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 5. 

Sammanfattning 

Horisontella koncentrationer är idag vanligt förekommande inom näringslivet. EU 

och Ryssland har i dagsläget olika konkurrenslagstiftning och 

bedömningsprinciper för horisontella koncentrationer vilket innebär olika 

förutsättningar för företagen. 

De europeiska reglerna för horisontella koncentrationer utgår från den nuvarande 

koncentrationsförordningen. Enligt den måste en horisontell koncentration som 

överstiger något av dess uppställda tröskelvärden ha ett förhandsgodkännande 

från EU:s särskilda konkurrensmyndighet, Kommissionen. För Kommissionens 

bedömning av horisontella koncentrationer används riktlinjer vilka utgår från 

koncentrationens övergripande inverkan på konkurrensen.  

De motsvarande ryska reglerna utgår ifrån dess nationella konkurrenslag. I 

konkurrenslagens koncentrationsavsnitt ryms reglerna för horisontella 

koncentrationer. Av reglerna framgår att koncentrationer vilka överstiger något av 

de föreskrivna tröskelvärdena kräver ett förhandsgodkännande av 

konkurrensmyndigheten, FAS. FAS bedömning utgår i huvudsak ifrån huruvida 

den horisontella koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande ställning. 

Både i konkurrenslagstiftning och konkurrensmyndigheternas 

bedömningsprinciper finns skillnader mellan EU och Ryssland. När det gäller 

konkurrenslagstiftningen är de ryska tröskelvärdena lägre än de europeiska och 

även bedömningsprinciperna skiljer sig. Myndigheterna har också olika metoder 

för bedömningen av en koncentrationens inverkan och det finns även skillnader i 

hur parternas åtaganden för att väga upp konkurrenshämmande effekter utformas. 

Samtliga dessa skillnader får i slutändan konsekvenser för företagen. 

Nyckelord: konkurrensrätt, horisontella koncentrationer, EU/Ryssland, skillnader.   

 



 6. 

Summary in English 

Horizontal mergers are today very common within the business world. The EU 

and Russia have different legislations and assessment rules for horizontal mergers 

which imply that companies face different conditions. 

The European legislation for horizontal mergers is predicated from the existing 

merger regulation. According to the merger regulation a horizontal merger which 

exceeds one of the presented thresholds must be reported to the EU antitrust 

authority, the Commission. For its assessment the Commission uses guidelines in 

order to determine the concentrations overall impact on the existing competition 

environment. 

The equivalent Russian legislation proceeds from its national competition law. 

The rules concerning horizontal mergers are included in the competition laws 

merger section. According to the legislation horizontal mergers which exceed 

certain thresholds must be reported to the Russian antitrust department, the FAS. 

FAS assessment of a horizontal merger primarily focuses on if the concentration 

creates or strengthens a dominant position.  

Both in legislation and the antitrust authorities’ assessment methods there are 

differences between the EU and Russia. When it comes to legislation the Russian 

thresholds are lower and come in numerous types. When it comes to the 

assessment criteria’s the authorities’, as stated above, have different starting 

points. They also have different competition tests and methods for constructing 

undertakings which are used to lessen the mergers negative impacts on the 

competition environment. All the stated differences in the end entail consequences 

for the companies.      

Keywords: competition law, horizontal merger, EU/Russia, differences.    
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Förkortningar 

EEC The European Economic Community 

EU Europeiska Unionen 

FAS Federal Anti-Monopoly Service  

HHI Herfindahl Hirschman Index 

JSC Joint Stock Company 

Kommissionen Europeiska Unionens Kommission (även EEC Kommissionen) 

LLC Limited Liability Company 

LPC Law on protection of competition (Ryssland) 

NCA National Competition Authority 

OJSC Open joint stock company 

RUB Ryska rubel (valuta) 

SIEC Significant Impediment of Effective Competition 

SSNIP Small but Significant Non-transitory Increase in price 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Horisontella koncentrationer är idag en naturlig del av näringslivet och omsätter 

årligen stora belopp.
1
 Inom den Europeiska Unionen (EU) uppmärksammades på 

ett tidigt stadium behovet av en gemensam kontroll för att säkerställa marknadens 

konkurrensförhållanden. Trots det dröjde det innan den första renodlade 

koncentrationsförordningen antogs.
2
 Den europeiska koncentrationsförordningen 

har sedan kommit att inspirera andra länder. Ett land som hämtat inspiration från 

EU: s regler på området är Ryssland som med sin historia av planekonomi tidigare 

inte haft fri konkurrens och problematiken med konkurrensbegränsande 

koncentrationer. Efter övergången till marknadsekonomi under 1990-talet 

uppmärksammades dock behovet av en fungerande lagstiftning på området.
3
  

Horisontella koncentrationer i en marknadsekonomi påverkar alla oavsett om man 

är politiker, konsument, eller företag. Horisontella koncentrationer kan 

exempelvis leda till ökade effektivitetsvinster för konsumenter i form av lägre 

priser. De kan även komma att snedvrida konkurrensen. Med anledning av detta 

måste därför koncentrationsformen ägnas uppmärksamhet från lagstiftaren.
4
  

Världsmarknaden saknar i dagsläget en global lagstiftning för koncentrationer 

vilket innebär att företag som är hemmahörande i olika länder också står under 

olika konkurrenslagstiftning. Skillnader i konkurrenslagstiftning gör därför att 

företag har olika förutsättningar att ingå horisontella koncentrationer. 

                                                 
1
 DG ECFIN European Commission., Mergers and acquisitions NOTE, 2007, s 2.  

2
 Jones, Alison and Surfin, Brenda., EU Competition Law, 2011, s 863-864. 

3
 Voevodin, Yevgeny,. Great Expectations, 2006. 

4
http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/product/mergers_acquisitions/index_en.h

tm. 
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1.2 Frågeställning och Syfte 

I min uppsats kommer jag att presentera de huvudsakliga skillnaderna mellan EU 

och Rysslands lagstiftning och bedömningsprinciper för horisontella 

koncentrationer. Uppsatsens huvudfrågeställning blir således:  

 Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan EU och Rysslands 

lagstiftning och bedömningsprinciper för horisontella koncentrationer? 

Då skillnader i lagstiftning och bedömningsprinciper innebär olika 

grundförutsättningar för företag att ingå horisontella koncentrationer ställs även 

följande fråga:   

 Vad får skillnaderna för juridiska konsekvenser för företag? 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för de huvudsakliga skillnaderna mellan de 

olika lagstiftningarna samt respektive konkurrensmyndighets 

bedömningsprinciper för horisontella koncentrationer. Med min uppsats vill jag 

även kort belysa de konsekvenser som skillnaderna får för företagens möjligheter 

att ingå horisontella koncentrationer i EU respektive Ryssland.  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer enbart behandla lagstiftning och bedömningsprinciper vilka är 

tillämpliga på horisontella koncentrationer där de berörda parterna, undantaget 

finansiella institutioner/organisationer, är kommersiella aktörer. Uppsatsen 

kommer dock inte att behandla överträdelser och påföljder.    

Primärt kommer uppsatsen att behandla nuvarande lagstiftning och enbart ta hjälp 

av tidigare lagstiftning för bakgrundsframställningar. Uppsatsen kommer i EU:s 

fall inte behandla nationell lagstiftning och i Rysslands fall inte heller särskild 

regional lagstiftning. Följaktligen kommer enbart beslut baserade på nuvarande 

lagstiftning att presenteras i uppsatsen. De beslut jag undersökt närmare berör 

enbart dryckesmarknaden inklusive underleverantörer och energimarknaden 

inklusive underleverantörer. Motivet bakom valet av branscher är att de utgör 

strategiskt viktiga marknader för både Ryssland och EU vilket gör dem särskilt 
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intressanta.
5
 Noterbart är att uppsatsen kommer att innehålla få inslag av 

rättspraxis då jag konstaterat att det inte vanligen förekommer inom de för 

uppsatsen aktuella branscherna. 

1.4 Metod och material 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har jag genomgående använt mig av 

rättsdogmatisk metod. Då den rättsdogmatiska metoden skiljer sig mellan EU och 

Ryssland har jag valt att beskriva respektive rättsdogmatik i separata kapitel. De 

rättsdogmatiska kapitlen föregås emellertid av ett kapitel där jag utifrån aktuell 

lagstiftning och riktlinjer reder ut begreppet horisontell koncentration. För att 

underbygga definitionen använder jag mig även av doktrin.  

I det EU baserade kapitlet har jag i min redogörelse utgått från den nuvarande 

koncentrationsförordningen.
6
 Utifrån den har jag identifierat den Europeiska 

Unionens Kommission (Kommissionens) bedömningsprinciper utifrån 

Kommissionsbeslut och riktlinjer samt redogjort för centrala begrepp. För att få en 

mer djupgående förståelse har jag även använt mig av relevant doktrin.  

Det ryska kapitlet kommer, på grund av skillnaderna i rättsdogmatik och 

rättssystem, att inledas med en övergripande introduktion. Därefter följer det 

rättsliga underlaget för uppsatsen vilket är baserat på den nuvarande 

konkurrenslagstiftningen och statliga publiceringar.
7
 För att få en mer fördjupad 

förståelse för Federal Anti-Monopoly Service (FAS) bedömning har jag även 

redogjort för centrala begrepp samt använt mig av FAS-beslut och doktrin. 

Användandet av doktrin har här skett i större utsträckning än i EU kapitlet vilket 

berott på att de officiella källorna varit svårare att lokalisera. I den ryska doktrinen 

finns källor skrivna med det kyrilliska alfabetet där jag själv gjort översättningar. 

Centralt för det ryska kapitlet är att FAS inte i samma utsträckning som 

kommissionen publicerar och beskriver sina beslut.
8
 Jag har därför, utifrån eget 

omdöme, valt ut tidningsartiklar och en OECD-rapport för att få mer djupgående 

                                                 
5
http://ec.europa.eu/economy_finance/een/011/artikelicle_7083_en.htm; 

http://government.ru/eng/docs/1619/. 
6
 Koncentrationsförordning 139/2004. 

7
 Federal Law of the Russian Federation No. 135-FZ of July 16

th
, 2006. 

