av avtalet 
som underlättar för samordning av parternas kommersiella strategier skulle 
tas bort. Efter att parterna gått med på dessa förändringar/korrigerande 
åtgärder så godkände kommissionen koncentrationen och förklarade den 
förenlig med den gemensamma marknaden. 
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7 Avslutande reflektioner 
Bedömning av joint ventures i allmänhet har under de senaste åren 
genomgått stora förändringar. Enligt den gamla indelningen i koncentrativa 
och kooperativa joint ventures fanns det inte någon möjlighet för de joint 
ventures som även innehöll ett samordnat konkurrensbeteende att omfattas 
av koncentrationsförordningen. Den typen av joint ventures skulle bedömas 
helt å hållet enligt art 81 i EG-fördraget vilket kunde leda till att de i 
efterhand förbjöds. Det faktum att det stora flertalet av joint ventures 
numera träffas av koncentrationsförordningens regler direkt innebär stora 
fördelar. Bland annat underlättar det, genom möjligheten att föranmäla 
innan beslut fattats, för företag som funderar på att ge sig in i ett joint 
venture genom att det blir lättare att planera och även göra en trovärdig 
analys om framtida effekter av exempelvis investeringar. Istället för att 
riskera att i efterhand träffas av förbudet i art 81 kan nu flertalet joint 
ventures kontrolleras av kommissionen i en förhandsgranskning och därmed 
få ett besked om framtida utsikter. Det mer flexibla systemet med 
förhandsanmälningar och företagens möjlighet att anmäla ett joint venture 
innan ett definitivt beslut har fattats om dess bildande innebär också stora 
fördelar. I de anmälningar som gjorts till kommissionen sedan reglerna 
ändrades kan man se en markant ökning av antalet förhandsanmälda joint 
ventures.  
 
Vad gäller just full-function joint ventures med kooperativa element så 
innebär den nuvarande regleringen en klar fördel eftersom de nu åtnjuter 
samma processuella fördelar som full-function joint ventures utan 
samordnat konkurrensbeteende. Trots detta kvarstår faktum att även om den 
huvudsakliga bedömningen sker enligt koncentrationsförordningen så skall 
ändå den samordnade delen bedömas genom en tillämpning av kriterierna i 
art 81. Denna dubbla bedömning enligt två olika regelsystem är inte helt 
problemfri eftersom det rör sig om olika begreppsdefinitioner och även 
olika syften som ligger till grund för bestämmelserna. 
Koncentrationsförordningen bygger, som jag tidigare nämnt, på principen 
om förhandsanmälan som skall göra att kommissionen ges möjlighet att i 
förväg kontrollera koncentrationer. Detta innebär i sin tur att den fokus som 
kommissionen har består av framtida konkurrensproblem och vad som kan 
förväntas bli det kommande resultatet av en koncentration. Art 81 däremot 
träffar oftast redan uppkomna konkurrensproblem på den gemensamma 
marknaden och grundar sig inte på samma förutseende perspektiv som 
koncentrationsförordningen. Detta leder till att man ställer sig frågande till 
om en bedömning av full-function joint ventures med kooperativa element 
egentligen är så problemfri som det vid första anblicken kanske kan verka? 
Ser man till de ändringar som gjorts inom gemenskapsrätten så förefaller 
tendensen vara att så långt som möjligt förenkla alla administrativa delar 
och att i enlighet med subsidiaritetsprincipen försöka se till att beslut fattas 
så nära de det berör som möjligt. Den dubbla bedömningen förefaller, enligt 
min mening, inte stämma överens med dessa tendenser. Jag tycker också att 
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man får uppfattningen att kommissionen fortfarande anser att det är viktigt 
att skilja kriterierna i koncentrationsförordningen och EG-fördraget åt. Detta 
stämmer i mina ögon inte riktigt överens med det faktum att både non-full 
function joint ventures, som inte anses omfattas av 
koncentrationsförordningen, och full-function joint ventures med 
kooperativa element, som omfattas av koncentrationsförordningen, skall 
bedömas enligt samma bedömningskriterier i art 81. Jag anser att denna 
dubbla bedömning försvårar och komplicerar mer än vad som kanske är 
nödvändigt.  
 
