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Summary 

This essay examines the fine line between parallel behaviour of companies 

active in an oligopolistic market and concerted practices. Enterprises are fully 

permitted to independently and intelligently adapt their behaviour to the 

actions of their competitors, since this conduct is not illegal according to 

article 101.1 in the Treaty on the Functioning of the European Union. 

However, the Commission often encounters difficulties when trying to prove 

a concerted practice, which is why parallel behaviour is frequently referred to 

as evidence for a concerted practice. 

 

The essay studies the use of a permitted behaviour to prove an illegal practice, 

and the legal certainty of this conduct. After studying several court decisions 

by the Court of Justice of the European Union, it is clear that parallel 

behaviour is regarded to be important circumstantial evidence in an overall 

evaluation. The use of parallel conduct as evidence has nonetheless become 

stricter over time. To use parallel behaviour as sole evidence it is today 

required that there are no other plausible explanations for the behaviour, such 

as oligopolistic interdependence. My conclusion is that parallel conduct has 

low probative value when proving a concerted practice. 

 

Moreover, the essay discusses how the interests of companies active in an 

oligopolistic market are weighed against the interest of having a functioning 

internal market and protecting customers. The companies are protected by the 

presumption of innocence and high standards of proof, which makes it 

difficult to convict them solely by referring to a parallel conduct. On the other 

hand, a working single market is one of the EU’s top priorities. Still, the 

conclusion is that enterprises on oligopolistic markets enjoy a fair level of 

protection, and that the added predictability for these companies favours the 

internal market. In what way the rules of evidence will develop in the future, 

in order to adapt to advancing technology, remains to be seen.  
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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar svårigheterna för oligopol att beakta varandras 

beteenden, då detta kan anses utgöra ett samordnat förfarande. Att på ett 

självständigt och intelligent sätt anpassa sig till andra företags beteenden är 

något helt tillåtet i konkurrensrätten, och begränsas inte av EU-rättens artikel 

101.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Problematiken 

uppstår om kommissionen stöter på bevissvårigheter vid konstaterandet av ett 

samordnat förfarande, och tvingas hänvisa till ett parallellt marknadsbeteende 

som bevis på ett samröre. 

 

Uppsatsen behandlar således hur detta tillåtna förfarande används för att 

bevisa något otillåtet, och rättssäkerheten i denna bedömning. Genom en 

undersökning av diverse rättsfall visar det sig att EU-domstolen har tillmätt 

parallellt uppträdande stor vikt vid helhetsbedömningar. Dessa bedömningar 

har dock blivit strängare över tiden. För att i dagsläget kunna använda ett 

parallellt beteende som ensamt bevismedel för ett samordnat förfarande krävs 

att det inte finns andra rimliga förklaringar till beteendet, exempelvis 

ömsesidiga beroendeförhållanden i oligopol. Min slutsats blir att parallellt 

uppträdande ett lågt bevisvärde vid bedömningen om det föreligger ett 

samordnat förfarande. 

 

Dessutom diskuteras hur oligopolföretags intressen vägs mot intresset av en 

fungerande inre marknad och att skydda konsumenter. Oligopolföretag 

skyddas genom oskuldspresumtionen samt höga beviskrav, vilket gör det 

svårt att döma dessa med parallellt uppträdande som ensamt bevismedel. Å 

andra sidan är intresset av en fungerande inre marknad är en av EU:s 

viktigaste mål. Uppsatsens slutsats blir dock att skyddet för oligopolföretag 

är rimligt, och att förutsebarheten för dessa företag kan gynna den inre 

marknaden. Hur bevisreglerna kommer att utvecklas i framtiden är dock 

oklart.  
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 

”Den högsta ondskan i konkurrensrätten” och ”den öppna 

marknadsekonomins cancer” är endast några exempel på vad karteller har 

beskrivits som genom tiderna. På grund av detta är det föga förvånansvärt att 

kampen mot karteller har sedan 1990-talet varit en av europeiska 

kommissionens viktigaste mål.1 Denna strävan kompliceras dock av 

existensen av oligopolmarknader. Oligopol, med andra ord marknader där det 

råder fåtalskonkurrens, karaktäriseras av fåtal aktörer med likvärdiga 

produkter, god kännedom om varandra och möjligheten att anpassa sig efter 

varandra.2 Dessa oligopol kan ge upphov till negativa konsekvenser, 

exempelvis kollektiv dominans eller frestelsen att ingå ett 

konkurrensbegränsande avtal.3 

 

Däremot kan oligopol även ge upphov till beteenden som inte i sig är 

förbjudna av det konkurrensrättsliga regelverket inom Europeiska Unionen 

(EU), som t.ex. naturligt parallellt uppträdande. Även om detta beteende inte 

är förbjudet, kan ett parallellt uppträdande användas för att bevisa ett 

förbjudet samordnat förfarande.4 Detta är ett omdiskuterat ämne, framför allt 

då det finns starka motstående intressen i frågan, nämligen oligopolföretagens 

intresse av rättssäkerhet kontra den inre marknadens intresse av 

rättseffektivitet. Ämnet är särskilt viktigt att utreda då EU:s konkurrensrätt 

                                                 
1 Jones, Alison och Sufrin, Brenda: EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 6 
uppl. Oxford 2016. Tillgänglig från: Oxford Competition Law, (besökt 2018-04-15) [i 
fortsättningen Jones och Sufrin] s. 657 f. 
2 Bernitz, Ulf: Svensk och europeisk marknadsrätt 1 – Konkurrensrätten och 
marknadsekonomins rättsliga grundvalar, 4 uppl. Stockholm 2015 [i fortsättningen 
Bernitz] s. 49.  
3 Whish, Richard och Bailey, David: Competition Law. Oxford 2015 [i fortsättningen 
Whish och Bailey] s. 603–618. 
4 Ibid. s. 603-618.  
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har införlivats i många länders lagstiftning, vilket gör att många länder hämtar 

vägledning av EU-domstolens praxis.5  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa förhållandet mellan oligopolföretags 

parallella uppträdanden och artikel 101.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). Detta görs genom att undersöka EU-domstolens syn på 

användningen av ett parallellt uppträdande som bevis på ett samordnat 

förfarande. Dessutom syftar uppsatsen till att utreda företagens intressen 

kontra intresset av en fungerande inre marknad i denna situation, för att 

analysera vilka intressen som väger tyngst. 

 

1.3 Frågeställning 

Uppsatsen behandlar följande frågeställningar: 
 

1. Vilket bevisvärde har parallellt uppträdande i oligopol vid 

konstaterandet av ett samordnat förfarande? 

2. Hur vägs oligopolföretagens intressen mot intresset av en fungerande 

inre marknad vid denna bedömning? 

 

1.4 Avgränsning 

Det finns flera potentiella konflikter mellan artikel 101.1 FEUF och 

oligopolmarknadens struktur. Utöver rent förbjudna beteenden finns det flera 

gränsfall, exempelvis annonsering av priser som kan leda till artificiell eller 

genuin transparens.6 Även om dessa beteenden nämns i uppsatsen, avgränsar 

                                                 
5 Sverige är exempelvis ett tydligt exempel på detta, se prop. 1992/93:56 s. 21, bekräftat i 
prop. 2007/08:135 s. 70. 
6 Whish och Bailey s. 605. På engelska kallas dessa förfaranden för ”facilitating practices”.  
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sig frågeställningen till EU:s syn på parallella uppträdanden. Uppsatsen 

behandlar alltså endast EU-rätten och beaktar inte hur nationella domstolar 

och konkurrensmyndigheter har tolkat bestämmelsen.  

 

Uppsatsen fokuserar främst på det juridiska förhållandet mellan parallellt 

beteende och artikel 101 FEUF, även om vissa samhällsintressen diskuteras. 