8
 Girgenson, Ianis and Numerova, Anna., Reform of Russian Competition Law: It’s a long way 

from Brussels to Moscow, 2012, s 7. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/een/011/artikelicle_7083_en.htm
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bakgrundsframställningar till koncentrationerna. För det ryska kapitlet gäller även 

att omräkning av Rubelns (RUB) motsvarande värde i Euro (€) kommer att göras 

löpande i texten till kursen 1 €=39 RUB.
9
 

I uppsatsens avslutande kapitel besvarar jag, utifrån de beskrivande kapitlen, 

uppsatsens frågeställning genom att löpande analysera och jämföra lagstiftning 

samt myndigheternas bedömningsprinciper med hjälp av exempel. För att belysa 

konsekvenserna av de presenterade skillnaderna för företagen kommer den 

avslutande delen även att innehålla en kortare konsekvensanalys.  

Trots att ekonomisk teori inte utgör en självständig rättskälla gör 

konkurrensrättens nära koppling mellan juridik och ekonomi att även viss 

ekonomisk teori kommer att förekomma i uppsatsen.  

I uppsatsen kommer jag även använda mig av statistik från år 2010, eftersom det 

är den av FAS senast publicerade statistiken. Trots att statistiken inte enbart 

innefattar anmälda horisontella koncentrationer anser jag att den ger viss 

vägledning för den jämförande analysen vilket också motiverar dess medverkan.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introducerande del, kapitel ett. Kapitel två tar sikte på att 

ge en definition av begreppet horisontell koncentration. I kapitel tre görs en 

översiktlig genomgång av bakgrunden, syftet, strukturen, centrala begrepp och 

tillämpningen av EU:s aktuella lagstiftning på området. I det fjärde kapitlet görs 

motsvarande genomgång av den ryska lagstiftningen med tillägg för en kortfattad 

introduktion av det ryska rättssystemet. Skillnaderna mellan EU och Rysslands 

lagstiftning och tillämpning på området presenteras avslutningsvis tillsammans 

med en kort företagsorienterad konsekvensanalys i kapitel fem.  

                                                 
9
 http://themoneyconverter.com/RUB/EUR.aspx. 

http://themoneyconverter.com/RUB/EUR.aspx
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2. Horisontella koncentrationer 

2.1 Definition 

Enligt EU:s riktlinjer definieras begreppet horisontell koncentration som en 

koncentration ’’när de berörda företagen är faktiska eller potentiella konkurrenter 

på samma relevanta marknad’’. Detta sker exempelvis genom att ett företag 

förvärvar en av sina huvudkonkurrenter.
10

  I Ryssland är begreppet horisontell 

koncentration inte lika utbrett. Där talar man generellt om ekonomiska 

koncentrationer som transaktioner vilka inverkar på marknadens 

konkurrensstruktur.
11

 Den definition jag har funnit skiljer sig dock inte nämnvärt 

från den europeiska, eftersom även den tar sikte på koncentrationer där de berörda 

företagen verkar inom samma industri och producerar samma produkter.
12

   Ett 

företags motiv med en horisontell koncentration varierar. Några tänkbara 

bakomliggande skäl är att man vill öka sina marknadsandelar alternativt att man 

vill diversifiera sin verksamhet.
13

  

I en marknadsekonomi spelar effektiv konkurrens en viktig roll och anses kunna 

medföra flera fördelar, exempelvis ökad produkteffektivitet. Effektiv konkurrens 

innebär inom nationalekonomisk teori att företag på samma marknad agerar 

oberoende av varandra samtidigt som de konkurrerar om samma kunder.
14

 

Horisontella koncentrationer utgör ett särskilt allvarligt hot mot den effektiva 

konkurrensen då de kan få stor inverkan på konkurrensintensiteten, därför krävs 

det en fungerande lagstiftning vilken upprätthåller konkurrensen.
15

  

                                                 
10

 Kommissionens riktlinjer för Horisontella koncentrationer 2004/C 31/03, p 5. 
11

 Federal Law of the Russian Federation No. 135-FZ of July 16
th

, 2006, kapitel 7. 
12

 http://www.cfin.ru/press/management/1999-1/03.shtml. 
13

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/product/mergers_acquisitions/index_en.

htm 
14

 Bishop, Simon and Walker, Mike., The Economics of EC competition law, 2002, s 13. 
15

 Bailey, David and Wish, Richard., Competition Law, 2012, s 810. 
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3. EU 

3.1 Introduktion 

EU:s marknadsekonomiska modell bygger på den grundläggande principen om en 

öppen gemensam marknad med fri konkurrens. Modellen understryker vikten av 

att skapa sådana marknadsförhållanden vilka leder till förbättrad kvalité, 

innovation och sänkta priser på produkter. Konkurrenslagstiftningen är således ett 

viktigt verktyg för att undvika företagsaktiviteter vilka hämmar förutsättningarna 

för sådana marknadsförhållanden.
 16

  

Dagens EU-orienterade konkurrenslagstiftning reglerar i huvudsak fyra områden 

där det första behandlar karteller, exempelvis prisuppgörelser eller uppdelning av 

marknader. Det andra förbud mot missbrukande av dominerande ställning. Det 

tredje innefattar regler för statligt stöd och subventioner. Det fjärde området 

innehåller behandlar koncentrationer inklusive horisontella koncentrationer vilket 

är särskilt centralt för uppsatsen.
17

   

3.2 Koncentrationsförordningen 139/2004 

3.2.1 Bakgrund  

Reglerna för koncentrationer har en stark historisk förankring inom Europa. 

Redan i Kol och Stålunionens fördrag från 1951 fanns politiska utfästelser om 

koncentrationer, sådana utfästelser fanns dock inte i The European Economic 

Community (EEC) fördraget från 1957. Det berodde troligtvis på att den initiala 

synen på koncentrationer inom EEC var att de var direkt nödvändiga för 

ekonomisk expansion snarare än något som behövde kontrolleras.
18

  

I ett memorandum från 1966 konstaterade Kommissionen att någon form av 

gemensam kontroll av koncentrationer var nödvändig inom EEC för att säkerställa 

                                                 
16

 Lissabonfördraget, 2007/C 306/01, artikel 2, p 3;artikel 2b.  
17

 Bailey, David and Wish, Richard., Competition Law, 2012, s 2-3. 
18

 Hildebrand, Doris., The Role of economic analysis in the EC competition rules, 2009, 72-74. 
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upprätthållandet av effektiv konkurrens.
19

 Det skulle dock komma att dröja innan 

den första gemensamma koncentrationsförordningen antogs.
20

  

Den 21 december 1989 antogs Koncentrationsförordning 4064/89.
21

 Den innebar 

bland annat att Kommissionen fick jurisdiktion att kontrollera koncentrationer av 

gemenskapsdimension. Man fastslog i artikel 2 att en koncentration som skapar 

eller förstärker en dominerande ställning och därmed helt eller delvis begränsar 

konkurrensen ska förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden.   

Förordningen var dock inte helt okontroversiell då bland annat tröskelvärdenas 

storlek orsakade stor debatt.
22

  

I december 2001 inledde Kommissionen en ytterligare granskning, vilken 

resulterade i en så kallad ”grönbok”.
23

 Grönboken resulterade sedermera i den 

nuvarande koncentrationsförordningen 139/2004.
24

  

3.2.2 Centrala definitioner 

I följande avsnitt kommer jag att belysa ett antal begrepp vilka ofta förekommer i 

lagstiftningssammanhang och i Kommissionsbeslut vilket gör dem särskilt 

centrala för uppsatsens frågeställning.  

3.2.2.1 Gemenskapsdimension 

Begreppet gemenskapsdimension är väldigt centralt inom EU-rätten. Inom 

koncentrationskontrollen tar begreppet sikte på koncentrationer vilka har 

gränsöverskridande effekt och påverkar samhandeln.
25

 Det är med hjälp av 

begreppet Kommissionens jurisdiktion för bedömningen av en koncentration 

särskiljs från ett National Competition Authority (NCA). Anledningen till denna 

uppdelning är antagandet om att koncentrationer som inte är av 

gemenskapsdimension har en mer nationell karaktär och därmed lämpar sig bättre 

för ett NCA-avgörande. Med detta vill man i så lång utsträckning som möjligt 

                                                 
19

 Memorandum on the Problem of Concentration in the Common Market (1966), EC Competition 

Series , Study No. 3, Brussels 1966. 
20

 Jones, Alison and Surfin, Brenda., EU Competition Law, 2011, s 863-864. 
21

 Koncentrationsförordning 4064/89. 
22

 Cook, John and  Kerse, Christopher., EC Merger Control, 2009, s 4-5. 
23

 Grönbok om översynen av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. 
24

 Koncentrationsförordning 139/2004. 
25

 Koncentrationsförordning 139/2004 (15). 
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upprätthålla ”one-stop-one-shop” principen. Principen innebär i korthet att 

Kommissionen som enda kontrollinstans ska ha exklusiv rätt att bedöma 

koncentrationer av gemenskapsdimension.
26

  

3.2.2.2 Förfarandet 

En horisontell koncentration av gemenskapsdimension ska anmälas till 

Kommissionen i enlighet med bestämmelserna i koncentrationsförordningen. 

Kommissionen ska inom 25 arbetsdagar från dagen efter anmälningsdatumet 

bedöma koncentrationen, detta förlopp benämns som fas ett. Kommissionen kan 

efter fas ett komma fram till tre olika slutsatser: 1, att koncentrationen inte 

omfattas av förordningen 2, koncentrationen omfattas av förordningen men ger 

inga indikationer på att den skulle vara oförenlig med den gemensamma 

marknaden 3, koncentrationen omfattas av förordningen och ger upphov till 

allvarliga tvivel rörande dess förenlighet med den gemensamma marknaden.
27

  

I de fall där Kommissionen kommer fram till alternativ tre ska man inleda en fas 

två undersökning vilken är mer djupgående än fas ett. Fas två ska normalt vara 

klar inom 90 dagar enligt artikel 10.3. Om kommissionen under fas två kommer 

fram till att deras initiala tvivel har avlägsnats, exempelvis genom att parterna 

tillfört nödvändig information och koncentrationen uppfyller kriterierna ska den 

godkännas. Om Kommissionen har invändningar ska de berörda parterna ges 

tillgång till dessa och möjlighet att åtgärda dem genom åtaganden. 

