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Summary 
The Court of Justice of the European Union’s (CJEU) case C-132/19 P Canal+ from 
December 2020 clarifies the issue of third party rights within commitment 
procedures. The judgment amounts to the first ever annulment of a commitment 
decision of the European Commission, regarding binding commitments aimed at 
addressing an investigation into cross-border pay-TV services. According to the 
Commission, Paramount’s license clauses restricted their contracting parties’ 
ability to perform passive sales. Hence, Paramount had to commit to legally binding 
commitments to address the problem. 
 
The thesis aims at examining third party rights within commitment procedures 
where commitments have become binding for other parties than the third party. The 
aim is further to explore what the Commission’s proportionality assessment 
includes within these procedures. The thesis examines case law within the area such 
as the former leading case C-441/07 P Alrosa and the newly published case of 
Canal+ which dramatically annuls the CJEU’s former position on third party rights.  
 
Legally binding commitments under Article 9 Regulation 1/2003 are commitments 
freely offered by companies, in order to address the Commission’s competition 
concerns regarding their actions within the market. The commitments are made 
binding by the Commission through a decision and will, for example, establish how 
the company should act or not act within the future. 
 
In the Alrosa case, the CJEU declared that commitment decisions do not preclude 
the ability for third parties to claim their rights in national court. The Court only 
considered Alrosa as an interested third party and therefore, Alrosa enjoyed only 
the rights of an interested third party. The principle of proportionality should, 
according to the CJEU, mainly focus on the commitments’ ability to address the 
competition issues concerned. However, the Commission should consider third 
party interests.  
 
In the case Canal+, the contractual rights of a third party outweighed the objective 
of promoting a competitive market. The judgment annulled the commitment 
decision, stating the inability for third parties to claim their rights in national court 
within these matters. The case clarifies that the proportionality assessment shall 
mainly focus on the commitments’ impact on third party interests since 
commitments, as those in the case in question, could entail too great an interference 
with third parties’ freedom of contract. The legal development within the area have 
thus led to a stronger protection of third party rights and the freedom of contract. 
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Sammanfattning 
Första gången en tredje part framgångsrikt lyckats bestrida ett åtagandebeslut var i 
EU-domstolens mål C-132/19 P Canal+ i december 2020. Målet handlar om 
gränsöverskridande licenser för TV-sändningar som riskerade att strida mot 
konkurrensförbudet i artikel 101 FEUF. Frågan i målet rörde huruvida åtaganden 
som blivit bindande för Paramount att utföra enligt artikel 9 
konkurrensförordningen, för att åtgärda en konkurrensbegränsning, snarare kom att 
begränsa tredje parts avtalsenliga rättigheter. 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka vilka rättigheter tredje part har vid ett förfarande 
om åtagandebeslut som egentligen rör två andra parter där tredje part inte varit 
föremål för förfarandet. Uppsatsens mål är även att utreda vad 
proportionalitetsbedömningen vid förfaranden enligt artikel 9 innefattar. Uppsatsen 
behandlar rättspraxis så som det vägledande rättsfallet på området, C-441/07 P 
Alrosa, och det nya målet med Canal+ som omkullvälter EU-domstolens tidigare 
ställningstagande i Alrosa avseende tredje parts rättigheter. Uppsatsen syftar till att 
utreda ifall ett åtagandebeslut i förhållande till ett företag också kan binda tredje 
part som inte varit föremål för förfarandet. 
 
Åtaganden regleras i artikel 9 konkurrensförordningen och utgör en förbindelse 
som företag erbjuder sig att ingå, efter att kommissionen påtalat att företagets 
agerande riskerar att vara konkurrensbegränsande. Åtagandena görs bindande av 
kommissionen genom ett beslut och kan då till exempel fastställa att företaget måste 
agera på ett visst sätt alternativt sluta agera på ett visst sätt, för att undvika böter. 
 