De omfattande ekonomiska diskussionerna som behandlar ämnet har lämnats 

utanför denna uppsats, då de bättre lämpar sig för en studie gjord av en person 

insatt i de ekonomiska aspekterna. Detta får till följd att utförliga diskussioner 

om ekonomiska teorier och om bevisvärdet av ekonomisk bevisning nämns 

utan vidare behandling. 

 

1.5 Perspektiv och metod  

Uppsatsen ser situationen både från oligopolföretagens perspektiv, och från 

konsumenternas och EU-institutionernas synvinkel (som båda gynnas 

av/förespråkar en effektiv konkurrens på den inre marknaden). Den metod 

som har valts är den rättsdogmatiska, vars syfte är att hitta lösningen på ett 

rättsligt problem genom tillämpningen av en rättsregel.7 Frågeställningarna 

har besvarats genom att kritiskt se på hur EU-domstolen använder sig av 

parallellt beteende för att bevisa ett samordnat förfarande, men även genom 

att se på kommissionens konstateranden och doktrin.  

 

1.6 Forskningsläget  

Diskussionen om förhållandet mellan oligopol och konkurrensrätten har 

diskuterats utförligt av flera rättskunniga. Framför allt Richard Whish och 

David Bailey8 har diskuterat förhållandet mellan det ömsesidiga beroendet 

som råder i oligopol och hur detta förhåller sig till EU:s konkurrensrätt. Det 

                                                 
7 Se Kleineman, Jan: ”Rättsdogmatisk metod,” i: Korling, Fredric & Zamboni, Mauro 
(red.), Juridisk metodlära. Lund 2013 [i fortsättningen Kleineman] s. 21-45, 21. 
8 Se fotnot 3.  
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finns dessutom flera som har kommenterat EU-domstolens praxis, som 

exempelvis Valentine Korah9. Dessa författare behandlas senare i uppsatsen. 

 

1.7 Material 

Slutsatserna i denna uppsats stödjer sig främst på EU-rättsliga avgöranden, 

vilka har formell auktoritet enligt rättskälleläran. 10 De rättsfall som behandlas 

i uppsatsen har valts eftersom de enligt senare praxis och doktrin har varit 

vägledande för rättstillämpningen. Utöver detta har beslut av kommissionen, 

generaladvokaters förslag till avgörande samt doktrin använts, för att belysa 

problematiken som kan uppkomma kring domstolens domar.  

 

Det bör nämnas att en del av materialet som har valts, framför allt doktrin, 

har visat tendenser i form av försök att påverka EU-domstolens åsikt i en viss 

fråga. Dessa har likväl tagits med i uppsatsen eftersom åsikterna bidrar till en 

mer intressant diskussion. En annan aspekt är att flera källor, framför allt de 

svenska verken, hänvisar till varandra, vilket tyder på ett internt 

beroendeförhållande. Detta har dock kompenserats genom att utöka urvalet 

av material. 

 

1.8 Disposition  

Uppsatsen börjar med en bakgrund där konkurrensrätten samt 

konkurrensbegränsande avtal skildras. Därefter beskrivs innebörden av 

begreppen samordnat förfarande och parallellt uppträdande. Sedan följer 

uppsatsens huvuddel, där resultatet av undersökningen av förhållandet mellan 

parallellt uppträdande och samordnat förfarande redovisas. Den avslutande 

delen innehåller en analys och slutsatser, som återknyter till de två 

frågeställningarna.  

                                                 
9 Korah, Valentine: “Concerted Practices.” The Modern Law Review, vol. 36, nr 2, 1973 s. 
220-226 [i fortsättningen Korah].  
10 Jfr Kleineman s. 28. 
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2 Konkurrensbegränsande 

avtal 

2.1 Inledning 

Innan avhandlingen påbörjas, ges en kort bakgrund om EU:s konkurrensrätt. 

I detta kapitel förklaras framför allt konkurrensrätten, EU:s målsättning, 

förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i artikel 101.1 FEUF samt vissa 

allmänna principer i den EU-rättsliga konkurrensrätten. 

 

2.2 Allmänt om konkurrensrätt  

Konkurrensrätten är ett område med betydande effekt på näringslivet. 

Rättsområdet ingår i marknadsrätten, och reglerar framför allt 

konkurrensbegränsningar. Idén är att det krävs tillsyn av offentliga organ och 

domstolar för att säkerställa att ett effektivt marknadsekonomiskt system 

uppnås, samt för att garantera skyddet för konsumenter.11  

 

2.3 EU-rättslig konkurrensrätt  

2.3.1 EU:s målsättning 

FEUF utgör en del av EU-rättens primärrätt, och ligger därför på högsta nivån 

i EU-rättens hierarki.12 Enligt fördragets inledande bestämmelser är en av 

EU:s mål att främja den gränsöverskridande handeln och därigenom skapa en 

enhetlig marknad. Denna marknad, som kallas för den inre marknaden, är ett 

område utan inre gränser där det råder fri rörlighet för varor, personer, tjänster 

                                                 
11 Bernitz s. 26 f. 
12 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders: Europarättens grunder, 6 uppl. Stockholm 2018 s. 50. 
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och kapital.13 Inom dessa gränser försöker EU främja en effektiv konkurrens. 

Effektiv konkurrens, som framför allt syftar på pris- och 

prestationskonkurrens, föreligger då en marknad har vissa mindre betydande 

konkurrensbegränsningar, vilka främjar omfattande och ofta hård 

konkurrens.14 

 

För att lyckas med detta har EU infört konkurrensrättslig lagstiftning. EU har 

exklusiv befogenhet att lagstifta inom konkurrensrätten enligt artikel 3.1.b 

FEUF, där det står att gemenskapen ska upprätta ett system för att se till att 

konkurrensen inte snedvrids. Genom denna befogenhet har de centrala 

bestämmelserna gällande konkurrensbegränsande avtal och missbruk av 

dominerande ställning skapats, vilka har blivit föremål för bedömning i en 

mängd domstolsavgöranden.15  

 

2.3.2 Artikel 101 FEUF 

2.3.2.1 Förbudsprincipen 
Genom sin lagstiftningsbefogenhet har EU skapat artikel 101 FEUF. I denna 

artikels första stycke stadgas ett förbud mot konkurrensbegränsande avtal 

ägnade att påverka handeln mellan medlemsstaterna. Anledningen till att 

dessa avtal har förbjudits är att de försämrar den sociala välfärden, framför 

allt genom att höja priserna och begränsa utbudet. Konkurrensbegränsande 

avtal kan dessutom leda till att variation och innovation på marknaden 

skadas.16 

 

2.3.2.2 Förbudets tre kriterier 
Förbudsprincipen kan delas in i tre olika delar – ett avtalskriterium, ett 

konkurrensbegränsningskriterium och ett samhandelskriterium. 