Kommissionens undersökning i fas två kan ge tre olika utfall: 1, koncentrationen 

godkänns ovillkorligen 2, Kommissionen finner att koncentrationen är 

konkurrensbegränsande och kräver, för ett godkännande, särskilda åtaganden från 

parterna 3, den förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden och 

förbjuds.
28

 

3.2.2.3 Kort om åtaganden 

Åtaganden är aktuella i de fall där Kommissionen uttrycker att det råder tvivel om 

huruvida en koncentration kan komma att påtagligt hämma den effektiva 

konkurrensen på en marknad. I sådana fall kan parterna alternativt Kommissionen 

                                                 
26

 Koncentrationsförordning 139/2004 (8) 
27

 Koncentrationsförordning 139/2004, artikel 10.1; 6.1. 
28

 Koncentrationsförordning 139/2004, artikel 2.2; 10.3; 18.1.  



 17. 

föreslå särskilda åtaganden för att väga upp de konkurrenshämmande effekterna. 

Ett exempel på ett åtagande är att avyttra en verksamhet vilket leder till 

förstärkandet av en befintlig konkurrent alternativt till skapandet en ny. Det är 

sedan upp till Kommissionen att avgöra huruvida åtagandena är tillräckliga för att 

göra koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden.
29

      

3.2.2.4 Relevant marknad 

Den relevanta marknaden utgör ett centralt begrepp för Kommissionens 

bedömning av en koncentrationens inverkan på konkurrensen. Den relevanta 

marknaden innefattar både relevant produktmarknad och geografisk marknad.
30

 

För denna bedömning har Kommissionen utfärdat särskilda riktlinjer. Av 

riktlinjerna framgår att en relevant produktmarknad omfattar de produkter/tjänster 

som med hänsyn till pris, egenskaper och ämnad användning för konsumenter 

därför ska betraktas som utbytbara. Den geografiska marknaden är där de berörda 

företagen saluför de relevanta produkterna, där konkurrensvillkoren inte skiljer sig 

nämnvärt och där konkurrensvillkoren skiljer sig från angränsande geografiska 

områden.
31

 

3.2.2.5 Significant Impediment of Effective Competition (SIEC) 

Bedömningen av en koncentrations förenlighet med den gemensamma marknaden 

görs med hjälp av ett så kallat SIEC-test. SIEC-testet är väldigt komplext och 

består av en sammanvägd bedömning för hur koncentrationen påverkar 

konkurrensen på marknaden. Några av de parametrar som används i SIEC-testet 

är de berörda parternas ekonomiska styrka och andra företags möjlighet till 

marknadsinträde.
32

 Det tar även sikte på marknadsandelar och koncentrationsgrad 

vilket bland annat hjälper Kommissionen att avgöra huruvida en horisontell 

koncentration ökar eller minskar koncentrationsnivån på en marknad.
33

 Ett viktigt 

mätverktyg för detta är Herfindahl Hirschman Index (HHI). HHI kan kort beskrivas 

som en metod för att beräkna marknadens koncentrationsgrad med hjälp av de 

befintliga företagens procentuella marknadsandelar. Koncentrationsgraden i sig 
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fungerar som en viktig indikator för att mäta hur pass konkurrensutsatt en 

marknad är.
34

 

I Koncentrationsförordningens artikel 2.1 presenteras två kriterier vilka är centrala 

för tillämpningen av SIEC-testet. Kommissionen ska i sin bedömning för det 

första ta hänsyn till strukturen på de berörda marknaderna och den faktiska eller 

potentiella konkurrensen från andra företag belägna inom eller utanför 

gemenskapen. För det andra ska man även ta hänsyn till de berörda företagens 

struktur, exempelvis marknadsställning och ekonomi samt konsumenternas 

valmöjligheter.
35

 

En viktig skillnad mellan SIEC-testet och det tidigare dominanstestet är att 

Kommissionen även har möjlighet att förbjuda koncentrationer trots att de inte 

skapar eller förstärker en dominerande ställning. Det innebär bland annat att man 

har kunnat täppa till den lucka som tidigare fanns på marknader med 

oligopolstruktur.
36

 

3.2.2.6 Dominerande ställning 

Begreppet dominerande ställning spelar en central roll i den aktuella 

koncentrationsförordningen även om dess betydelse tonats ner något i jämförelse 

med den tidigare.
 37

 Dominerande ställning betecknas som en position vilken 

innehas av ett företag eller koncentration som har en ekonomisk position som 

möjliggör att de kan agera oberoende av konkurrenter på sin relevanta marknad. 

Ibland kan även 40 % räcka för dominans, vid under 40 % är det inte troligt att 

sådan ställning innehas. Vid minst 50 % presumeras en dominerande ställning.
38

 

Vid en marknadsandel på minst 65 % anses det svårt att argumentera emot att 

företaget har en dominerande ställning.
39
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3.2.3 Struktur     

Koncentrationsförordningen består av 26 artiklar. De artiklar som jag funnit 

viktigast för uppsatsens frågeställning är de som behandlar förordningens 

tillämpningsområde, bedömningen av koncentrationer, definitionen av en 

koncentration, förhandsanmälan av koncentrationer, beräkning av omsättning, 

koncentrationsprövningen, uppskjutande av beslut och Kommissionens 

befogenhet att fatta beslut.
40

    

3.2.4 Syfte  

Precis som jag tidigare nämnt välkomnar EU marknadsbaserade 

strukturförändringar vilka kan öka de europeiska företagens globala 

konkurrenskraft. För att säkerställa att strukturförändringarna inte skadar 

konkurrensen har man valt att reglera området med hjälp av 

Koncentrationsförordningen. Syftet med koncentrationsförordningen är alltså att 

säkerställa att strukturförändringarna inom gemenskapen görs på ett sådant sätt att 

konkurrensen på den gemensamma marknaden upprätthålls.
41

 

Målsättningen med att upprätthålla konkurrensen är också att skydda företag och 

konsumenter från prishöjningar och ett sämre urval. Kommissionen ska därför 

förklara koncentrationer vilka skulle ha en påtagligt negativ inverkan på 

konkurrensen alternativt delar av den, i synnerhet genom skapandet eller 

förstärkandet av en dominerande ställning, oförenliga med den gemensamma 

marknaden. Däremot ska koncentrationer vilka inte påtagligt hämmar 

konkurrensen förklaras förenliga med den gemensamma marknaden trots att de 

skapar eller förstärker en dominerande ställning.
42

  

3.3 Horisontella koncentrationer 

3.3.1 Inledning  

För tolkning och tillämpning av koncentrationsförordningens regler för 

horisontella koncentrationer har Kommissionens utfärdat särskilda riktlinjer.
43
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Dessa riktlinjer är väldigt centrala för frågeställningen eftersom de ger värdefull 

information om Kommissionens tillvägagångssätt för att bedöma koncentrationer 

där de berörda företagen ofta är faktiska eller potentiella konkurrenter. 

3.3.1.1 Tröskelvärden 

Tröskelvärdena är väldigt centrala för uppsatsens frågeställning då de skildrar när 

en koncentration anses vara av sådan omfattning att den måste kontrolleras av 

Kommissionen. Tröskelvärdena återfinns i den aktuella 

koncentrationsförordningens artiklar 1.2 och 1.3. Artikel 1.2 inkluderar 

koncentrationer vilka totalt skulle ha en global omsättning på över 5 miljarder € 

alternativt en omsättning inom gemenskapen på 250 miljoner €. Tröskelvärdena 

innefattar även koncentrationer där den sammanlagda globala omsättningen 

överstiger 2,5 miljarder € eller där den sammanlagda omsättningen för minst två 

av företagen vilka berörs av koncentrationen överstiger 100 miljoner €. 

Tröskelvärdena beräknas även utifrån de berörda företagens geografiska närvaro 

där den sammanlagda omsättningen för koncentrationen överstiger 100 miljoner € 

i minst tre medlemsstater. Det gäller även när minst två av de berörda företagens 

omsättning i minst tre medlemsstater överstiger 25 miljoner €.
44

  

De berörda företagens omsättning ska beräknas utifrån de intäkter de haft från 

försäljning av varor/tjänster inom dess ordinarie verksamhet under föregående 

räkenskapsår. Transaktioner mellan bolagen som ingår i den anmälda horisontella 

koncentrationen ska inte beaktas i beräkningarna.
45

   

3.3.2 Kommissionens bedömning 

Kommissionens grundläggande bedömningsprincip av en horisontell 

koncentration är enligt riktlinjerna att: ’’En koncentration ska förbjudas om 

koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av 

en effektiv konkurrens inom den inre marknaden eller en väsentlig del av den. Vid 

prövningen ska det särskilt beaktas om koncentrationen skapar eller förstärker en 

dominerande ställning’’.
46
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I Kommissionens grundläggande bedömning, SIEC-testet, ingår i regel två 

huvudsakliga aktiviteter. Dels definierar man den relevanta marknaden och dels 

gör man en bedömning av en koncentration begränsande effekter 

konkurrenssynpunkt. Till de begränsande effekterna hör huruvida den horisontella 

koncentrationen är begränsande genom samordnande- eller icke samordnande 

effekter, något som kommer beskrivas under punkt 3.3.2.2. Dessa aktiviteter är 

väldigt centrala för att avgöra huruvida en horisontell koncentration är förenlig 

med den gemensamma marknaden.
47

 

Kommissionens riktlinjer för bedömningen innefattar sex huvudsakliga punkter: 

marknadsandelar och koncentrationsnivåer, eventuella konkurrensbegränsande 

effekter, motverkande köparmakt, marknadsinträde, effektivitetsvinster och 

konkurshotat företag.
 48

 Samtliga punkter är relevanta för uppsatsens 

frågeställning då de ger god inblick i hur Kommissionen för sitt resonemang.
 