I Alrosa konstaterade EU-domstolen att åtagandebeslut inte utgör ett hinder för 
tredje parter att hävda sina rättigheter i nationell domstol. Domstolen menade också 
att Alrosa inte var att anse som sådan berörd part som borde erhålla mer omfattande 
rättigheter, än de som tredje part normalt erhåller. Enligt domstolen ska 
proportionalitetsbedömningen även främst fokusera på åtagandenas kapacitet att 
avvärja de konkurrensproblem som kommissionen påtalat. Vid denna bedömning 
ska tredje parts intressen tas i beaktande, men de utgör inte fokus för bedömningen. 
 
I målet med Canal+ vägde tredje parts avtalsenliga rättigheter tyngre än syftet om 
att främja en konkurrenskraftig marknad. EU-domstolen konstaterade att det inte är 
möjligt för tredje part att väcka talan vid nationell domstol för att hävda sina 
rättigheter vid förfaranden av åtagandebeslut och således hade Canal+ rättigheter 
kränkts. Målet klargör vidare att proportionalitetsbedömningen främst ska bedöma 
åtagandenas inverkan på tredje parts intressen då vissa åtaganden kan innebära ett 
för stort ingrepp i tredje parts avtalsfrihet. Genom målet med Canal+ har 
rättsutvecklingen på så sätt lett till att även skydda tredje parts rättigheter, inbegripet 
avtalsfriheten. 
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Förord 
Hur sammanfattar man tacksamhet kring sex år av ens liv i ett förord? Det finns så 
otroligt många att tacka för den här tiden, för studierna vid juristprogrammet, 
myshänget i repan, kvart över 10-kaffet som slutade i långluncher, men kanske 
framförallt för JF-tiden, som präglat större delen av min tid i Lund. 
 
Först och främst ett stort tack till Katarina Olsson. För din handledning av uppsatsen 
men kanske framförallt för ditt stöd och visa ord kring att det här bara ”SKA IN”. 
Tack för att du tagit ner mig på jorden och sorterat mina tankar när jag inte kunnat 
hålla reda på dem själv.  
 
Så till Lundafamiljen. Lund är inte Lund utan er. Jag har saknat er det här sista året. 
Tack för att ni gjort fem år av min tid i Lund till den bästa möjliga. För alla 
festligheter, julmiddagar, utflykter med outdoorklubben och magknipsskratt ni 
bidragit med. Tack för att jag fått vänner för livet.  
 
En sak som är säker är dock att jag aldrig hade tagit mig igenom dessa sex år om 
det inte vore för JF-engagemanget. Tack till alla er som jag fått äran att jobba med 
och äran att lära känna. Tack för att ni förlängde min studietid. Den här tiden hade 
inte varit någonting utan det. Ett extra stort tack till er; Alice, Nicole, Liv och Sofie 
för att ni alltid finns där och för vår starka vänskap. Jag är så tacksam för den.  
 
Ett extra varmt tack till dig Julle, för att du är som en syster till mig och till er 
Filippa och Jenny, för ert eviga peppande. Tack till er, mamma och pappa, för allt 
ni gjort för mig och till dig Maja, du är min största förebild. Jag hade inte varit där 
jag är idag om det inte vore för er. 
 
Tack Lund för att du bekräftat den första förälskelsen jag fick i dig under våren 
2015 och för att du låtit mig bli vuxen här. Du kommer alltid att ha en särskilt stor 
plats i mitt hjärta. Nu är det dags för nya kapitel.  
 
Lund den 25 maj 2021,  

 

Rebecca Hörnell 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
2000-talets digitaliserade världshandel skapar konstant nya möjligheter för företag 
att handla med varandra. Marknader och produkter utvecklas i en rasande takt, i ett 
klimat där företag ständigt måste hålla sig à jour för att bibehålla sin 
konkurrenskraft på marknaden, utan att för den delen riskera att agera 
konkurrensbegränsande. I denna snabba utvecklingstakt uppstår nya sätt för parter 
att avtala på, sätt som inte existerade i samma omfattning när 
konkurrensregleringen tillkom. 
 