Konkurrensbegränsningskriteriet innebär att samröret ska ha till syfte eller 

                                                 
13 Art. 26.2 FEUF. 
14 Bernitz s. 48. 
15 Ibid. s. 57 ff.  
16 Jones och Sufrin s. 650. 
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resultat att snedvrida konkurrensen, och samhandskriteriet ställer som krav 

att det konkurrensbegränsande avtalet kan påverka handeln mellan 

medlemsstaterna.17 

 

Det sista kriteriet i artikel 101 FEUF, avtalskriteriet, är omfattande, och 

begränsar sig inte till civilrättsligt bindande avtal. Bestämmelsen tillämpas 

även på beslut av sammanslutningar av företag samt samordnade 

förfaranden av företag. Syftet med att inkludera alla dessa begrepp i lagen är 

att fånga upp alla former av samordning och kollusion mellan näringsidkare.18 

Det kan röra sig om skriftliga avtal, muntliga avtal, gentlemen’s agreements, 

beslut av en företagssammanslutning, osv.19 

 

2.4 Allmänna principer 

Artikel 101.1 FEUF speglar EU:s strävan efter en välfungerande 

marknadsekonomi. För att nå detta mål har EU upprättat ett antal 

grundläggande ekonomiska fri- och rättigheter, vilka tillkommer både 

medborgare och företag.20 Två av dessa principer är konkurrensfriheten och 

avtalsfriheten. Konkurrensfriheten innebär att det ska råda konkurrens inom 

näringslivet. Denna frihet begränsas dock av flera regler som stadgar vilka 

åtgärder som är tillåtna. Avtalsfriheten begränsas av andra samhällsintressen, 

framför allt intresset av att ha en fungerande effektiv konkurrens. 

Konkurrensfriheten hindrar således avtalsfriheten, vilket framgår allra 

tydligast i förbudet mot konkurrensbegränsande avtal.21  

 

                                                 
17 Bernitz s. 65 och 89. 
18 C-49/92P Kommissionen mot Anic Participazioni p. 112.  
19 Gustafsson, Leif och Westin, Jacob: Svensk konkurrensrätt, 3 uppl. Stockholm 2010 s. 
46.  
20 Bernitz s. 33.  
21 Ibid s. 44 ff.  
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3 Samordnat förfarande  

3.1 Inledning 

En samarbetsform som omfattas av avtalskriteriet i artikel 101.1 FEUF är, 

som vi redan sett, samordnade förfaranden. Detta begrepp har varit föremål 

för omfattande praxis där EU-domstolen klargjort betydelsen av konceptet. 

Detta kapitel förklarar innebörden av ett samordnat förfarande, samt vilka 

kriterier som finns för att ett samröre ska omfattas av förbudsbestämmelsen.  

 

3.2 Kriterier för ett samordnat förfarande 

Ett samordnat förfarande kan, enligt professorn i europeisk integrationsrätt 

Ulf Bernitz, förstås som att ”två eller flera företag tillämpar ett visst 

förfarande i samförstånd utan att det föreligger något avtal mellan dem”22. 

Begreppet är omfattande och sträcker sig till situationer där företagen till och 

med själva anser sig ha friheten att självständigt ändra sitt handlande.23  

 

Man kan urskilja tre moment i begreppet samordnat förfarande, nämligen:  

• Ett samförstånd 

• Ett konkurrensbegränsande beteende som svarar mot samförståndet 

och 

• Ett orsakssamband mellan samförståndet och handlandet.24 

Dessa moment kommer kortfattat och var för sig behandlas nedan.  

 

                                                 
22 Bernitz s. 95. 
23 Ibid s. 95. 
24 C-49/92 P Kommissionen mot Anic Participazioni, EU:C:1999:356 [i fortsättningen Anic 
Partizipazioni] p. 118. Se även Bernitz s. 95. 
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3.2.1 Samförstånd 

Det första kravet för att konstatera ett samordnat förfarande är således någon 

form av samförstånd. I rättsfallet Färgämnen25, definierades samordnat 

förfarande som ”en form av samordning mellan företag som utan att det har 

lett fram till att det ingåtts ett avtal medvetet ersätter den fria konkurrensens 

risker med ett praktiskt inbördes samarbete” 26. I detta fall hade företagen 

annonserat ut sina prislistor, och dessa listors genomförandetid, för sina 

konkurrenter. 

 

Ett annat fall om prissättning av produkter är Suiker Unie27. I fallet kom 

domstolen fram till att det inte krävs en faktisk plan för att det ska föreligga 

ett samordnat förfarande. Domstolen redogjorde vidare att det ej får 

förekomma indirekta eller direkta kontakter ägnade att påverka en faktisk 

eller potentiell konkurrents beteende på marknaden eller för en sådan 

konkurrent avslöja det beteende man har beslutat om eller överväger att själv 

tillämpa på marknaden.28 

 

I sitt förslag till avgörande i Pappersmassa II29, framför generaladvokaten 

Darmon sin åsikt att formen för ett samförstånd inte har stor betydelse, utan 

det viktiga är att det föreligger ömsesidighet i kommunikationen mellan 

konkurrenter.30 Detta resonemang bekräftades i EU-avgörandet Cement31.  

                                                 
25 C-48/69 Imperial Chemical Industries Ltd. mot Europeiska gemenskapernas kommission, 
EU:C:1972:70 [i fortsättningen Färgämnen].  
26 Ibid. p. 64.  
27 Förenade målen C-40/73 m.fl. Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA m.fl. mot 
kommissionen [i fortsättningen Suiker Unie] p. 173–174. 
28 Ibid. p. 173–174. 
29 Förenade målen C-89/95 m.fl. A. Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mot Europeiska 
kommissionen, EU:C:1994:12 [i fortsättningen Pappersmassa II].  
30 GA Darmon i de förenade målen C-89/85 m.fl. A. Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mot 
Europeiska kommissionen, EU:C:1992:293 [i fortsättningen GA Darmon] p. 170. 
31 Förenade målen T-25/95 m.fl. Cimenteries CBR m.fl. mot Europeiska kommissionen, 
EU:C:2000:77. 
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3.2.2 Konkurrensbegränsande beteende 

Vad som utgör ett konkurrensbegränsande beteende varierar från fall till fall, 

men det kan exempelvis röra sig om prissättning, marknadsuppdelning eller 

begränsningar i produktion.32 Det som är gemensamt för dessa beteenden är 

att de enligt art. 101.1 FEUF antingen ska ha ett konkurrensbegränsande syfte 

eller effekt.  

 

3.2.3 Kausalitet 

Förutom ett samröre och ett konkurrensbegränsade beteende, krävs ett 

samband mellan dessa två. Det vägledande fallet gällande kausalitet är Hüls33, 

ett av Polypropen-fallen. I det här fallet skapades nämligen en presumtion för 

kausalitet. Domstolen diskuterade huruvida kausalitet kunde bevisas 

föreligga mellan ett samförstånd och ett konkurrensbegränsande beteende. 

Företagen som deltagit i ett samförstånd presumerades ha tillgodoräknat sig 

samt anpassat sitt beteende utefter informationen de fått, genom att fortsätta 

agera på marknaden.34  

                                                 
32 Se Whish och Bailey s. 103.  
33 C-199/92 P Hüls AG mot Europeiska kommissionen, EU:C:1999:358 [i fortsättningen 
Hüls].  
34 Ibid p. 162. 
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4 Parallellt uppträdande 

4.1 Inledning 

Samordnade förfaranden kan vara svåra att påvisa i det enskilda fallet. Dessa 

svårigheter har gett domstolen anledning att närmare precisera vad som krävs 

för att ett samordnat förfarande ska anses föreligga, exempelvis genom 

diverse presumtioner. Problemet med dessa bevislättnader är att samordnat 

förfarande ligger nära ett annat fenomen, som inte är förbjudet enligt 

konkurrensrätten, nämligen naturligt parallellt uppträdande. I detta kapitel 

förklaras innebörden av naturligt parallellt beteende, samt teorin om 

ömsesidigt beroende i oligopolmarknader. 

 

4.2 Innebörden av naturligt parallellt 

uppträdande 

Naturligt parallellt uppträdande är en vanlig företeelse inom näringslivet. Det 

innebär att företag genom att själva göra en bedömning av marknaden 

uppträder likartat, utan att det finns någon form av samordning mellan dem. 