 

3.3.2.1 Marknadsandelar  

En koncentrations totala marknadsandel utgör ett av Kommissionens viktigaste 

verktyg för bedömningen av hur en koncentration kommer att inverka på 

marknadens konkurrensstruktur. Kommissionen kan även genomföra prövningar 

för att bedöma framtida marknadsandelar genom att exempelvis ett företag lämnar 

marknaden. Som jag även nämnt tidigare mäter Kommissionen även 

koncentrationsgraden på en marknad med hjälp av HHI.
 49

  

Det är dock viktigt att poängtera att marknadsdelarna enbart fungerar som 

indikator, även koncentrationer vilka medbringar stora marknadsandelar kan 

godkännas. Kommissionen godtar vanligtvis dessa i utbyte mot att parterna utför 

särskilda åtaganden vilka anses väga upp eventuella konkurrenshämmande 

effekter. Så var exempelvis fallet i den horisontella koncentrationen mellan 

mejerikooperativen Freisland och Campina från 2008. Koncentrationen skulle få 

en sammanlagd marknadsandel på 70-80 % för framställning av mjölk på den 

holländska marknaden. Den stora marknadsandelen gjorde att Kommissionen 

hyste viss oro över dess konkurrensinverkan. Därför tvingades parterna vidta 
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särskilda åtaganden för att få koncentrationen godkänd av Kommissionen. I dessa 

åtaganden ingick bland annat avyttringen av Campinas produktionsfaciliteter i 

Bleskengraaf samt avyttringen av Freislands mejeri i Nijerk.
50

 

Ett annat fall där marknadsandelarna var viktiga för Kommissionens bedömning 

var den föreslagna koncentrationen mellan Schneider Electric och American 

Power Generation från 2007. Företagen var störst respektive näst störst på 

marknaden för energirelaterade elektronikkomponenter och avståndet till den 

tredje största aktören betecknades som signifikant. Kommissionen konstaterade 

att koncentrationens sammanlagda marknadsandel skulle komma att uppgå till 

cirka 50 %. Därför ansåg Kommissionen att åtaganden krävdes vilket de berörda 

parterna också accepterade. I åtagandena som parterna vidtog ingick exempelvis 

avyttring produktionsverksamhet samt upphörandet av användandet av vissa 

varumärken.
51

 

Även i koncentrationen mellan Vattenfall och Nuon Energy från 2009 var 

marknadsandelarna en central indikator för Kommissionens bedömning. 

Kommissionen konstaterade att Vattenfall genom koncentrationen skulle stärka 

sin position särskilt på den tyska marknaden. Därför var Vattenfall tvungna att 

genomföra vissa åtaganden för att väga upp den konkurrenshämmande effekten, 

exempelvis försäljningen av samtliga aktier i Nuon Energys dotterbolag Nuon 

Deutschland Gmbh.
52

    

3.3.2.2 Samordnande och icke-samordnande effekter 

I Kommissionens riktlinjer definieras två huvudsakliga konkurrensbegränsande 

effekter som en horisontell koncentration kan medföra. Dessa risker betecknas 

som icke-samordnade effekter och samordnade effekter. Icke samordnade effekter 

infaller när konkurrenstrycket på marknaden minskar utan att aktörerna samordnar 

sitt beteende. Två konkurrenters samgående kan innebära ett minskat 

konkurrenstryck för övriga aktörer som därmed kan höja sina priser på den 

relevanta marknaden. Detta är särskilt påtagligt på marknader med 

oligopolstruktur. I Kommissionens riktlinjer presenteras även några viktiga 
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indikatorer för huruvida en horisontell koncentration orsakar icke-samordnade 

effekter. Några av dessa indikatorer är samgåendet mellan företag vilka har stora 

marknadsandelar, samgåendet mellan företag som är nära konkurrenter samt 

möjligheterna för de samgående parternas kunder att byta leverantör efter 

koncentrationens ingående.
53

  

Samordnade effekter infaller i situationer där en horisontell koncentration medför 

att företag väljer att samordna sitt beteende med syftet att höja sina priser eller 

dela upp marknaden. En koncentration som minskar antalet konkurrenter på en 

marknad kan ha en inlåsningseffekt och göra det lättare för företag att samordna 

sitt beteende. Därför krävs att marknaderna är öppna så att det blir svårare för 

aktörerna att samordna sitt beteende och därmed hämma konkurrensen.
54

 Risken 

för samordnande effekter vägde bland annat in i Kommissionens beslut angående 

koncentrationen mellan dryckestillverkarna Heineken och Scottish & Newcastle 

från 2008. Kommissionens undersökning visade att Heineken efter 

koncentrationens ingående skulle inneha en stor marknadsandel tillsammans med 

dess huvudkonkurrent på den irländska marknaden. Därför valde man att överlåta 

den nationella marknadsundersökningen till det irländska NCA.
55

  

3.3.2.3 Motverkande köparmakt och marknadsinträde 

I sin bedömning väger Kommissionen även in den motverkande köparmakten på 

marknaden, alltså hur stark köparens förhandlingsposition är gentemot säljaren. 

Denna position kan generellt sägas vara starkare på marknader där det finns flera 

aktörer som är tillgängliga för köparen. Principen innebär att även en 

koncentration vilken medför höga marknadsandelar kan anses förenlig med den 

gemensamma marknaden på grund av konsumenternas starka inflytande. För detta 

krävs att köparmakten återfinns i mer än ett enskilt kundsegment där 

marknadsförhållandena är sådana att aktörerna inte kan agera oberoende av 

konsumenterna.
 56
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Ett fall där Kommissionen i sin bedömning tog hänsyn till köparmakten på 

marknaden var i fallet med koncentrationen mellan det tyska kooperativet Hansa 

och det dansk-svenska kooperativet Arla från 2011. Hansa var liksom Arla 

verksamma på marknaden för mjölkrelaterade produkter och Kommissionen 

konstaterade att koncentrationen skulle komma att inverka på 

konkurrensstrukturen på den danska och svenska marknaden. Trots det valde 

Kommissionen att godkänna koncentrationen. Man motiverade bland annat sitt 

beslut med att det trots koncentrationens ingående fortfarande skulle finnas 

tillräckligt med konkurrenter på marknaden vilket skulle bibehålla 

konsumenternas valfrihet.
57

  

En ytterligare faktor som är viktig i Kommissionens bedömning av en horisontell 

koncentration är dess inverkan på potentiella nya aktörers möjlighet att göra 

inträde på marknaden. På en marknad där det inte förekommer några 

inträdesbarriärer är det inte troligt att en koncentration får någon 

konkurrenshämmande effekt. Kommissionen strävar i sin bedömning efter att 

avgöra sannolikheten för om ett marknadsinträde kan komma att begränsa 

koncentrationens marknadsinflytande. Ett sådant inträde försvåras exempelvis av 

befintliga aktörers rättsliga fördelar genom exempelvis innehav licenser. 

Inträdeshindren kan även bestå av teknikorienterade fördelar i form av överlägsen 

tillgång till produktionsresurser eller immaterialrättsliga rättigheter. Dessutom kan 

de befintliga företagen inneha strategiska fördelar vilka är svårintagliga, 

exempelvis produktionserfarenhet eller tillgång till underleverantörer.
58

 

De strategiska fördelarna spelade en central roll i fallet med EDF:s planerade 

förvärv av British Energy från 2008. I sin bedömning av koncentrationen mellan 

de båda energibolagen fastslog Kommissionen att den skulle innebära stor tillgång 

till mark lämplig för byggande av nya kärnreaktorer och dessutom kontroll över 

distributionsnät för elektricitet. Kommissionen valde därför att godkänna 

koncentrationen i utbyte mot åtaganden från parterna trots att den inte skulle 

                                                 
57

 Se Mål M.6119 Arla/Hansa. 
58

 Kommissionens riktlinjer för Horisontella koncentrationer, (2004/C 31/03), 68-75. 



 25. 

medföra några anmärkningsvärda marknadsandelar. Ett av åtagandena var 

exempelvis avyttringen av EDF:s kraftstation i Eggborough.
59

 

Kommissionen tar även hänsyn till den förväntade marknadsutvecklingen i sin 

bedömning. Det innebär att om utvecklingen på den enskilda marknaden förväntas 

bli stark i framtiden antas även ett inträde bli mer lönsamt och därmed mer 

sannolikt, i motsats till en marknad som är på nedgång vilket kan göra inträdet 

direkt olönsamt. Även tidpunkten för inträde, det vill säga om det vore tillräckligt 

snabbt och hållbart för att minska koncentrationens marknadsinflytande vägs in i 

bedömningen. Inträdet måste också vara av tillräcklig omfattning så att det 

faktiskt kan minimera koncentrationens konkurrensbegränsande effekter.
60

  I 

Kommissionens beslut i fallet med EDF (Electricité de France S.A.) och Segebel 

beaktade Kommissionen att koncentrationen skulle minska EDF:s incitament att 

på egen hand göra inträde på den belgiska marknaden. På grund av detta valde 

man att godkänna koncentrationen i utbyte mot åtaganden vilka bland annat 

innefattade avyttringen av en produktionsanläggning.
61

 Beslutet överklagades 

dock av den belgiska konsumentskyddsföreningen Association Belge des 

Consommateurs Test-Achats men avslogs av förstainstansrätten.
62

 Fallet utgör 

även det enda som jag behandlat i min uppsats där ett myndighetsbeslut har 

överklagats. 

3.3.2.4 Effektivitetsvinster och konkurshotat företag 

En koncentration måste även bedömas utifrån dess potentiella effektivitetsvinster 

för marknaden. En koncentrations effektivitetsvinster kan även väga upp 

eventuella konkurrenshämmande effekter. För att Kommissionen ska ta 

effektivitetsvinsterna i beaktning finns dock tre kriterier som måste uppfyllas. 

Effektivitetsvinsterna måste gynna konsumenterna genom exempelvis lägre priser 

eller bättre varor. De måste även vara koncentrationsspecifika, alltså uppkomma 

till följd av den ingångna koncentrationen. Sist men inte minst måste parterna 

kunna verifiera effektivitetsvinsterna.
63

 Kriterierna kan sägas vara förhållandevis 
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svåra att uppfylla då balansgången mellan vad man som företag ser som en 

effektivitetsvinst istället kan komma att tolkas som en konkurrenshämmande 

effekt av Kommissionen.
64

   

Kommissionen ska i sin bedömning även beakta huruvida koncentrationen 

involverar ett eller flera konkurshotade företag. En koncentration vilken riskerar 

att ha konkurrenshämmande effekt kan således komma att godkännas under vissa 

förutsättningar. En sådan förutsättning är att marknadens konkurrensstruktur inte 

kommer att hämmas i samma omfattning om koncentrationen inte genomförs. Det 

åligger dock parterna att bevisa att så är fallet. I sin bedömning av koncentrationer 

med konkurshotade företag använder sig Kommissionen av tre huvudsakliga 

kriterier. För det första måste de ekonomiska svårigheterna hos det konkurshotade 

företaget vara så påtagliga att det snart kan komma att tvingas ut från marknaden. 