Föreställ dig att företag A ingår ett licensavtal med företag B avseende 
gränsöverskridande licenser om tv-sändningar. Licensavtalet ger företag B en 
ensamrätt att sända dessa tv-program inom det land företaget är verksamt. Företag 
B ”lånar” på så sätt upphovsrätten från företag A att nyttja rätten att sända 
programmen. Företag A har sedermera flera sådana licensavtal med andra företag, 
inom andra geografiska områden. Efter ett tag inleder Europeiska kommissionen 
(kommissionen) ett förfarande mot företag A för att utreda licensavtalet som 
företaget har med företag B, då kommissionen anser att avtalet riskerar att resultera 
i en konkurrensbegränsning. För att undvika att få det fastställt att företaget agerat 
konkurrensbegränsande beslutar sig företag A för att erbjuda sig att ingå åtaganden 
i enlighet med konkurrensförordningen1, som innebär att företag A ska sluta 
tillämpa de aktuella avtalen. Efter en utredning, innefattande en 
proportionalitetsbedömning, godkänner kommissionen åtagandena och gör dem 
bindande enligt artikel 9 konkurrensförordningen. Slutet gott allting gott - eller? 
Vad händer med resterande företag som företag A har avtal med, alltså de som inte 
varit en del av den aktuella processen med kommissionen då förfarandet inte 
specifikt rört deras avtal? Det vill säga de företag som inte formellt omfattas av de 
bindande åtagandena, men som har licensavtal med företag A och som därför kan 
beskrivas som en tredje part i förfarandet. Företagen som indirekt kommer att 
påverkas eftersom företag A väljer att sluta med det som de tidigare lovat att 
prestera i sina avtal. Vad har dessa tredje parter för rättigheter? 
 
Frågan om tredje parts rättigheter har behandlats i målen rörande Canal+2 under 
2018 och 2020 och det är just detta som denna uppsats behandlar. Grunden för 
förfarandet utgörs av kommissionens beslut från 20163 (Paramountbeslutet) 
avseende avtalsklausuler i ett licensavtal mellan Paramount Pictures International 

 
1 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av 
konkurrensreglerna i artikel 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1–25). 
2 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen; Mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot 
Kommissionen. 
3 Se Case AT.40023 – Cross-border access to pay-TV (2016). 
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Limited och Viacom Inc. (Paramount) och Sky UK Limited och Sky Plc. (Sky). 
Frågan i målen rör gränsöverskridande licenser för betal-tv och huruvida de 
åtaganden som Paramount åtagit sig att utföra för att undvika 
konkurrensbegränsande effekter, snarare har kommit att begränsa tredje parts 
avtalsenliga rättigheter och även ansetts strida mot proportionalitetsprincipen.4 Med 
tredje parts rättigheter avses i uppsatsen de rättigheter som tredje part tillerkänts i 
det avtal som denne ingått med sin avtalspart, men också de rättigheter som tredje 
part har i förhållande till åtagandebeslutet. Det intressanta är i vad mån tredje part 
smittas av åtagandebeslutet som riktar sig till ett företag, då tredje parts avtal med 
företaget innehåller liknande klausuler som de som föranlett åtagandena. Frågan är 
vilka rättigheter tredje part då kan hävda utan att ha utgjort föremål för förfarandet.5 
 
Målet med Canal+ statuerar en vändpunkt då det är första gången en tredje part 
framgångsrikt har lyckats bestrida ett åtagandebeslut i enlighet med artikel 9 
konkurrensförordningen.6 Målet har även resulterat i att Europeiska unionens 
domstol (EU-domstolen) frångår sitt tidigare ställningstagande i äldre rättspraxis7 
vilket kommer att belysas mer under kommande kapitel. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka samt klargöra vad tredje part har för 
rättigheter vid ett förfarande om åtagandebeslut. I detta syfte ligger också att 
undersöka hur avvägningen görs mellan att upprätthålla en konkurrenskraftig 
marknad utan att tredje parts rättigheter inskränks. Målet är att utreda ifall beslutet 
kan anses trumfa avtalsförpliktelser genom att det kan anses motiverat att ett 
företag, på grund av risk för konkurrensbegränsande beteende, inte längre anses 
tvunget att behöva uppfylla avtalsförpliktelser som ingåtts med ett annat företag. 
Uppsatsen syftar även till att utreda hur proportionalitetsbedömningen vid 
åtagandebeslut ska gå till samt att undersöka ifall ett åtagandebeslut i förhållande 
till ett företag också kan binda ett annat företag (tredje part) som inte varit föremål 
för förfarandet. 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen ska följande frågeställningar besvaras: 

- Vad innefattar kommissionens proportionalitetsbedömning vid förfaranden 
enligt artikel 9 konkurrensförordningen? 
 