För en utomstående betraktare är det inte möjligt att särskilja ett naturligt 

parallellt uppträdande från ett samordnat förfarande, eftersom företagen i 

båda fall uppträder på likartade sätt. Den väsentliga skillnaden är att naturligt 

parallellt uppträdande, inte omfattas av artikel 101.1 FEUF, medan 

samordnade förfaranden förbjuds av artikeln.35  

 

Ett naturligt parallellt uppträdande kan vara resultatet av olika situationer. 

Den första situationen är då ett företag, ofta det starkaste företaget, agerar som 

prisledare som övriga företag kopierar genom egna beslut.36 Den andra 

                                                 
35 Wetter, Carl, Karlsson, Johan och Östman, Marie: Konkurrensrätt – En kommentar. 
Stockholm 2009 [i fortsättningen Wetter, m.fl.] s. 157. 
36 Bernitz s. 97. 
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situationen är att marknaden har karaktären av ett oligopol. I dessa marknader 

är parallellt uppträdande vanligt förekommande.37 Ett oligopol har ofta få 

aktörer, hög pristransparens och många beroenderelationer, vilket har gjort 

att många ekonomer anser att parallellt uppträdande i princip utgör normen i 

oligopolmarknader.38  

 

4.3 Ömsesidigt beroende i oligopol 

Att parallellt uppträdande är särskilt vanligt i marknader med oligopolstruktur 

förklaras genom teorin om ömsesidiga beroendeförhållanden som uppstår i 

oligopol (engelska: oligopolistic interdependance). Teorin grundar sig på 

tanken att aktörer i ett oligopol bäst tar beslut genom att först se på sina 

konkurrenters beteenden. Till skillnad från en marknad med god konkurrens, 

där det finns tillräckligt många företag att ett företags beslut inte påverkar de 

andra, är näringsidkarna i ett oligopol medvetna om att deras beslut kommer 

att ge upphov till reaktioner och anpassningar från sina konkurrenter.39  

 

Att bete sig på detta sätt genom ett samförstånd anses vara uttrycklig 

samverkan (engelska: explicit collusion), och är förbjudet enligt artikel 101.1 

FEUF. Att å andra sidan tillgodogöra sig fördelarna av en viss 

marknadsstruktur utan att ha ingått i någon samordning – vilket är tillåtet 

enligt artikel 101.1 FEUF – kallas för tyst samordning (engelska: tacit 

collusion). Detta innebär att näringsidkare på en oligopolmarknad medvetet 

uppträder parallellt för att kollektivt gynnas utan att det föreligger något 

bakomliggande samröre.40 

 

                                                 
37 Wetter m.fl. s. 157. 
38 Albors-Llorens, Albertina: “Horizontal Agreements and Concerted Practices in EC 
Competition Law: Unlawful and Legitimate Contacts Between Competitors.” The Antitrust 
Bulletin, vol. 51, nr 4, 2006 s. 837–876 [i fortsättningen Albors-Llorens] 852.  
39 Van Gerven, Gerwin och Navarro Varona, Edurne: “The Wood Pulp Case and the Future 
of Concerted Practices.” Common Market Law Review, vol. 31, 1994, s. 575–608, 576.  
40 Whish och Bailey s. 594.  
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Både uttrycklig och tyst samordning kan leda till att riskerna som kopplas till 

karteller förverkligas, framför allt att den sociala välfärden försämras genom 

höjda priser och minskat utbud. Detta gjorde att det inledningsvis inte var 

klart huruvida tyst samordning var förbjuden eller inte. 41 Synen på detta och 

hur den har utvecklats förklaras nedan.  

 

                                                 
41 Jones och Sufrin s. 661. 
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5 Parallellt uppträdande i 

förhållande till ett samordnat 

förfarande 

5.1 Inledning 

Genom att inkludera samordnat förfarande i avtalskriteriet i artikel 101.1 

FEUF fångas de mer formlösa avtalen in. Detta gör dock förfarandet svårare 

att bevisa. På grund av detta använder kommissionen sig bland annat av 

företags parallella uppträdanden för att försöka konstatera ett samordnat 

förfarande. Detta kapitel beskriver hur EU-domstolen har tillämpat detta 

bevismedel i olika avgöranden.  

 

5.2 Bevisningen av ett samordnat 
förfarande 

5.2.1 Allmänt 

Inom EU gäller den så kallade oskuldspresumtionen, vilket innebär att en 

person presumeras vara oskyldig tills motsatsen har bevisats. Denna princip 

finns stadfäst i artikel 6.2 i europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), och är 

även en grundläggande princip i den EU-rättsliga konkurrensrätten.42  

 

Bevisbördan ligger på den part eller myndighet som gör förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal gällande, enligt artikel 2 i 

konkurrensförordningen43. I EU-rättsliga mål är det kommissionen som 

driver talan om samordnat förfarande och därför är det också kommissionen 

                                                 
42 Hüls  p. 149–150.  
43 Rådets förordning (EU) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpningen av 
konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget.  
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som oftast har bevisbördan. Detta innebär emellertid inte att de anklagade 

företagen kan hålla sig passiva, utan för att hindra att kommissionen uppfyller 

sin bevisbörda krävs oftast att företagen kommer med motbevis och 

förklaringar.44  

 

För att uppfylla sin bevisbörda måste kommissionen nå upp till beviskravet, 

som genom senare års praxisutveckling ligger på ”bortom rimligt tvivel”. 45 

Detta innebär att kommissionen måste förete bevisning som på ett 

tillfredsställande sätt visar förekomsten av de faktiska omständigheter som 

utgör en överträdelse.46 Det är nödvändigt för kommissionen att förebringa 

exakt och samstämmig bevisning för att styrka överträdelsen.47  

 

Lösa former av samordnade förfaranden kan dock vålla bevisproblem, då 

företagen har en benägenhet att förneka att ett samordnat förfarande 

föreligger för att undvika höga sanktionsavgifter, skadeståndsansvar, 

avskedade chefer, etc. Detta har lett till att ett samordnat förfarande kan 

konstateras genom indicier, som diskuteras nedan.48 

 

5.2.2 Direkt och indirekt bevisning 

Det finns två typer av bevisning som kan användas för att nå upp till 

beviskravet. Det finns dels direkta bevis, exempelvis dokumenterat bevis på 

att konkurrenter ingått ett konkurrensbegränsande avtal eller då ett företag 

erkänner att den deltagit i ett förbjudet avtal, och dels indirekta bevis, vilka 

kan vara bevis på kommunikation eller ekonomisk bevisning. Ekonomiska 

bevis anses dock generellt ha lägre bevisvärde än annan bevisning.49  

                                                 
44 Tuytschaever, Filip och Agerbeek, Felix Ronkes: ”1 Cartels and Prood of Cartels”, i: 
Wijckmans, Frank (red.) och Tuytschaever, Filip (red.), Horizontal Agreements and Cartels 
in EU, Oxford 2015, s. 4–42.  Tillgänglig från: Kluwer Law International, (besökt 2018-04-
02) [i fortsättningen Tuytschaever och Agerbeek ] s. 14 f. 
45 T-519/09 Toshiba Corp. mot Europeiska kommissionen, EU:T:2014:263 p. 36.  
46 Anic Partecipazioni p. 86. 
47 Se t.ex. T-18/03 CD-Contact Data GmbH mot Europeiska gemenskapernas kommission, 
EU:T:2009:132 p. 49. 
48 Bernitz s. 97.  
49 Tuytschaever och Agerbeek s. 21. 



 18

 

I Suiker Unie visade domstolen en tendens att vid sin bedömning använda sig 

av direkt och indirekt bevisning samtidigt.50 I andra fall kan dock indirekt 

bevisning, t.ex. ett parallellt uppträdande, räcka.51 Det finns emellertid 

begränsade möjligheter att döma företag på detta sätt utan annan bevisning, 

vilket diskuteras nedan.  