För det andra ska det inte finnas några andra köpalternativ som är mindre 

konkurrenshämmande än den föreslagna koncentrationen. För det tredje måste 

fallet vara sådant att utan koncentrationen kommer det konkurshotade företagets 

tillgångar att försvinna från marknaden.
65

  

3.3.3 Anmälningsstatistik 2010 

Under 2010 gjordes 274 anmälningar till Kommissionen. Fyra av dem drogs 

tillbaka under fas ett. Av de anmälda koncentrationerna förklarades 253 vara 

förenliga med den gemensamma marknaden, tretton av dessa godkändes efter 

åtaganden från parterna. Totalt fyra fas två undersökningar initierades där en 

godkändes, två godkändes efter åtaganden och en godkändes med dispens.
66
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4. Ryssland 

4.1 Introduktion 

Den Ryska federationen är enligt dess konstitution en semipresidentiell 

förbundsrepublik. Maktstrukturen i Ryssland delas mellan presidenten, 

parlamentet, den sittande regeringen och domstolarna. Den statliga 

administrationen har en komplex strukturell uppbyggnad mycket på grund av 

landets vida geografiska omfattning och stora population. Landet består av 84 

enheter (subjects) och innefattar oblaster, delrepubliker, territorier och städerna 

Moskva och St: Petersburg vilka anses vara särskilt betydelsefulla.
67

   

Överhuset och underhuset (även kallad Duman) utgör landets federala församling 

och lagstiftande organ. I sista hand är det dock den ryska presidenten som 

godkänner alternativt avslår lagförslag. Vid avslag är presidenten dock tvungen att 

skriva under lagen om den vid en ny prövning har godkänts av minst 2/3 av 

representanterna för överhuset och underhuset.
68

   

4.1.1 Rättskällor 

Det ryska rättssystemet utgår precis som i de flesta Eurasiska länder från ’’Civil 

law’’ systemet. En skriven lag utgör den huvudsakliga rättskällan. De primära 

ryska rättskällornas interna rangordning är: konstitutionen, konstitutionella lagar, 

federala lagar och civilrättslig lag. Även förordningar utfärdade av presidenten 

eller myndigheter har normerande verkan. Övriga rättskällor utgörs av Sovjetisk 

lagstiftning och internationella fördrag och avtal.
69

 Vad gäller rättspraxis och 

doktrin betraktas de inte officiellt som rättkällor. Det blir dock allt vanligare inom 
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den ryska rätten att lägre domstolar följer riktlinjer och beslutsprinciper från högre 

instanser. Därför utgör de även källor för uppsatsens frågeställning.
70

  

4.1.2 Kort om kommersiella domstolar 

Frågeställningens kommersiella natur gör de kommersiella domstolarna till de 

mest centrala. Det kommersiella domstolssystemet utgörs av fyra instanser. Den 

lägsta instansen är de enhetsbaserade kommersiella domstolarna. Den andra 

instansen är appelleringsdomstolar (appellate courts) vilka granskar 

förstainstansen beslut vid överklagan. Den tredje instansen är Federala 

kommersiella domstolar vilka granskar besluten från instans ett och två. Den 

fjärde och högsta instansen är den högsta kommersiella domstolen.
71

 

4.2 No. 135-FZ 

4.2.1 Bakgrund 

Den ryska ekonomin genomgick under 1990-talet massiva förändringar. 

Systemskiftet från planekonomi till marknadsekonomi var långt ifrån en 

okomplicerad process.
72

 Skiftet från en extrem monopolmarknad till en marknad 

med effektiv konkurrens innebar också att konkurrensrätten åter gjorde inträde i 

Ryssland. Övergången gav dock upphov till en särskild problematik i första hand 

för de statliga monopolföretagen då dessa ursprungligen grundats med syftet att 

dominera särskilda marknader och geografiska områden. Monopolföretagen inom 

exempelvis tillverkningsindustrin hade överlägsen tillgång till underleverantörer 

vilket innebar ett nästan ointagligt försprång. För att upprätta en marknad med 

fungerande konkurrens stiftades 1991’’the Law on Competition and the 

Restriction on Monopolistic Activity on Goods Markets’’. Lagen innehöll relativt 

milda sanktioner mot överträdelser.
73

   

Även i den ryska konstitutionen som antogs 1993 fanns ett marknadsekonomiskt 

ställningstagande för konkurrensutsatta marknader.
74

 I konstitutionen finns ett 
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uttalat stöd för sådana marknader och den tar även ställning emot monopolisering 

av marknader.
75

 Konstitutionen utgör även grunden för dagens 

koncentrationsregler.
76

 Även i den civilrättsliga lagsamlingen som antogs 1995 

finns ett uttalat stöd för förbud mot handlingar vilka begränsar konkurrensen på 

marknaden.
77

  

För att få en konkurrenslagstiftning som låg i linje med de västerländska 

motsvarigheterna påbörjades i början 2000-talet arbetet för en ny konkurrenslag. 

Detta arbete ledde slutligen fram till nuvarande Law on protection of competition 

(LPC), No. 135-FZ ’’On Protection of Competition’’, som antogs den 16 juli 

2006. Två år dessförinnan (2004) hade även den ryska konkurrensmyndigheten 

FAS bildats och ersatt den tidigare Ministry for Antimonopoly Policy.
78

  

4.2.2 Allmänt om lagen  

Framtagandet av den aktuella lagstiftningen var en komplicerad process och 

lagstiftningen fick justeras ett flertal gånger. I den nya lagen förenas exempelvis 

LPC för de finansiella och råvarubaserade marknaderna, bland annat för att göra 

FAS arbete mer effektivt. Lagen kan även sägas vara influerad av dess europeiska 

motsvarighet.
79

 Det bör även tilläggas att lagen sedan stiftandet genomgått tre 

ändringar vilka syftat till att förtydliga reglerna där den senaste infördes 2012.
80

 

Den nuvarande LPC innehåller regler för sex huvudsakliga avsnitt: 

konkurrensbegränsande avtal, olovligt utnyttjande av dominerande ställning, 

myndighetskontroll, statligt stöd och offentlig upphandling, olovlig konkurrens, 

konsumentskydd och koncentrationer varav det sista är särskilt centralt för 

uppsatsen.
81
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4.2.3 Centrala definitioner 

I följande avsnitt kommer jag att definiera ett antal begrepp vilka ofta ingår i 

lagstiftning och/eller FAS bedömning och som jag därför funnit särskilt centrala 

för att besvara uppsatsens frågeställning.  

4.2.3.1 Group of persons 

Ett centralt begrepp inom den ryska konkurrenslagstiftningen är ’’groups of 

persons’’ vilket fortsättningsvis kommer benämnas intressegrupp. En 

intressegrupp består av fysiska personer och/eller företag vilka har ett gemensamt 

intresse i ett eller flera företag. Definitionen av när en person och/eller företag 

anses ingå i en intressegrupp ges i den ryska konkurrenslagens artikel 9. Där 

framgår att en intressegrupp bland annat innefattas av en erkänd ägargruppering 

vilken innehar mer än 50 % av bolagets röstberättigade aktier.
82

 Begreppet är 

viktigt för uppsatsen då intressegruppens tillgångar bland annat tas med i 

beräkningen av företagets omsättning vilken mäts gentemot tröskelvärdena.  

4.2.3.2 Relevant godsmarknad 

Avgränsningen av relevant godsmarknad benämns ’’där gods cirkulerar utan 

substitut eller utan substitut på den ryska marknaden vilka definieras på grundval 

av de ekonomiska möjligheter köparen har att köpa godset på den relevanta 

geografiska marknaden eller oförmågan att köpa dem utanför’’.
83

  

Precis som indikerats ovan görs avgränsningen av den relevanta godsmarknaden i 

två delar: produktmarknad och geografisk marknad. Produktmarknaden avgränsas 

genom att identifiera produktens beskaffenheter, vilka är viktigast för köparen 

samt vilka tillgängliga substitut som finns på marknaden. Bedömningen av den 

geografiska marknaden definieras utifrån där godset från den relevanta 

produktmarknaden cirkulerar och där villkoren för cirkulationen är snarlika.
84

 

4.2.3.3 Dominerande ställning 

Begreppet dominerande ställning spelar en väldigt central roll inom den ryska 

konkurrenslagstiftningen. Det är även centralt vid FAS bedömning av en 
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horisontell koncentration.
85

 En dominerande ställning innehas av ett företag 

(inklusive intressegrupp) eller flera företag (inklusive intressegrupp). 

Innehavarens starka position på den relevanta marknaden gör att denne kan utöva 

ett omfattande inflytande över marknadsvillkoren. Till dominerande ställning hör 

även möjligheten att röja undan konkurrenter på marknaden eller hindra 

marknadsinträde för nya aktörer. För att förmodas vara dominant ska ett företag 

ha minst 35 % marknadsandel. Bedömningen av dominerande ställning görs även 

genom en undersökning av konkurrensstrukturen inklusive inträdesbarriärerna på 

marknaden. Vid 50 % marknadsandel antas ett företag ha dominerande ställning. 