Ser man till praxis, och även utformningen av riktlinjerna för horisontella 
koncentrationer, så verkar effekten av SIEC-testet bli att fokus allt mer 
flyttas över från utredning om dominerande ställning till att istället gälla 
undersökningen om de horisontella effekterna innebär ett hämmande av 
konkurrensen. Här ligger numera fokus på huruvida koncentrationen efter 
genomförandet kommer att innebära att icke-samordnade eller samordnade 
effekter blir resultatet av koncentrationen. Ser man till ren statistik så är det 
endast ett par koncentrationer som de senaste två åren förbjudits på förhand 
av kommissionen. Som jag tidigare nämnt verkar kommissionen alltmer 
utnyttja de korrigerande åtgärderna för att påverka koncentrationernas 
verkan på marknaden. En trend mot mer behavioristiska åtgärder tycks 
också föreligga, något som jag tycker är en klar indikation på att 
kommissionens inställning har genomgått en förändring. Förhoppningsvis 
kommer den framlagda studien om de korrigerande åtgärdernas effekter att 
innebära att tillkännagivandet om korrigerande åtgärder från 2001 kommer 
att revideras. Det skall bli intressant att se om de fallstudier som gjorts 
kommer att innebära några stora förändringar på området.  
 
Under examensarbetets gång har jag även upptäckt den viktiga roll som 
domstolarna faktiskt spelar på det här området. Ett välkänt exempel är just 
Airtours-fallet som redogjorts för i detta examensarbete. Av detta fall får 
man en klar bild av hur viktig domstolarnas prövning är och man får även 
en uppfattning om vad en dom kan innebära när det gäller kommande 
förändringar av regelverk eller riktlinjer. Airtours-fallet fick klara 
verkningar såväl för revideringen av koncentrationsförordningen som till 
exempel för riktlinjerna för horisontella koncentrationer.    
 
Konkurrensrätten inom gemenskapen står under ständig förändring och det 
är därför viktigt att reglernas utveckling följer samma tempo. Hittills har vi 
sett viktiga förändringar ske vad gäller bedömningen av full-function joint 
ventures med kooperativa element. Av de senaste förändringarna att döma 
tycker jag mig se större villighet att erkänna att joint ventures är en väldigt 
vanligt förekommande form för företagen att samarbeta i. Det tycks också 
bli tydligare allt eftersom regelverket anpassas därefter. Kommissionen har 
ju i och med de senaste ändringarna visat att den kan tänka sig att utveckla 
gällande regler i takt med marknadsutvecklingen. Nu har bollen kommit i 
rullning och det kanske innebär att ytterligare utvecklingar kan komma på 
området? En förhoppning, inför framtida översyn av 
koncentrationsförordningen, är att ändringarna sträcker sig ännu längre. 
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Något som kanske rent av i förlängningen innebär att full-function joint 
ventures med kooperativa element kommer att bedömas enbart utifrån 
koncentrationsförordningen.  
 
 

 50



Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 
 
Gemenskapens rättsakter 
 
Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll 
av företagskoncentrationer 
(EGT nr L 395, 30.12.1989, rättelse i EGT nr L 257, 21.09.1990, s.13) 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 2659/2000 av den 29 november 2000 
om tillämpning av art 81.3 i fördraget på grupper av avtal om forskning och 
utveckling 
(EGT L 304, 05.12.2000, s.7-12) 
 
Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, EGT C 325, 24.12.2002  
 
Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning 
av artiklarna 81 och 82 i fördraget 
(EGT L 1, 04.01.2003, s.1-25) 
 
Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”) 
(EGT L 24, 29.01.2004, s.1) 
 
 
Offentligt tryck från kommissionen 
 
Kommissionens tillkännagivande om begreppet självständigt fungerande 
gemensamma företag enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll 
av företagskoncentrationer  
(EGT C 66, 02.03.1998, s.1) 
 
Kommissionens tillkännagivande om begreppet koncentration enligt rådet 
förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer 
(EGT C 66, 02.03.1998, s.5) 
 
Tillkännagivande från kommissionen om korrigerande åtgärder som kan 
godtas enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 och kommissionens 
förordning (EG) nr 447/98  
(EGT C 68, 02.03.2001, s.3-11)  
 
Riktlinjer för tillämpningen av art 81 i EG-fördraget på horisontella 
samarbetsavtal, EGT C 3, 06.01.2001, s.2 
 

 51



Kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte 
märkbart begränsar konkurrensen enligt art 81.1 i fördraget (de minimis) 
(EGT C 368, 22.12.2001, s.1) 
 
Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets 
förordning om kontroll av företagskoncentrationer 
(EGT C 31, 05.02.2004, s.5-18) 
 
Riktlinjer om tillämpningen av art 81.3 i fördrag 
(EGT C 101, 27.04.2004, s.97-118) 
 
Kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande av vissa 
koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer 
(EGT C 56, 05.03.2005, s.32)  
 