 

5.3 Färgämnesmålet 

5.3.1 Skälen för avgörandet 

Som har diskuterats ovan, använder kommissionen parallellt uppträdande 

som bevismedel för ett samordnat förfarande, trots att beteendet inte omfattas 

av förbudsbestämmelsen artikel 101.1 FEUF. I Färgämnen diskuterade 

domstolen förhållandet mellan samordnade förfaranden mellan företag och 

parallellt uppträdande på marknaden. Företagen i målet hävdade att deras 

parallella beteenden berodde på oligopolmarknadsstrukturen, medan 

kommissionen menade att det förelåg ett samordnat förfarande. 

 

I sin bedömning började domstolen med att generellt konstatera att ett 

samordnat förfarande inte uppfyller de krav som krävs för att ett samröre ska 

kännetecknas som ett avtal. Istället kan det exempelvis vara ett ”resultat av 

en samordning som kan konstateras genom att se på deltagarnas 

uppträdande” 52.  

 

Efter detta gick domstolen in på bevisfrågorna kring samordnat förfarande: 

 
Även om ett parallellt uppträdande inte i sig kan likställas med ett samordnat förfarande, 
kan det dock utgöra ett starkt indicium för detta, då det, med hänsyn till varornas 
beskaffenhet, företagens storlek och antal samt omfattningen av marknaden i fråga, leder 

                                                 
50 Scordamaglia-Tousis, Andreas: EU Cartel Enforcement: Reconciling Effective Public 
Enforcement with Fundamental Rights, International Competition Law Series, vol. 54. 
Alphen aan den Rijn 2013. Tillgänglig från: Kluwer Law International, (besökt 2018-04-
26) [i fortsättningen Scordamaglia-Tousis] s. 251. 
51 Tuytschaever och Agerbeek s. 27. 
52 Färgämnen p. 65.  
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till konkurrensvillkor som inte överensstämmer med de normala villkoren för marknaden 
i fråga.53  

 

Citatet visar tydligt att EU-domstolen ansåg att det var helhetsbilden som var 

avgörande vid sin bedömning. Om villkoren på marknaden avviker från de 

”normala”, kan detta således vara en indikation på att det föreligger ett 

konkurrensbegränsande samarbete. Domstolen utvecklade vidare att 

färgämnesmarknaden i fråga karaktäriserades av begränsad flexibilitet samt 

isolerade nationella marknader.54 Domstolen medgav visserligen att 

färgämnesmarknaden hade karaktären av ett oligopol, men hade svårt att 

föreställa sig hur dessa prisförändringar skulle kunna ha skett på spontan väg 

genom parallellt uppträdande.55 Företag får fritt ändra sina priser och på så 

sätt ta hänsyn till konkurrenternas nuvarande eller förväntade uppträdande, 

men inte på ett sätt som genom samarbete undanröjer all osäkerhet.56   

 

5.3.2 Generaldvokatens förslag till avgörande 

Generaladvokaten Mayras kommenterar i sitt förslag till avgörande 

användningen av ett liknande marknadsbeteende som indikation på att det 

föreligger ett samordnat förfarande. Hans första observation är att den 

primära objektiva omständighet som tyder på en samordning är ett parallellt 

marknadsbeteende. Efter att ha konstaterat ett sådant uppträdande, måste man 

se om företagen har en gemensam vilja. För att visa en sådan vilja finns det 

enligt hans mening två kriterier. För det första måste det visas att det 

medvetna parallella uppträdandet inte exklusivt eller till stora delar beror på 

marknadens ekonomiska struktur. För det andra krävs att entydiga antaganden 

leder till slutsatsen att det parallella beteendet härrör från ett samröre.57  

 

                                                 
53 Färgämnen p. 66.  
54 Ibid p. 108 och 117. 
55 Ibid p. 109. 
56 Ibid p. 118. 
57 GA Mayras i C-48/69 Imperial Chemical Industries Ltd. mot Europeiska 
gemenskapernas kommission, EU:C:1972:32 s. 673. 
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Senare generaladvokater kritiserar Mayras påstående om att ett parallellt 

uppträdande utgör en objektiv omständighet i konceptet samordnat 

förfarande. Generaladvokaten Darmon anser exempelvis att ett parallellt 

uppträdande inte kan anses vara ett rekvisit i begreppet samordnat förfarande, 

eftersom ett sådant förfarande kan bestå av annat konkurrensbegränsande 

beteende. Istället menar han att ett parallellt uppträdande i bästa fall kan 

användas för att, i förening med direkt bevisning, antyda att ett samordnat 

förfarande föreligger.58  

 

5.3.3 Kritik i doktrin 

Även om domstolen var tydlig med att ett parallellt uppträdande inte 

uteslutande kan användas som bevis på förekomsten av ett samordnat 

förfarande, gavs detta indicium stor vikt. Vissa författare har till och med 

hävdat att domstolen i praktiken använde denna omständighet som ensamt 

bevismedel för att konstatera samordningen. Detta särskilt med tanke på 

vikten domstolen lade vid det parallella uppträdandet i Färgämnen, istället 

för att använda sig av den omfattande bevisningen som hade presenterats av 

kommissionen.59 Det rörde sig om direkta bevis som visade att instruktioner 

om prissättning hade getts från moderbolag till dotterbolag och att möten där 

priser diskuterats hade hållits mellan företagen.60   

 

Professor i konkurrensrätt Valentine Korah, som har kommenterat flera olika 

EU-rättsfall, anser att domstolens underlåtenhet att använda sig av den direkta 

bevisningen kan ha tre alternativa orsaker. Det första alternativet är att 

domstolen utformat en bristfällig dom som inte visar hela dess resonemang. 

Det andra alternativet är att domstolen inte hade tillräcklig kunskap om 

färgämnes- eller oligopolmarknader. Det sista alternativet Korah lägger fram 

är att ”samordnat” inte kräver en gemensam avsikt, utan att det räcker med 

                                                 
58 GA Darmon p. 184–188. 
59 Albors-Llorens s. 854 och Stroux, Sigrid: US and EC Oligopoly Control, International 
Competition Law Series, vol. 14. Haag 2004. Tillgänglig från: Kluwer Law International, 
(besökt 2018-04-26) [i fortsättningen Stroux] s. 72. 
60 94/601/EC Cartonboard, EUT L 243 s. 1–78. 
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ett koordinerat uppträdande. I vilket fall som helst ledde fallet, enligt henne, 

till minskad förutsebarhet för aktörer i oligopolmarknader då de ej visste hur 

de exempelvis skulle ändra sin prissättning.61 

 

Utöver detta anser flera rättskunniga att domstolen gjorde en godtycklig 

bedömning då marknaden utreddes, då den inte gjorde en ingående utredning 

om marknadens egenskaper.62 Att försöka utreda de ”normala villkoren” på 

en viss marknad har också kritiserats, då flera EU-rättsliga mål har visat att 

det är svårt att fastställa vilka villkor som är typiska i en specifik marknad. 

Vissa har påstått att denna ogenomtänkta formulering är anledningen till att 

domstolen inte har använt sig av denna lydelse i senare praxis.63 

 

Om man ser på andra sidan av myntet menar dock vissa rättsvetenskapsmän, 

exempelvis Sigrid Stroux, att domstolens förklaring närmast skapar en 

immunitet för tyst samordning i oligopolmarknader.64 Att detta inte rör sig 

om en absolut immunitet framgår däremot nedan. 