- Vad har ett åtagandebeslut för effekter för tredje part då ett företags 
åtaganden görs bindande i enlighet med artikel 9 konkurrensförordningen, 

 
4 Se Kominos (2020). 
5 Se avsnitt 2.4 för ytterligare beskrivning. 
6 Se Kominos (2020). 
7 Mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa; Mål T-76/14 Morningstar mot Kommissionen. 
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när åtagandena ifråga består i att inte uppfylla vissa klausuler i ett avtal som 
ingåtts med ett annat företag?  
 

- Kan ett åtagandebeslut i förhållande till ett företag gå så långt att företaget 
inte längre behöver uppfylla ett avtal som har ingåtts med tredje part?  
 

1.3 Avgränsningar 
Då uppsatsen enbart berör fall inom ramen för Europeiska unionen (EU) och EU-
rättens tillämpning kommer uppsatsen endast att utgå ifrån EU-rättslig reglering. 
Nationella bestämmelser diskuteras inte. 
 
Uppsatsen berör primärt de processuella delarna av målen om Canal+, Alrosa och 
Paramountbeslutet och behandlar således inte bakgrunden avseende det eventuella 
konkurrensbegränsande beteendet. Materiella frågor berörs därför till stor del inte. 
Därtill kommer uppsatsen endast att fokusera på upphovsrätt och inte beröra övriga 
immaterialrättigheter, då det inte är relevant för uppsatsens ämne. 
 
Utöver detta avgränsas internationella handelsrättsliga principer så som 
UNIDROIT bort, då dessa inte är föremål för EU-domstolens bedömning. 
 

1.4 Metod och material 
För att uppfylla uppsatsens syfte används den rättsdogmatiska metoden med inslag 
av ett EU-rättsligt perspektiv i granskningen av uppsatsens EU-rättsliga 
källmaterial. I uppsatsens analyserande delar appliceras den rättsanalytiska 
metoden, som utmynnar från den rättsdogmatiska metoden. Metoderna kommer 
inledningsvis att beskrivas mer generellt följt av en diskussion kring det material 
som använts och hur jag som uppsatsförfattare förhåller mig till detta.8 Uppsatsens 
frågeställningar kommer att diskuteras kontinuerligt under respektive rättsfalls 
framställning i uppsatsen, vilka presenteras i kronologisk ordning.9  
 
Den rättsdogmatiska metoden utgör i huvudsak en deskriptiv metod och beskrivs 
ofta syfta till att rekonstruera lösningen på ett rättsligt problem genom att en 
rättsregel appliceras på problemet. Metoden har ingen entydig definition och därav 
är tolkningarna och tillämpningarna av metoden inte enhetlig. Den rättsdogmatiska 
metoden anses ha sin utgångspunkt i de allmänt accepterade rättskällorna så som 
lagtext, rättspraxis, förarbeten och doktrin, vilka används för att fastställa och lösa 
den konkreta rättsliga problemställning som uppsatsen behandlar.10 Lagtext och 

 
8 Se Reichel (2018) s. 109. 
9 Se vidare avsnitt 1.5. 
10 Se Kleineman (2018) s. 21 ff. 
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rättspraxis ska enligt Sandgren uppfattas i vid mening och därmed även innefatta 
europarättsligt material vilket innebär att metoden även kan anses tillämplig i en 
uppsats som enbart berör EU-rättsliga källor.11  
 
Syftet med rättsdogmatiken är vidare att fastställa gällande rätt. Metoden utgår 
således från ett perspektiv de lege lata12 utifrån den gällande rättens ram. Sandgren 
beskriver det som att ett dogmatiskt arbete anses vara ett arbete som sker inom en 
bestämd ram, där termen ”dogmatisk” ursprungligen står för ovilja till förnyelse 
samt fördomsfullhet. Sandgren menar vidare att det förefaller oklart vad som 
åsyftas med gällande rätt och att det inte kan anses vara självklart att gällande rätt 
skulle anses sätta gränsen för rättsdogmatiken. Den praktiska appliceringen av 
rättsdogmatiken talar snarare för motsatsen, menar Sandgren.13  
 