En transaktion vilken skapar eller förstärker en dominerande ställning alternativt 

på annat sätt begränsar konkurrensen ska förbjudas alternativ villkoras genom 

åtaganden.
86

 

4.2.3.4 Small but Significant Non-transitory Increase in price (SSNIP) 

SSNIP-testet eller det hypotetiska monopoltestet som det också benämns utgör ett 

centralt verktyg vid FAS marknadsanalys. SSNIP-testet går enligt FAS riktlinjer i 

korthet ut på att definiera den minsta marknaden som en monopolist eller kartell 

kan påverka priset på. Det tillämpas av FAS vid undersökningar av 

koncentrationer för att bedöma huruvida de skapar dominerande ställningar och 

består av tre huvudsakliga steg: 1, avgränsandet av ett antal substitut vilka 

cirkulerar på marknaden. 2, ett antagande om att marknaden är monopoliserad och 

att en 5-10 % prisökning har genomförts görs. 3, Om prishöjningen visar sig vara 

lönsam för den hypotetiska monopolisten genom att kunderna inte byter till andra 

varor inklusive dem som cirkulerar på andra marknaden, har man lyckats avgränsa 

marknaden. Skulle en sådan prisökning inte vara lönsam för monopolisten genom 

att kunderna byter vara görs SSNIP-testet om tills man lyckats avgränsa 

godsmarknaden.
87
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4.2.3.5 FAS ”Register” 

FAS har till sitt förfogande ett register över företag med mer än 35 % 

marknadsandel. Registret är ofta en viktig indikator för huruvida en koncentration 

förstärker en dominerande ställning.
88

 

4.2.3.6 Förfarandet 

Efter att en föranmälning gjorts måste den normalt behandlas inom 30 dagar av 

FAS. FAS kan i särskilda fall förlänga överläggningsperioden med ytterligare 60 

dagar. Detta förekommer vanligen i fall där koncentrationen på förhand misstänks 

kunna utgöra ett hot mot konkurrensen och FAS därför kräver ytterligare 

information. Det gäller även när koncentrationen berör företag av strategisk 

betydelse för nationellt försvar och säkerhet. Noterbart är att FAS även har rätt att 

granska en koncentration vilken understiger de aktuella tröskelvärdena. Detta 

gäller i fall där det finns signaler vilka indikerar att koncentrationen kan komma 

att kväva konkurrensen, exempelvis där ett företag förvärvat samtliga 

tillverkningsrättigheter till en produkt.
89

    

FAS har efter sin initiala granskning av en koncentration fyra möjligheter. Den 

första är att godkänna koncentrationen utan åtaganden. Den andra är att skjuta upp 

beslutet och exempelvis begära mer information från parterna. Den tredje är att 

godkänna koncentrationen med åtaganden. Det fjärde är att helt avslå den 

föreslagna koncentrationen.
90

  

4.2.3.7 Kort om åtaganden 

Om FAS under sin initiala granskning signalerar att det föreligger tveksamhet 

kring koncentrationens effekter på konkurrensen kan parterna erbjuda så kallade 

åtaganden. De syftar till att väga upp koncentrationens negativa 

konkurrenseffekter. Åtagandena utarbetas oftast av FAS men det förekommer 

även att de berörda parterna föreslår åtaganden vilka ibland accepteras av FAS. 

FAS åtaganden kan bland annat utgöras av villkor rörande parternas framtida 
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beteende, exempelvis rapportering om prissättning som gör att FAS får insyn i 

prisutvecklingen.
91

 

4.2.4 Syfte 

Den ryska konkurrenslagen har två grundläggande syften. Det första är att utgöra 

ett legalt ramverk vilket ska användas för att skydda konkurrensen och begränsa 

förekomsten av monopolfrämjande handlingar (monopolistic activity) samt 

otillåten konkurrens. Handlingarna innefattar även begränsandet av konkurrens 

från en federal eller lokal myndighet, exempelvis den ryska Centralbanken. Det 

andra syftet med lagen är att skapa ett gemensamt ekonomiskt område präglat av 

fria produktströmmar, skydd för konkurrens, frihet till ekonomisk aktivitet och 

effektiva produktmarknader. 
92

  

4.3 Horisontella koncentrationer 

4.3.1 Inledning 

Den ryska konkurrenslagstiftningen innehåller inga direkta bestämmelser för 

horisontella koncentrationer. Därför är det istället centralt för uppsatsens 

frågeställning att redogöra för den ryska konkurrenslagens koncentrationsavsnitt 

vilket återfinns i kapitel 7 (artiklar 26(1)-35) ’’Statlig kontroll över ekonomiska 

transaktioner’’. Artiklarna i kapitel sju är strukturerande enligt följande: art. 26(1) 

- Transaktioner och aktioner vilka är föremål för statlig kontroll, art. 27; 

Inkorporering och omstrukturering av kommersiella organisationer vilka kräver 

föranmälan till FAS, art. 28; Transaktioner av kommersiella organisationers 

aktier, tillgångar eller rättigheter vilka är anmälningspliktiga till FAS, art. 29; 

Transaktioner av finansiella organisationers (financial organizations) aktier, 

tillgångar eller rättigheter vilka kräver föranmälan till FAS, art. 30; Transaktioner 

eller andra handlingar vilka berör rätten till maktutövning om vilka FAS måste 

underrättas, art. 31; Speciella regler för Statlig kontroll över 

koncentrationsorienterade transaktioner inom en intressegrupp, art. 32; 

Bestämmelser för personer som skickar föranmälningar och efteranmälningar om 
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koncentrationer, art. 33; FAS beslutsfattandeprocess, art. 34; Konsekvenser av 

agerande i strid med FAS anmälningsprocesser, art. 35; Statlig kontroll av avtal 

vilka begränsar konkurrensen mellan ekonomiska enheter. Då uppsatsens 

frågeställning enbart behandlar regler för horisontella koncentrationer kommer 

enbart regler av sådan härkomst att fortsättningsvis diskuteras.
93

 

4.3.2 Tillämpningsområde 

Av artikel 26(1) framgår att den statliga kontrollen ska utövas gentemot 

transaktioner vilka involverar röstberättigande aktier i kommersiella och icke 

kommersiella organisationer. Under detta avsnitt faller således ingåendet av 

horisontella koncentrationer in. Utöver det är lagen även applicerbar på 

transaktioner och aktioner vilka involverar tillgångar i ryska finansiella 

organisationer. Som redan nämnts gäller lagen även koncentrationer som 

involverar utländska företag och/eller personer vilka inom ett år från transaktionen 

levererat gods till ett värde av minst 1 miljard RUB (25.700.000 €).
94

  

4.3.3 Tröskelvärden 

Av artikel 27.1.1. framgår att de kommersiella koncentrationer som överstiger de 

tre uppställda tröskelvärdena som presenteras i artikeln kräver ett 

förhandsavgörande från FAS. Det första tröskelvärdet överskrids när värdet av 

koncentrationens sammanlagda tillgångar (inklusive tillgångar hos dess 

intressegrupp), fastställd enligt den senaste balansräkning, uppgår till mer än tre 

miljarder RUB (77.040.000 €). Förhandsavgörande är även ett krav när 

koncentrationens och dess intressegrupps totala intäkter från försäljning av varor 

under föregående räkenskapsår uppgår till mer än sex miljarder RUB 

(154.080.000 €). Försäljningen omfattas dock inte av transaktioner som sker 

mellan de berörda företagen. Ett förhandsavgörande krävs även för 

koncentrationer där något av de berörda företagen finns med i FAS register.
95

  

Koncentrationer vilka uppkommer genom transaktioner innehållande aktier, 

egendom och rättigheter i Rysslandsregistrerade företag regleras i artikel 29. Av 
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artikeln framgår att de kräver FAS förhandsgodkännande i tre särskilda fall. Det 

första fallet inträffar när en individ, dennes intressegrupp, en företagsenhet eller 

dennes intressegrupp genomför sådan transaktion samtidigt som de vid det senaste 

bokslutet upptagit tillgångar till ett värde av minst 7 miljarder RUB (179.900.000 

€). Det andra fallet aktualiseras när något av alternativen föregående år redovisat 

en total försäljning på minst 10 miljarder RUB (257.000.000 €), samtidigt som det 

totala värdet på det förvärvade företagets tillgångar överstiger 250 miljoner RUB 

(6.425.000 €).
96

 Det tredje fallet är när något av de berörda företagen finns 

registrerat i FAS register.
97

  

Av artikel 29, punkterna 1-9, framgår även att man inom koncentrationskontrollen 

har skilda tröskelvärden för anmälningsplikt beroende på om det aktuella bolaget 

är ett Joint Stock Company (JSC) eller Limited Liability Company (LLC). Av 

punkt ett framgår exempelvis att en transaktion där en person eller dennes 

intressegrupp förvärvar mer än 25 % röstberättigande aktier i ett 

Rysslandsregistrerat JSC. Detta förutsatt att de innan transaktionen ägt inga eller 

mindre än 25 % av de totala aktierna. Artikeln är inte tillämpbar på 

företagsgrundare under uppstartningsprocessen (p.1).
98

 För LLC företag är 

reglerna samma, men tröskelvärdet för anmälningsplikt ligger där istället på 1/3 

av det totala antalet aktier, vilket framgår av punkten 2. För LLC gäller dessutom 

anmälningsplikt för en aktietransaktion av en person eller ägargruppering med ett 

innehav på minst 1/3 och högst 50 % av det totala antalet aktierna i 

förvärvsobjektet (p.3). Detsamma gäller även förvärv av aktier i ett LLC där en 

individ eller affärsgruppering har ett totalt innehav på minst 50 % och högst 2/3 % 

av det totala aktiekapitalet, under förutsättning att inflytande över minst 2/3 % av 

de röstberättigade aktierna kan utövas efter transaktionen (p.5). Anmälan ska även 

göras vid aktieförvärv i JSC där personen eller ägargrupperingen har ett innehav 

på mellan 25-50 %. Detta förutsatt att transaktionen medför rösträtt till minst 50 

% av företagets totala antal aktier (p.4). Även transaktioner vilka ger kontroll över 

minst 75 % av ett JSC:s aktier där en individ eller affärsgruppering innan 

transaktionen haft ett aktieinnehav på mellan 50-75 % ska anmälas (p.6). 
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Anmälningsplikten gäller även där en person eller dennes intressegrupp förvärvar 

exempelvis produktionstillgångar vilka utgör minst 25 % av företagets bokförda 

fasta produktionstillgångar (p.7). Även transaktioner där en person eller 

intressegrupp exempelvis förvärvar rätten att genom avtal utöva signifikativt 

inflytande över ett annat företags styrning ska anmälas (p.8). Slutligen framgår att 

transaktioner där en person eller intressegrupp förvärvar mer än 50 % av aktierna i 

bolag vilka inte grundats men är verksamma i Ryssland ska anmälas. Reglerna 

gäller även transaktioner där av strategiska rättigheter och/eller styrningsrätt 

överförs (p.9).
99

  

4.3.3.1 Efteranmälningsplikt, tröskelvärden  

Utöver tröskelvärdena för föranmälningspliktiga koncentrationer finns det även 

tröskelvärden för när en sådan måste efteranmälas till FAS. Dessa regleras i 

artikel 30 och måste göras senast 45 dagar efter transaktionsdatumet.
100

 Kraven på 

efteranmälning av en företagskoncentration infaller vid två huvudsakliga tillfällen. 