 

5.4 Suiker Unie 

Domstolens synpunkt på parallella uppträdanden utvecklades i Suiker Unie. I 

denna dom klargjordes att varje ekonomisk aktör självständigt får bestämma 

vilken politik den vill använda på marknaden. Kravet på självständighet 

utesluter inte att aktörer rationellt anpassar sig till sina konkurrenters 

konstaterade eller förväntade beteende. Det är däremot, som angetts ovan, 

förbjudet att det förekommer direkta eller indirekta kontakter mellan sådana 

aktörer som kan medföra påverkan på en faktisk eller potentiell konkurrents 

beteende på marknaden.65  

 

                                                 
61 Korah 225 f.  
62 Jones och Sufrin s. 695. 
63 Scordamaglia-Tousis s. 250. 
64 Stroux s. 73. 
65 Suiker Unie p. 173–174. 
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5.5 Alternativa förklaringar  

5.5.1 CRAM och Rheinzink  

Vid ett påstående om samordnat förfarande kan företag komma med 

alternativa förklaringar till sitt parallella uppträdande, som inte beror på ett 

konkurrensbegränsande beteende. Detta skedde i CRAM och Rheinzink66. I 

denna dom ansåg domstolen att det inte fanns tillräcklig med bevisning för 

att konstatera ett samröre. Detta eftersom kommissionen ej hade lyckats 

frambringa klar och sammanhängande bevisning som visade att uppträdandet 

berodde på en samordning.67 

 

Universitetslektorn på Cambridge universitet Albors-Llorens menar att denna 

dom tydligt visar att kommissionen måste komma med precis och 

sammanhängande bevisning som visar att det parallella uppträdandet är ett 

resultat av ett samordnat förfarande.68 

 

5.5.2 Pappersmassa II 

Det vägledande fallet när det gäller betydelsen av ett parallellt uppträdande 

som ensamt bevismedel för ett samordnat förfarande är Pappersmassa II. I 

detta fall hade producenter av trämassa regelbundet publicerat sina prislistor 

för sina konkurrenter och köpare. Kommissionen hade ingen annan bevisning 

för att det hade förelegat samförstånd, men menade att det parallella 

uppträdandet endast kunde förklaras genom någon form av samröre. Innan 

domstolen såg på omständigheterna i det enskilda fallet, förklarade domstolen 

att ett parallellt uppträdande endast kan användas som ensamt bevismedel för 

ett samordnat förfarande om samordningen är den enda rimliga förklaringen 

till det parallella beteendet.  

 

                                                 
66 Förenade målen C-29/83 och C-30/83 Compagnie Royale Asturienne des Mines SA and 
Rheinzink GmbH mot Europeiska kommissionen, EU:C:1984:130 [i fortsättningen CRAM 
och Rheinzink]. 
67 Ibid. p. 20. 
68 Albors-Llorens s. 855.  
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Med avseende på bedömningen av dessa olika faktorers bevisvärde måste det erinras om 
att ett parallellt beteende endast kan anses som bevis på samordning, om samordningen 
är den enda rimliga förklaringen till ett sådant beteende. Det är viktigt att ta hänsyn till 
att artikel 85 i fördraget, även om den förbjuder allt hemligt samförstånd som kan 
snedvrida konkurrensen, inte utesluter rätten för företagarna att på en (sic!) intelligent sätt 
anpassa sig till sina konkurrenter konstaterande eller förväntade beteende.69 

 

Domstolen lade sedan stor vikt vid inkallade experters bedömningar. Dessa 

såg på förhållandena mellan pappersmassatillverkare, producenter och 

kunder, och konstaterade att dessa av historiska skäl tenderade att vara 

långvariga. Experterna bekräftade företagens påstående att det rådde hög 

transparens inom marknaden i fråga, samt att prisutveckling kunde förklaras 

genom marknadens oligopoltendenser. De kom fram till att aktörernas 

uppträdande kunde ha uppkommit utan något konkurrensbegränsande 

samröre. Domstolen ansåg således att en samordning inte var den enda 

rimliga förklaringen till det parallella beteendet, och dömde till företagens 

fördel.70  

 

Fallet tyder på en restriktiv syn på användningen av parallellt uppträdande 

som ensamt bevismedel för ett samordnat förfarande. Detta synsätt har bland 

annat kritiserats i kommissionens Kartongbeslut71: 

 
Customers might well suspect and even accuse them of operating a cartel; and given the 
relatively large number of producers, economic theory would be stretched to its limits 
and beyond, but unless direct proof of collusion were forthcoming - and they went to 
some lengths to ensure it was not - the producers must have had hopes of defeating any 
investigation into their pricing conduct by the competition authorities by invoking the 
defence of oligopolistic interdependence.72 

  

En kommentar till Pappersmassa II är att det inte är tydligt i domskälen 

huruvida bevisbördan flyttar över till de anklagade företagen då ett parallellt 

uppträdande kan konstateras. Generaladvokaten Darmon har i sitt förslag till 

avgörande ansett att så inte kan vara fallet.73 Å andra sidan har professorerna 

Brenda Sufrin och Alison Jones kommenterat att det i stort sett är omöjligt 

                                                 
69 Pappersmassa II p. 71. 
70 Ibid. p. 73–127.  
71 94/601/EC Cartonboard, EUT L 243, s. 1–78. 
72 Ibid. p. 73. 
73 GA Darmon p. 195. 
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för kommissionen att visa att det inte finns några som helst andra rimliga 

förklaringar till beteendet.74 

 

En annan synpunkt är att domen får till följd att ren tyst samordning utan 

bevis på bakomliggande samröre aldrig kan falla in under artikel 101.1 FEUF. 

Stroux har skrivit att denna dom har lett till att företag verksamma i oligopol 

alltid kan hänvisa till sina ömsesidiga beroendeförhållanden då de anger 

alternativa rimliga förklaringar till sitt beteende.75 Detta, i kombination med 

att företag inte behöver komma med faktiska bevis eftersom detta skulle leda 

till skyldigheten att framkalla ”negativ bevisning”, gör det förhållandevis lätt 

för företag att komma med motförklaringar.76 

 

Albors-Llorens har skrivit att denna dom innebär att: 

 

…the competition authorities need to prove that the line that separates behaviour resulting 
from market structure and intelligent adaptation to market conditions from collusion has 
been unmistakably crossed by the undertakings in question.77 

 
 

5.5.3 CISAC 

I CISAC78 togs frågan om alternativa förklaringar upp på nytt. Domstolen 

började med att utreda om det fanns tillräckliga bevis för att konstatera ett 

samordnat förfarande utan att se på ett parallellt uppträdande. Efter att ha 

konstaterat att kommissionen inte lagt fram bevis som kunde styrka detta, 

gick EU-domstolen vidare och såg på det parallella beteendet. Frågan var då 

om kommissionen lagt fram ”tillräcklig bevisning för att visa på orimligheten 

i sökandens förklaringar till upphovsrättsorganisationernas parallella 

marknadsbeteende” 79. I det här fallet ansåg domstolen att kommissionen inte 

                                                 
74 Jones och Sufrin s. 697 f. 
75 Stroux s. 80–85. 
76 Tuytschaever och Agerbeek s. 27. 
77 Albors-Llorens s. 857.  
78 T-442/08 International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) 
mot Europeiska kommissionen, EU:T:2013:188. 
79 Ibid. p. 133.  
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hade lyckats bevisa att företagens förklaringar var orimliga, och avvisade 

därför kommissionens anklagelser.  