Kommissionens tillkännagivande om begränsningar som har direkt 
anknytning till och är nödvändiga för koncentrationer 
(EGT C 56, 05.03.2005, s.24-31 
 
Kommissionens tillkännagivande om hänskjutande av 
koncentrationsärenden 
(EGT C 56, 05.03.2005, s.2-23) 
 
Övriga dokument 
 
Report from the Commission to the council on the application of the Merger 
Regulation thresholds, KOM (2000) 399 slutlig, 28.06.2000 
 
 
Grönbok om översynen av rådets förordning (EEG) nr 4064/89, KOM 
(2001) 745 slutlig, 11.12.2001 
 
 
Litteratur 
 
Craig, Paul och  EU Law, 3 ed. Oxford University  
de Búrca, Gráinne  Press, 2003 
   (Cit. Craig och de Búrca 2003) 
 
 
Hewitt, Ian Joint Ventures, 2 ed. Sweet & 

Maxwell Ltd, 2001  
 (Cit. Hewitt 2001) 
 
Verloop, Peter och Merger Control in Europé, 4 ed.  
Landes, Valérie Kluwer Law International, 2003 
 (Cit. Verloop och Landes 2003) 
 

 52



Wetter, Carl, Karlsson, Johan, Konkurrensrätt – en handbok, 3  
Rislund, Olle, Östman, Marie  uppl., Thomson Fakta AB,  
 Advokatfirman Vinge KB, 2004 
 (Cit. Wetter m.fl. 2004) 
 
Artiklar 
 
 
Broberg, Morten The concept of control in the 

Merger Regulation, European 
Competition Law Review 2004, 
Vol. 25(12), s.741-751 

 (Cit. Broberg 2004) 
 
Dethmers, Frances Collective dominance under EC 

Merger Control – After Airtours 
and the introduction of unilateral 
effects is there still a future for 
collective dominance, European 
Competition Law Review 2005, 
Vol. 26 (11), s.638-649 

 (Cit. Dethmers 2005) 
 
Riesenkampff, Alexander The new EC merger control test 

under Article 2 of the Merger 
Control Regulation, Northwestern 
Journal of International Law and 
Business 2004, Vol. 24, s.715-727 

   
 
Soames, Trevor och Changes in EU Merger control: 
Maudhuit, Sylvie Part 1, European Competition Law 

Review 2005, Vol. 26(1), s.57-64 
 (Cit. Soames och Maudhuit, Part 1, 

2005) 
 
Weitbrecht, Andreas EU Merger control in 2004 – an 

overview, European Competition 
Law Review, 2005, Vol. 26(2), 
s.67-74 

 (Cit. Weitbrecht 2005) 
 
Weitbrecht, Andreas EU Merger control in 2005 – an 

overview, European Competition 
Law Review, 2006, Vol. 27(2), 
s.43-50 

 (Cit. Weitbrecht 2006) 
 
 

 53



Besökta webbsidor 
 
www.kkv.se
 
europa.eu.int/comm/competition/index_sv.html
 
www.practicallaw.com
 

 54

http://www.kkv.se/
http://www.europa.eu.int/comm/competition/index_sv.html
http://www.practicallaw.com/


Rättsfallsförteckning 

Förstainstansrätten 
 
Förstainstansrättens beslut den 6 juni 2002 i mål T-342/99, Airtours mot 
kommissionen, REG 2002, s. II-2585  
 
Mål T-102/96 Gencor mot kommissionen, REG 1999, s.II-753 
 
Kommissionens beslut 
 
COMP/M.3765, Amer/Salomon, EGT C 318, 14.12.2005, s.6 
 
COMP/M.3333, Sony/BMG, EGT L 62, 09.03.2005, s.30-33 
 
IV/M.3381, Alba/Beko/Grundig, EGT C 174, 06.07.2004, s.7 
 
COMP/M.3099, Areva/Urenco/ETC, EGT C 141, 25.05.2004, s.6 
 
COMP/M.3334, Arcelor/ThyssenKrupp/Steel, EGT C 57, 05.03.2004, s.3 
 
COMP/M.2861, Siemens/Drägerwerk, EGT L 291, 08.11.2003, s.1-24 
 
COMP/M.2982, Lazard/Intesa BCI/JV, EGT C 118, 20.05.2003, s.24 
 
COMP/M.2763, Toray/Murata/Teijin, EGT C 25, 01.02.2003, s.2 
 
COMP/M.2389, Shell/DEA, EGT L 15, 21.01.2003, s.35-61 
 
COMP/M.2939, JCI/Bosch/VB Autobatteries JV, EGT C 284, 21.11.2002, 
s.4 
 
COMP/JV.57, TPS, EGT C 137, 08.06.2002, s.28 
 
COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beierdorf/JV, EGT C 89, 20.03.2001, s.3   
 