Det första gäller fusioner av företag där det sammanlagda bokförda värdet på 

företagens tillgångar från föregående år överstiger 400 miljoner RUB 

(102.800.000 €). Alternativt att storleken på företagens bokförda intäkter från 

föregående år överstiger 400 miljoner RUB. Det andra tröskelvärdet gäller 

transaktioner mellan företag där aktier, rättigheter i tillgångar eller tillgångar för 

minst 400 miljoner RUB överförs. Alternativt att den köpande parten under det 

gångna räkenskapsåret bokfört intäkter till ett värde av minst 400 miljoner RUB. 

Detta samtidigt som det förvärvade företagets tillgångar överstiger 60 miljoner 

RUB (1542000 €).
101

 

Värt att notera är att företag vars koncentrationer vilka normalt skulle överstiga 

tröskelvärdena för förhandsgodkännande alternativt även kan tillfredställas genom 

efteranmälan. Detta framgår av artikel 31 ’’Specifics of the State Control over 

Economic Concentration Exercised by a Group of Persons’’. Förutsättningen för 

företag att få möjligheten att efteranmäla gäller dock enbart om transaktionen görs 

inom en intressegrupp. Det förutsätter också att FAS givits information om 

grupperingen och presenterat den på sin hemsida minst en månad innan 
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transaktionen äger rum. Det innebär att exempelvis samgåendet mellan två 

konkurrenter inte behöver ha ett förhandsgodkännande från FAS om transaktionen 

görs inom en intressegrupp.
102

   

4.3.4 FAS bedömning 

Efter att en horisontell koncentration fångats upp av tröskelvärdena är det upp till 

FAS att göra sin bedömning. Bedömningen utgår ifrån en konkurrensanalys 

vilken i huvudsak tar sikte på huruvida koncentrationen kommer att hämma 

konkurrensen på marknaden. FAS mest centrala bedömningsprincip är inriktad på 

huruvida koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande ställning.
103

 För 

att avgöra om så är fallet genomför FAS en hypotetisk monopolprövning med 

hjälp av det så kallade SSNIP-testet.
104

  

En koncentrations skapande av vad som anses kunna vara en dominerande 

ställning är dock inte signifikativt med förbud. 2008 godkännande FAS i utbyte 

mot åtaganden den horisontella koncentrationen mellan ’’Carlsberg Breweries’’ 

(Carlsberg) och ’’Brewing company Baltica’’ (Baltica). Resultatet av 

transaktionen skulle bli att koncentrationen skulle få en marknadsandel på över 35 

%.
105

 Då detta under särskilda förhållanden kan leda till begränsad konkurrens 

valde FAS att godkänna koncentrationen i utbyte mot åtaganden. Åtagandena gick 

bland annat ut på att Carlsberg inte fick begränsa Balticas framtida försäljning 

eller neka framtida leveranser av Balticas produkter.
106

 

En koncentration som FAS dock valde att förbjuda på grund av att det skulle 

skapa en dominerande ställning var Siemens förvärv av en kontrollpost i 

konkurrenten Power Machines från 2007. Siemens som redan ägde 25 % av 

aktierna ämnade genomföra ett aktieförvärv vilket i sin tur skulle ge dem kontroll 

över Power Machines. Siemens dåvarande marknadsandel uppgick till 13 % och 

Power Machines till cirka 37 %.  FAS motivering till förbudet av transaktionen 
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var att den skulle ge företaget en dominerande ställning vilket skulle komma att 

begränsa konkurrensen på marknaden.
107

  

Utöver kriterierna för dominerande ställning tittar FAS även på ytterligare 

faktorer i sin bedömning av en horisontell koncentrations konkurrensinverkan. 

Även dessa faktorer är således relevanta för uppsatsens frågeställning. De 

inkluderar prispåverkan, marknadsinflytande, påverkan på antalet företag på 

marknaden, påverkan på företagens möjlighet att agera självständigt samt andra 

faktorer vilka influerar handelsklimatet på marknaden.
108

 En horisontell 

koncentration som förbjöds trots att företagen till synes inte verkade på samma 

marknad var koncentrationen mellan Unitrade ltd. (en av Rysslands största 

elektronikkedjor) och energiproducenten Bashkirenergo (Башкирэнерго) från 

2008. FAS hänvisade i sitt beslut till Unitrades intressegrupp vilka även hade 

inflytande över viktiga konkurrenter till Bashkinergo. Man underströk att 

transaktionen därför kunde komma att leda till kraftigt försämrad konkurrensmiljö 

med risk för höjda energipriser som följd.
109

  

FAS måste även ta hänsyn till vissa politiska överväganden i sina beslut, 

exempelvis strategiska sektorer som det militära, livsmedelsbranschen och 

energibranschen. Beslut inom sektorerna vilka varit mer politiska än 

konkurrensorienterade har förekommit.
110

 Ett sådant fall var i koncentrationen 

mellan PepsiCo och ’’Wimm-Bill-Dann-Foods från 2011. Trots att 

koncentrationen skulle medföra en marknadsandel på nästan 50 % på 

juicemarknaden och 39 % på mjölkmarknaden valde FAS att godkänna 

koncentrationen under vissa åtaganden. Bland annat en skyldighet att rapportera 

till FAS om ändringar av försäljningspriset.
111

 Något som var anmärkningsvärt 

med koncentrationen var dess snabba behandlingstid trots att även kommissionen 

för utländska investeringar var involverad. Det kan härledas till att den ryska 
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regeringen fann att transaktionen var strategiskt viktig vilket gjorde att man ville 

godkänna affären så fort som möjligt.
112

  

Värt att notera i sammanhanget med den horisontella koncentrationen mellan 

PepsiCo och ’’Wimm-Bill-Dann-Foods är att FAS även året innan godkände en 

horisontell koncentration mellan Danone och Unimilk. I koncentrationen 

Danone/Unimilk valde FAS att godkänna transaktionen med åtaganden, vilka 

ansågs vara tillräckliga för att väga upp dess potentiella konkurrenshämmande 

effekt. I åtagandena ingick bland annat en kvartalsmässig rapportering av 

försäljningspriserna på mjölk.
113

 Efter FAS godkännande och de båda 

transaktionerna genomförts innebar det att Danone och Pepsis totala 

marknadsandel på mjölkmarknaden uppgick till 60 %.
114

  

FAS ska även ta hänsyn till de ryska företagens globala konkurrenskraft i sin 

bedömning i enlighet med det politiska direktivet om skapandet av så kallade 

’’National champions’’.
115

 ’’National champions’’ innefattar företag vilka tillåts 

dominera den inhemska marknaden i syfte att bli konkurrenskraftiga globalt.
116

 En 

sådan horisontell koncentration godkändes exempelvis av FAS 2011 mellan den 

ryska tillverkaren av aluminiumburkar, Rexam, och dess huvudkonkurrent 

Rostar.
117

 Koncentrationen hade under 2007 avslagits av FAS med motiveringen 

att den skulle medföra en drygt 90 % marknadsandel vilket skulle begränsa 

konkurrensen på marknaden för tillverkning av ölburkar.
118

 Rexam valde dock att 

omstrukturera sin anmälan och genomföra vissa åtaganden. Bland ämnade man 

investera 2.5 miljarder RUB (då cirka 690 miljoner €) i Rostars 

produktionsfaciliteter för att förbättra kvalitén och öka produktionskapaciteten. 

Dessutom gick de med på att under en övergångsperiod rapportera 

prisutvecklingen till FAS. FAS ansåg, trots att koncentrationen medförde en 

betydande marknadsandel, att åtagandena samt investeringen i 
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produktionskapaciteten skulle innebära fördelar för rysk ekonomi. Därför valde 

man slutligen att godkänna koncentrationen.
119

     

Som jag tidigare nämnt finns särskilda regler för bedömning av horisontella 

koncentrationer vilka innefattar transaktioner mellan intressegrupper. Ett sådant 

fall var koncentrationen mellan Open joint stock company (OJSC) Gazprom 

(gas/energileverantör) och OJSC ”Mosenergo” (Мосэнерго) (energibolag) från 

2007. Av anmälan framgick att Gazprom genom att förvärva 49,81 % av aktierna 

i Mosenergo skulle få en kontrollpost med 63,93 % av aktierna. Mosenergo var då 

medlem i en intressegrupp i Gazprom, varför reglerna för intressegrupper blev 

tillämpliga. FAS noterade att den horisontella koncentrationen skulle kunna 

komma att begränsa konkurrensen på energimarknaden. Därför tvingade FAS 

Gazprom till åtaganden vilka ansågs väga upp de potentiella negativa effekterna. 

Dessa innefattade bland annat att Gazprom måste rapportera prisutvecklingen till 

FAS.
120

 

4.3.5 Anmälningsstatistik 2010 

År 2010 gjordes totalt 2964 föranmälningar och 1810 efteranmälningar om 

koncentrationer till FAS. Av de föranmälda koncentrationerna godkändes 2907. 

För de efteranmälda koncentrationerna låg antalet godkända koncentrationer på 

1784.
121

 

                                                 
119

 FAS beslut i fallet Rexam/Rostar, 2010. 
120

 FAS beslut i fallet Gazprom/Mosenergo, 2007. 
121

 http://en.fas.gov.ru/reports-and-analytics/reports-and-analytics_30662.html   

http://en.fas.gov.ru/reports-and-analytics/reports-and-analytics_30662.html


 41. 