 

5.6 Jämförelse mellan Färgämnesmålet 
och Pappersmassa II 

Doktoranden Scordamaglia-Tousis har kommenterat skillnaden på 

Färgämnen och Pappersmassa II. Han menar att dessa domar skiljer sig i 

fråga om syftet med marknadsundersökningen. I Färgämnen var syftet med 

granskningen att fastställa vad som ansågs vara normala villkor på marknaden 

i fråga. I Pappersmassa II ändrades emellertid detta mål. I detta fall var 

bedömningens fokus att ta reda på om det parallella uppträdandet kunde 

förklaras grunda sig på något annat än ett samordnat förfarande. Följden av 

denna ändring är att det finns väldigt få fall där ett parallellt uppträdande 

räcker för att kunna fälla företag för ett samordnat förfarande. Denna 

skepticism till indicier som bevismedel främjar enligt honom rättssäkerheten 

och förutsebarheten för näringsidkare som beaktar sina konkurrenters 

handlingar och beslut.80  

 

5.7 Efterföljande praxis 

Efterföljande praxis har vidare utvecklat denna fråga, även om dessa mål inte 

har varit lika väsentliga för rättsutvecklingen som exempelvis Färgämnen 

eller Pappersmassa II. I domen Solvay81 hänvisade domstolen till sitt tidigare 

avgörande Pappersmassa II. Efter att ha konstaterat att kommissionens 

direkta bevis var för svaga för att kunna användas för att konstatera ett 

samordnat förfarande, kommenterade domstolen på användningen av ett 

parallellt beteende som bevismedel. För detta krävs att kommissionen gjort 

en total och fördjupad ekonomisk prövning av marknaden i fråga. 

Bedömningen måste innebära att kommissionen beaktar näringsidkarnas 

                                                 
80 Scordamaglia-Tousis s. 254. 
81 T-30/91 Solvay SA mot Europeiska kommissionen, EU:T:1995:115 [i fortsättningen 
Solvay]. 
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starka ställningar på sina respektive geografiska marknader.82 Följden i detta 

fall blev att kommissionens beslut ogiltigförklarades.83  

 

Andra rimliga förklaringar till ett parallellt beteende behöver givetvis inte 

beaktas om det redan finns ett konkurrensbegränsade avtal. Detta klargjordes 

i rättsfallen Montecatini84 och JFE Engineering Corp85. Det är endast då 

kommissionen saknar bevis på direkta kontakter mellan företagen, och 

använder sig av parallellt uppträdande som bevismedel istället, som företagen 

kan hänvisa till alternativa förklaringar.86 

 

5.8 Särskilt om oligopol 

Som redan har nämnts ovan är parallellt uppträdande särskilt vanligt i 

oligopolmarknader. Företag har ofta hänvisat till en 

oligopolmarknadsstruktur för att förklara sitt beteende.87 Att det är fråga om 

ett oligopol kan emellertid verka till företagens nackdel. I Tate & Lyle88 

konstaterade domstolen att faktumet att det råder oligopol inte är en berättigad 

anledning för företagen att aktivt samordna sin framtida prissättning. I dessa 

marknader är det tvärtom viktigt att skydda konkurrensen, samt vara särskilt 

vaksam för att säkerställa att konkurrensen inte begränsas.89  

 

 

                                                 
82 Ibid p. 76. 
83 Ibid. p. 106. 
84 C-235/92 P Montecatini SpA mot Europeiska kommissionen, EU:C:1999:362.  
85 Förenade målen T-67/00 m.fl. JFE Engineering Corp. m.fl. mot Europeiska 
gemenskapernas kommission, EU:T:2004:221 p. 168.  
86 Bailey, David och Rose, Vivian: Bellamy and Child: European Union Law of 
Competition, 4 uppl. Oxford 2013. Tillgänglig från: Oxford Competition Law, (besökt 
2018-04-01) s. 118 f. 
87 Se exempelvis Färgämnen eller Pappersmassa II.  
88 Förenade målen T-202/98 m.fl. Tate & Lyle plc, British Sugar plc och Napier Brown & 
Co. Ltd mot Europeiska kommissionen, EU:T:2001:185. 
89 Ibid, p. 87.  
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att EU – i sin strävan att fånga in alla 

former av samordning och kollusion mellan företag – har bestämt att 

avtalsfriheten i vissa situationer får ge vika för konkurrensfriheten.90 

Uppsatsen har gått in på begreppen parallellt uppträdande och samordnat 

förfarande, samt hur det förstnämnda används för att bevisa det sistnämnda. I 

denna avslutande del kommer slutsatser kopplade till frågeställningarna dras, 

samtidigt som mina egna bedömningar tas med. 

 

6.2 Vilket bevisvärde har parallellt 
uppträdande i oligopol vid 
konstaterandet av ett samordnat 
förfarande? 

Till att börja med kan konstateras att det har varit otydligt huruvida parallellt 

uppträdande endast ska användas som ett indicium för ett samordnat 

förfarande, eller om det närmast kan ses som ett rekvisit i begreppet. 

Generaladvokaten Mayras mening att ett parallellt beteende utgör en primär 

objektiv omständighet för ett samordnat förfarande leder tankarna till att 

uppträdandet närmast skapar en presumtion för kollusion.91 Detta skulle på 

sätt och vis kasta om presumtionen i Hüls, där det istället sades att en 

samordning kan skapa en presumtion för att företag tillgodoräknat sig samt 

anpassat sitt beteende utefter informationen de fått.92  

 

Denna slutsats ter sig dock mindre trolig genom studier av EU-domstolens 

senare praxis, där det blir tydligare att ett parallellt beteende måste vara 

                                                 
90 Jfr 2.4. 
91 Jfr 5.3.2. 
92 Jfr 3.2.3. 
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resultatet av en samordning.93 Att ett parallellt uppträdande inte är en primär 

objektiv omständighet för ett samordnat förfarande, och att det inte heller kan 

användas som en presumtion för ett samröre, tyder på att lägre bevisvärde. 

 

Gällande bevisvärdet av parallellt uppträdande i förhållande till annan 

bevisning, tillmäts beteendet som huvudregel mindre vikt eftersom det utgör 

indirekt ekonomisk bevisning.94 Därför använder domstolen endast parallellt 

uppträdande som bevis då det saknas tillräckliga direkta bevis, och även i 

dessa situationer försöker domstolen förena dessa bevistyper.95 

 

Bevisvärdet har dessutom till synes successivt sänkts genom att domstolen 

har blivit allt tydligare med att tyst samordning i oligopolmarknader är ett 

tillåtet beteende.96 För att parallell uppträdande ska kunna användas som 

ensamt bevismedel får det inte föreligga andra rimliga förklaringar till 

beteendet, t.ex. ömsesidigt beroende i oligopol.97 Kommissionen måste visa 

att företagens förklaringar är orimliga för att vinna gehör i EU-domstolen.98  

 

Frågan är då om detta är en omöjlig uppgift för kommissionen, med tanke på 

skepticismen mot marknadsbedömningar som bevisning. Genom att studera 

praxisutvecklingen i EU-domstolen, är min slutsats att domstolen är väldigt 

försiktig med att använda marknadsbedömningar som stöd för att konstatera 

ett konkurrensbegränsande avtal. Även om Färgämnen förklarade att 

parallellt uppträdande är ett starkt indicium i en helhetsbedömning, kunde 

domstolen i det fallet använda sig av annan direkt bevisning som stöd (även 

om detta inte gjordes uttryckligen). I mål där direkta bevis saknats, har det 

varit praktiskt taget omöjligt för kommissionen att vinna framgång, vilket 

tyder på ett lågt bevisvärde.99 Denna slutsats stämmer även överens med 

domstolens ökade krav på utförliga marknadsbedömningar, vilka möjligtvis 

                                                 
93 Jfr 5.5.1. 
94 Jfr 5.2.2. 
95 Jfr 5.2.2. och 5.7.  
96 Jfr 5.3 och 5.4. 
97 Jfr 5.5.2. 
98 Jfr 5.5.3.  
99 Jfr 5.1.5 och 5.1.6. 
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är en följd av den omfattande kritiken av marknadsbedömningen i 

Färgämnen.100  

 

6.3 Hur vägs oligopolföretagens intressen 

mot intresset av en fungerande inre 

marknad? 