Jareborg instämmer i att rättsdogmatiken kan gå utanför gällande rätt och att det 
endast är legitimt att söka efter ideala lösningar.14 Jareborg beskriver den 
rättsdogmatiska metoden som en rekonstruktion av rätten vilket Sandgren utvecklar 
genom att förklara att gällande rätt inte finns någonstans, utan snarare att den väntar 
på att utredas och att det är genom den dogmatiska metoden rättsdogmatikern kan 
konstruera rätten.15 Vidare adresserar Jareborg rättsdogmatikens fokus på ”själva 
rättssystemet som normativt system och inte det som systemet resulterar i” och 
tycks därtill mena att rättsdogmatikens verklighet utgörs av rättssystemet som 
normativt system och inte av hur rättsreglerna tillämpas av myndigheter och 
instanser. Jareborg skriver dock att tillämpningen naturligtvis inte är av ointresse, 
men det är inte den verkligheten som rekonstrueras inom rättsdogmatiken, utan den 
utgörs av det normativa systemet.16  
 
Kleineman lyfter också metodens fokus på normerna som något som 
rättsdogmatiken historiskt sett erhållit mycket kritik för. Då fokus på normerna inte 
innefattar ett fokus på normernas tillämpning behöver de enligt Kleineman snarare 
kompletteras med konstruktiv kritik genom omvärldsiakttagelser och analyser 
vilket enligt Kleineman är det som utgör metodens livskraft. För att fördjupa ett 
arbete som baseras på den rättsdogmatiska metoden appliceras således ofta ett 
perspektiv de lege ferenda17 som syftar till att gestalta hur gällande rätt borde vara 
i framtiden.18 Detta perspektiv kan appliceras i den mån argumenten utgör en 
utveckling av analysen av gällande rätt.19 

 
11 Se Sandgren (2015) s. 43; Sandgren (2018) s. 45. 
12 Latinskt uttryck som inom juridiken syftar till hur rätten är. 
13 Se Sandgren TrF (2005) s. 648 ff. 
14 Se Jareborg SvJT (2004) s. 4. 
15 Se Sandgren (2018) s. 49. 
16 Se Jareborg SvJT (2004) s. 9. 
17 Latinskt uttryck som inom juridiken syftar till hur rätten borde vara. 
18 Se Kleineman (2018) s. 24. 
19 Se Sandgren (2018) s. 49. 
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Även om rättsdogmatiken kan anses någorlunda deskriptiv är Sandgren av 
uppfattningen att metoden snarare bör anses utgöra en argumentativ metod. 
Sandgren menar att inom dagens rättsvetenskapliga praktik vägs argument för och 
emot varandra och resonemang om lösningar på problem samt kritisk granskning 
av det material som analyserats är ofta förekommande. Dessutom tas enligt 
Sandgren ofta hänsyn till intryck av omvärlden och den aktuella samhällsdebatten 
vilket medför att det snarare pågår en analys av mer informell rätt än en analys av 
de traditionella rättskällorna. Med anledning därav är Sandgren av uppfattningen 
att rättsdogmatiken snarare bör benämnas som en rättsanalytisk metod.20 Vad som 
skiljer den rättsanalytiska metoden från den rättsdogmatiska är primärt att studien 
inte stannar vid att fastställa gällande rätt. Den rättsanalytiska metoden utgör 
således en friare metod som öppnar upp för fler än en rätt lösning på ett problem.21 
Med dessa professorers samlade definitioner i beaktning används rättsdogmatiken 
som metod i denna uppsats för att därefter övergå till en rättsanalytisk metod i 
uppsatsens avslutande analysdel, för att på så sätt kunna diskutera domarna på ett 
friare sätt, med ett anlagt framtidsperspektiv samt för att kunna analysera 
instansernas tillämpning av normerna. 
 