5. Slutsats och analys  

5.1 Huvudsakliga skillnader 

Trots att den ryska lagstiftningen för horisontella koncentrationer har influerats av 

dess europeiska motsvarighet har jag i min uppsats konstaterat flera skillnader 

dem sinsemellan.
 122 

 

I min uppsats har jag kommit fram till att horisontella koncentrationer inte får 

samma utrymme i den ryska konkurrenslagstiftningen som i den europeiska. Den 

ryska konkurrenslagstiftningen har till skillnad från den europeiska inte heller en 

enskild koncentrationsförordning. Reglerna för koncentrationer återfinns istället i 

en gemensam konkurrenslag.
123

 

I likhet med de motsvarande europeiska reglerna kräver en horisontell 

koncentration i Ryssland ett förhandsgodkännande när den överstiger något av de 

uppställda tröskelvärdena. Det finns dock viktiga skillnader när det gäller 

tröskelvärdenas storlek och struktur. För de omsättningsbaserade tröskelvärdena 

finns skillnader i beräkningsmetod. Utgångspunkten är visserligen den bokförda 

omsättningen från föregående räkenskapsår, men inom den ryska rätten inkluderar 

man även intressegruppens eventuella fysiska personers tillgångar. Dessutom är 

det ryska tröskelvärdet på, sex miljarder RUB (154.080.000 €), signifikant lägre 

än dess europeiska motsvarighet på 5 miljarder €.
124

   

Till skillnad från den europeiska lagstiftningen har den ryska konkurrenslagen, 

även tröskelvärden utöver de omsättningsbaserade tröskelvärdena. Ett sådant 

tröskelvärde gäller marknadsandelar där förhandsgodkännande krävs för en 

                                                 
122

 Voevodin, Yevgeny,. Great Expectations, 2006. 
123

 Egen kommentar 
124

 Federal Law of the Russian Federation No. 135-FZ of July 16
th

, 2006, artikel 27, p 1; 

Koncentrationsförordning 139/2004, artikel 1.2-1.3. 



 42. 

horisontell koncentration med en marknadsandel på minst 35 %. De ryska 

koncentrationsreglerna innehåller dessutom ytterligare tröskelvärden för när en 

koncentration måste efteranmälas, något som saknas inom den europeiska 

lagstiftningen. De ryska koncentrationsreglerna innehåller även synnerligen 

detaljerade tröskelvärden för förvärv av aktier, rättigheter och tillgångar.
125

   

Vad gäller bedömningsprinciperna för horisontella koncentrationer har jag i min 

uppsats konstaterat att FAS och Kommissionen har olika utgångspunkter. I likhet 

med den tidigare europeiska koncentrationsförordningen utgår FAS princip utifrån 

huruvida en horisontell koncentration skapar eller förstärker en dominerande 

ställning.
126

 Kommissionens motsvarande bedömningsprincip tar stället sin 

utgångspunkt i koncentrationens övergripande inverkan på konkurrensklimatet på 

marknaden.
127

 Värt att notera är att även definitionen av när en dominerande 

ställning aktualiseras skiljer sig något. FAS utgår i sin bedömning från en 

marknadsandel på 35 % när ett företag förmodas ha dominerande ställning medan 

den europeiska motsvarigheten i regel först blir aktuell vid 40 %.
128

  

Myndigheterna använder sig även av olika metoder för att avgöra en horisontell 

koncentrations inverkan. FAS använder för sin bedömning SSNIP-testet vilket tar 

sikte på att bedöma den hypotetiska monopolistens potentiella prispåverkan. 

Kommissionens motsvarande SIEC-test fokuserar, till skillnad mot SSNIP-testet, 

på huruvida den horisontella koncentrationen är ägnad åt att påtagligt hämma 

förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Detta med särskild 

hänsyn till huruvida den skapar eller förstärker en dominerande ställning.
129

  

Den övergripande skillnaden är således att FAS främst beaktar förekomsten av en 

dominerande ställning medan Kommissionen bedömer koncentrationens 

övergripande inverkan på konkurrensen. Kommissionens bedömningsmetod 

möjliggör således att man även kan angripa marknader av oligopolstruktur vilket 
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man hade svårare att göra i den tidigare koncentrationsförordningen.
130

 I Ryssland 

finns istället tendenser att FAS bedömning ibland har kommit att skapa sådana 

oligopolstrukturer. Detta har jag i uppsatsen bland annat illustrerat med hjälp av 

FAS beslut i ärendena Pepsi/Wimm-Bill-Dann och Danone/Unimilk vilket gav de 

båda aktörerna sammanlagt en 60 % marknadsandel på mjölkmarknaden.
131

  

Jag har i uppsatsen även identifierat centrala skillnader mellan respektive 

myndighets sätt att föra resonemang i besluten rörande de marknader jag studerat. 

Främst innebär skillnaden att FAS beslut generellt tar sin utgångspunkt i 

marknadsandelar och ställning på marknaden. Detta medan Kommissionens 

bedömning innefattar fler ekonomiska ställningstaganden som exempelvis 

effektivitetsvinster.
132

  

I uppsatsen har jag även konstaterat principiella skillnader för utformningen av de 

åtaganden som de berörda partnerna kan göra för att väga upp riskerna med 

konkurrenshämmande effekter. Kommissionen har i de beslut jag studerat strävat 

efter att parterna själva skall utforma sina åtaganden medan FAS i större 

utsträckning själva vill delta i utformandet. Skillnaderna blir tydliga genom att 

studera utformningen av åtagandena i FAS beslut rörande Pepsi/Wimm-Bill-Dann 

och Kommissionens beslut i Freisland/Campina. Båda myndigheterna fann i sin 

initiala undersökning att respektive koncentration skulle leda till stora 

marknadsandelar. FAS beslöt i sitt fall att enbart godkänna koncentrationen i 

utbyte mot att parterna accepterade deras egna föreslagna åtaganden. Åtagandena 

gick bland annat ut på att Pepsi var sjätte månad måste rapporterna 

produktionsvolym och vissa prisökningar. I fallet med Freisland/Campina var det 

tvärtom. Där vägdes Kommissionens oro för de stora marknadsandelarna upp av 

de åtaganden som parterna själva föreslog, exempelvis avyttring av 

produktionsfaciliteter.
133
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Angripssättet skiljer sig alltså påtagligt mellan FAS och Kommissionen. För det 

första är FAS i större utsträckning aktiva när det gäller utformningen av åtaganden 

för parterna medan Kommissionen vill att parterna själva ska föreslå åtaganden. 

För det andra skiljer sig åtagandenas karaktär. FAS resonemang tar, i de beslut jag 

har studerat, sikte på framtida beteenden, exempelvis prishöjningar.
134

 

Kommissionen accepterar å sin sida vanligtvis bara strukturella åtaganden från 

parterna, exempelvis avyttring av ett dotterbolag som i Vattenfall/Nuon fallet.
135

 

Man betraktar, till skillnad från FAS, åtaganden som berör parternas framtida 

beteende och agerande som ett ineffektivt kontrollverktyg och anser därför att 

sådana verktyg enbart kan tillämpas i enstaka fall.
 136

   

En väldigt intressant skillnad som jag funnit i uppsatsen är att FAS tillämpning av 

lagstiftningen, till skillnad från Kommissionens, ibland har influerats av direkta 

politiska intressen. Ett sådant intresse har varit skapandet av så kallade ’’national 

champions’’ inom strategiskt viktiga sektorer.
137

 Ett sådant fall jag tagit upp i 

uppsatsen var fallet med den horisontella koncentrationen mellan Rexam och 

Rostar.
138

 I fallet uppges FAS konkurrensrättsliga bedömning, av OECD, ha 

influerats av det nationella ekonomiska intresset av att skapa en stark inhemsk 

producent vilken på allvar kan konkurrera på världsmarknaden.
139

 En ytterligare 

bedömning vilken uppges ha influerats av andra intressen var fallet med 

Pepsi/Wimm-Bill-Dann.
140

 Den horisontella koncentrationen mellan företagen 

ansågs vara gynnsam för den ryska ekonomin från politiskt håll vilket uppges ha 

inverkat på dess korta behandlingstid.
141

 Sådana tendenser har jag inte hittat i 

Kommissionens bedömning.    
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5.2 Konsekvensanalys 

De lägre tröskelvärdena inom den ryska konkurrensrätten innebär att företag i en 

helt annan omfattning måste genomgå koncentrationskontrollen jämfört med den 

europeiska. Sett till antalet utredningar hämtade från respektive statistikavsnitt är 

skillnaden mot antalet anmälningar till Kommissionen slående. Under 2010 var 

antalet föranmälningar till FAS hela 2964 och antalet efteranmälningar uppgick 

till 1810. Kommissionens motsvarande siffra över föranmälningar låg på 274.
142

 

För företag som vill ingå en horisontell koncentration får dessa skillnader 

konsekvenser. En koncentration i Ryssland är mer sannolik att fångas upp av de 

nationella tröskelvärdena och således behöva genomgå FAS kontrollprocess 

jämfört med motsvarande tröskelvärden i Europa.
143

  

En väldigt central skillnad är också antalet utfärdade förbud mot koncentrationer. 

Kommissionen förbjuder statistiskt sett väldigt sällan en föreslagen koncentration, 

exempelvis förbjöds inte någon under 2010.
 
Man väljer istället att godkänna i 

utbyte mot att parterna utför åtaganden. Även FAS kan godkänna koncentrationer 

i utbyte mot åtaganden men man förbjuder också i långt större utsträckning 

koncentrationer, exempelvis Siemens/Power Machines-fallet. År 2010 förbjöds 

hela 26 koncentrationer. Statistiken indikerar således att det procentuellt sett är 

svårare för företag att genomföra en koncentration i Ryssland jämfört med EU.
144

 

Vad gäller skillnaderna för respektive myndighets bedömning är dessa också 

centrala ur ett företagsperspektiv. FAS betoning av dominerande ställning kan i 

teorin göra det svårare för företag med stora marknadsandelar att få en 

koncentration godkänd. Detta medan EU:s motsvarande bedömning i första hand 

tar sikte på den horisontella koncentrationens inverkan på konkurrensen och först 

i andra hand på huruvida den skapar eller förstärker en dominerande ställning. Det 

innebär att en horisontell koncentration under Kommissionens jurisdiktion kan 

godkännas trots att den resulterar i stora marknadsandelar så länge den inte anses 

ha negativ inverkan på konkurrensen. Det är naturligtvis är det svårt att säga vad 
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presenterade skillnaderna innebär i praktiken. Vad som är säkert är dock att 

skillnaderna, åtminstone i teorin, skapar olika förutsättningar för horisontella 

koncentrationer vilket i sig innebär olika förutsättningar att konkurrera globalt.  
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