6.3.1 Oligopolföretagens intressen 

För att näringsidkare ska kunna agera på en marknad, måste de rimligtvis veta 

vilka förfaranden som är tillåtna respektive förbjudna. Denna 

grundförutsättning blev dock osäker genom rättsfallet Färgämnen, där det var 

otydligt hur domstolen såg på parallellt uppträdande. Korah menade att fallet 

kunde leda till motstridiga slutsatser, samt att denna osäkerhet gjorde det svårt 

för företag att på ett säkert sätt agera på marknaden.101  

 

Genom Pappersmassa II blev det däremot, till oligopolföretagens fördel, 

tydligt att de kunde förklara sitt beteende genom hänvisning till det 

ömsesidiga beroendet på marknaden.102 Utöver detta beaktar domstolen 

företags starka ställningar på marknaden, se Solvay, vilket också är ett stöd 

för att domstolen beaktar företags ställning i ett oligopol för att se om ett 

parallellt uppträdande uppstått naturligt eller inte.103 

 

Att oligopolföretagens intressen prioriterats i flera fall är i min mening 

positivt av flera anledningar. För det första är en av de viktigaste principerna 

som genomsyrar den EU-rättsliga konkurrensrätten oskuldspresumtionen. I 

förening med höga beviskrav innebär detta att det som huvudregel ska vara 

svårt för kommissionen att uppfylla sin bevisbörda.104 För det andra 

                                                 
100 Jfr 5.3 och 5.6. 
101 Jfr 5.3.3. 
102 Jfr 5.5.2. 
103 Jfr 5.7. 
104 Jfr 5.2.1. 
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förutsätter ett samordnat förfarande någon form av samröre, och som 

paragrafen ser ut idag omfattar inte bestämmelsen tyst samordning, då det 

krävs ömsesidighet samt en gemensam vilja för att det ska föreligga ett 

samordnat förfarande.105 Sist utgör parallellt uppträdande normen i 

oligopolmarknaden, och en omfattande användning av detta beteende som 

bevismedel för ett förbjudet avtal skulle tvinga oligopolföretag att agera på 

ekonomiskt ofördelaktiga sätt.106  

 

Dessutom har EU-domstolen gått över från att utgå från de normala villkoren 

på marknaden, till att se på vilka andra rimliga förklaringar som finns för ett 

visst beteende. Detta ökar rättssäkerheten och förutsebarheten för dessa 

företag, då näringsidkare slipper oroa sig för om det ömsesidiga beroendet 

som genomsyrar en oligopolmarknad anses vara normala villkor i viss 

marknad eller inte (detta särskilt om domstolen utgår ifrån en fungerande inre 

marknad).107  

 

6.3.2 Intresset av en fungerande inre marknad 

Ett annat intresse som påverkas av utgången i EU-domstolens avgöranden är 

intresset för en fungerande inre marknad, vilket till stora delar motsvarar 

konsumenternas intressen. Karteller har tydliga negativa effekter på den 

sociala välfärden samt leder till att innovation och variation begränsas på den 

inre marknaden.108 Oligopolkarteller är synnerligen farliga, då 

oligopolmarknader anses vara särskilt skyddsvärda på grund av sin 

konkurrensbegränsade natur.109 

 

Pappersmassa II har tolkats av många som att det i princip skapar en 

immunitet för oligopolföretag, då dessa alltid kan hänvisa till 

oligopolmarknadens struktur som en annan rimlig förklaring till sitt parallella 

                                                 
105 Jfr 3.2.1. 
106 Jfr 4.2. 
107 Jfr 5.6. 
108 Jfr 2.3.1. 
109 Jfr 5.8. 
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uppträdande.110 Denna slutsats är enligt mig inte orimlig, med tanke på att 

företagen inte behöver presentera bevisning som stöd för sina förklaringar. 

Det är otydligt huruvida bevisbördan omplaceras till företagen eller om 

kommissionen måste visa orimligheten i alla potentiella rimliga 

förklaringar.111 Även om rättsläget inte är helt klart är det tydligt att 

kommissionen i senare praxis har haft svårt att bevisa samordning utan starka 

direkta bevis.112  

 

Det bör dessutom anmärkas att de mest vägledande prejudikaten utarbetats 

innan den moderna teknikutvecklingen ordentligt tagit fart, vilket innebar att 

kommissionen i vissa fall kunde förena direkt och indirekt bevisning för att 

bevisa en överträdelse av artikel 101.1 FEUF. I dagens samhälle kan däremot 

möten hållas över internet, och genom eposttransaktioner och liknande blir 

det svårt att finna bevis på kontakter. Det kan därför ifrågasättas om 

oligopolföretag verkligen bör åtnjuta det skydd de har idag, då detta kan göra 

det svårt att fånga upp de gånger det faktiskt rör sig om ett förbjudet samröre.  

 

Redan i Kartong-beslutet uttryckte kommissionen denna oro, men denna risk 

kommer i min mening växa över tiden.113 Detta kan så småningom leda till 

att domstolen utvecklar fler presumtioner alternativt att oligopolmarknader 

begränsas genom EU-lagstiftning, med tanke på de negativa effekterna tyst 

samordning kan ha. 114  

 

Det är dock värt att påminna sig om att ett parallellt uppträdande endast har 

betydelse då det saknas tillräckliga direkta bevis för att döma företagen.115 

Dessutom är beteendet fortfarande ett starkt indicium för ett samordnat 

förfarande, och kan vara en viktig faktor i en helhetsbedömning för att 

konstatera ett samordnat förfarande.116 Sist är en av grundpelarna i den inre 

                                                 
110 Jfr 5.5.2. 
111 Jfr 5.5.2. 
112 Jfr 5.5 och 5.7. 
113 5.5.2. 
114 Jfr 4.3. 
115 Jfr 5.7.  
116 Jfr 5.3.1. 
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marknaden konkurrensfriheten, vilket skulle missgynnas av minskad 

förutsebarhet för oligopolföretagen.117 På grund av detta anser jag att 

oligopolföretagen med tanke på utformningen av artikel 101.1 FEUF åtnjuter 

ett rimligt skydd, och för att begränsa denna krävs i min mening en större 

förändring, t.ex. en lagändring, som ändrar synsättet på tyst samordning.  

 

6.4 Slutsatser 

Sammanfattningsvis har praxisutvecklingen inneburit att det finns begränsade 

möjligheter att använda parallellt uppträdande som bevis för ett samordnat 

förfarande i en oligopolmarknad. Även om det kan användas som ett starkt 

indicium, finns få möjligheter att använda det som ensamt bevismedel då 

företagen kan hänvisa till oligopolmarknadsstrukturen som en annan rimlig 

förklaring. Följden blir att beteendet har förhållandevis lågt bevisvärde. 

 

Gällande vilket intresse som prioriteras i denna situation, är min slutsats att 

oligopolföretagen har, genom Pappersmassa II, tillförsäkrats långtgående 

skydd. Det kan dock ifrågasättas om skyddet inte snabbt kommer att bli 

föråldrat. Avseende läget idag, kan det emellertid konstateras att 

oligopolföretagen åtnjuter ett rimligt skydd med beaktande av 

oskuldspresumtionen och de höga beviskraven. Dessutom har beteendet 

endast betydelse då det saknas mer tillförlitlig bevisning. Ett samordnat 

förfarande kräver, som konceptet antyder, någon form av samordning, och ett 

parallellt beteende gör lite för att bevisa ett sådant i en oligopolmarknad. 

                                                 
117 Jfr 2.4. 
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