COMP/JV.46, Blackstone/CDPQ/Kabel Nordrhein – Westfalen, EGT C 
262, 19.09.2000, s.5 
 
COMP/JV.42, Asahu Glass/Mitsubishi/F2 Chemicals, EGT C 96, 
05.04.2000, s.5 
 
IV/M.1524, Airtours/First Choice, EGT L 93, 13.04.2000, s.1-33 
 
COMP/JV.37, BSkyB/Kirch Pay TV, EGT C 110, 15.04.2000, s.45 
 

 55



COMP/JV.39, Bertelsmann/Planeta NEB, EGT C 125, 04.05.2000, s.10,  
 
COMP/JV.44, Hitachi/NECDRAM/JV, EGT C 153, 01.06.2000, s.8 
 
IV/JV.21, Skandia/Storebrand/Pohjola, EGT L 357, 09.12.1999, s.6 
 
IV/JV.22, Fujitsu/Siemens, EGT C 318, 05.11.1999, s.15 
 
IV/M.1042, Eastman Kodak/Sun Chemical, EGT C 32, 30.01.1998, s.5 
 
IV/M.901, Go Ahead/Via/Thameslink, EGT C 253, 19.08.1997, s.2 
 
IV/M.904, RSB/TENEX/Fuel Logistics, EGT C 168, 03.06.1997, s.5 
 
IV/M.619, Gencor/Lonrho, EGT L 11, 14.01.1997, s.30-72  
 
IV/M.722, Teneo/Merrill/Lynch/Bankers Trust, EGT C 159, 04.06.1996, s.4 
 
IV/33.640, Exxon/Shell, EGT L 144, 09.06.1994, s.20-36 
 
IV/M.425, BS/BT, EGT C 134, 17.05.1994, s.0 
 
IV/M.58, Baxter/Nestlé/Salvia, EGT C 37, 13.02.1991, s.0  
 
 
 
 
 
 
 
 

 56


	1 Inledning 
	1.1 Syfte
	1.2 Metod och avgränsningar
	1.3 Material
	1.4 Disposition

	2 Allmänt om joint ventures
	2.1 Definition
	2.2 Skäl för bildande
	2.3 Kategorisering av joint ventures

	3 Koncentrationsförordningen
	3.1 Inledning
	3.2 Gemenskapsdimension
	3.2.1 Bakgrund
	3.2.2 Dagens gränsvärden

	3.3 Koncentrationsbegreppet 
	3.4 Anmälningsskyldighet
	3.5 Hänskjutande
	3.6 Förenlig med den gemensamma marknaden
	3.6.1 Inledning
	3.6.2 Kommissionens bedömningsgrunder
	3.6.3 SIEC-testet
	3.6.3.1 Bakgrund
	3.6.3.2 Dagens test
	3.6.3.3 Praktiska exempel

	3.6.4 Accessoriska begränsningar


	4 Full-function joint venture
	4.1 Inledning
	4.2 Joint control
	4.2.1 Lika rättigheter
	4.2.2 Vetorätt
	4.2.3 Gemensamt utövande av vetorätten
	4.2.4 Gemensam kontroll under begränsad period
	4.2.5 Förändringar i kontrollstrukturen

	4.3 Varaktig basis
	4.4 Självständig ekonomisk enhet

	5 Bedömning enligt art 81 i fördraget
	5.1 Inledning
	5.2 Bedömning enligt art 81.1
	5.3 Bedömning enligt art 81.3
	5.4 Ett praktiskt exempel

	6 Full-function joint ventures med kooperativa element
	6.1 Inledning
	6.2 Airtours-fallet
	6.3 Tillämpning av kriterierna i art 81 i fördraget enligt art 2.4 i koncentrationsförordningen
	6.4 Kommissionens bedömning av huruvida samordning föreligger
	6.4.1 Riktlinjer för horisontella koncentrationer
	6.4.2 Samordnade effekter
	6.4.2.1 Övervakning av avvikelser
	6.4.2.2 Avskräckningsmekanismer
	6.4.2.3 Reaktioner från utomstående


	6.5 Praktiska exempel
	6.5.1 Skandia/Storebrand/Pohjola
	6.5.1.1 Bedömning enligt koncentrationsförordningen
	6.5.1.2 Bedömning enligt art 81 i fördraget

	6.5.2 Areva/Urenco/ETC
	6.5.3 Amer/Salomon


	7 Avslutande reflektioner