Uppsatsen behandlar främst EU-rättsligt material då fokus ligger vid EU-rättslig 
praxis. Vad gäller EU-rätten så karakteriseras den bland annat av den stora roll som 
rättsprinciper spelar i förhållande till de vedertagna rättskällorna.22 EU-rättens 
rättskällor utgörs bland annat av primärrätten - det vill säga de grundläggande 
fördragen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
(Stadgan) och allmänna rättsprinciper, vilka utgör bindande rättskällor som 
rättstillämparen är skyldig att förhålla sig till. EU-rättens förarbeten, 
generaladvokaternas förslag till avgöranden och doktrin utgör i sin tur vägledande 
rättskällor.23 Utmärkande för EU-rätten är hur stor betydelse de oskrivna 
rättskällorna så som EU-domstolens praxis åtnjuter. Det är snarare ofta så att EU-
domstolen istället för lagstiftaren, banar väg för EU-rättens utveckling och således 
har EU-rätten till stor del blivit domarskapt.24 
 
Med anledning av uppsatsens fokus på konkurrensrätt som till stor del präglas av 
kommissionens agerande och yttranden, får det anses motiverat att även kort 
beskriva rättskällevärdet för EU-rättens soft law25 såsom rekommendationer och 
yttranden. Enligt artikel 288 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(FEUF) anses soft law utgöra icke-bindande rättsakter. Med tiden har dessa, i linje 
med riktlinjer, uppförandekoder och meddelanden från bland annat kommissionen, 
fått allt större betydelse inom unionens område för konkurrensrätt. År 1974, i målet 

 
20 Se Sandgren TrF (2005) s. 655 f. 
21 Se Sandgren (2018) s. 50 ff. 
22 Se Sandgren (2018) s. 44. 
23 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 40. 
24 Se Reichel (2018) s. 131; Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 41. 
25 Icke-bindande rättsakter. 
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Louwage26 uttalade sig EU-domstolen för första gången om rättsverkan för dessa 
instrument. Målet rörde kommissionens interna riktlinjer avseende anställdas 
förmåner vilka domstolen menade utgjorde handlingsregler som kommissionen, 
med hänsyn till likabehandlingsprincipen, var skyldiga att följa trots riktlinjernas 
icke-bindande karaktär.27 Louwage-målet stadgar att ett flertal faktorer ska värderas 
vid bedömningen av huruvida icke-bindande instrument ska ges rättsverkan. 
Institutionen ifråga ska först och främst åtnjuta ett skönsmässigt utrymme att få 
besluta om regler för att det aktuella instrumentet ska kunna erhålla rättsverkan. 
Instrumentet ska sedermera även ha offentliggjorts eftersom det är det som 
aktualiserar tillämpningen av en allmän rättsprincip som rättssäkerhet eller 
likabehandling som i sin tur utgör en bindande rättskälla. Slutligen måste det visas 
att en sådan allmän rättsprincip har kränkts genom ett avvikande från den aktuella 
institutionen.28  
 
Kommissionen ges med andra ord ett skönsmässigt utrymme inom 
konkurrensrätten, eftersom dess beslut innefattar en viss mån av policybildning. 
Genom rättsakter såsom riktlinjer och meddelanden kan kommissionen meddela 
hur denna kommer att utnyttja sitt skönsmässiga utrymme i sina framtida beslut, 
under förutsättning att besluten inte strider mot unionsrätten samt andra 
sekundärrättsliga akter som grundar sig på en rättslig grund i EU-fördragen, enligt 
EU-domstolen.29 Det material i uppsatsen som härstammar från kommissionens 
rekommendationer och beslut kan alltså anses inneha viss rättsverkan och därmed 
anses utgöra ett tillförlitligt material.  
 
Uppsatsen behandlar även till stor del EU-domstolens samt tribunalens rättspraxis 
och sålunda ska även deras rättskällevärde i korthet förklaras. Vid domstolens 
tolkning av EU-rättens bestämmelser, tolkas dessa mot bakgrund av dess 
ändamålsenliga verkan, dess effet utile. Med detta menas att domstolen väljer att 
tolka bestämmelsen på det sätt som anses mest gynnsamt för EU-rättens utveckling. 
Även om vissa paralleller kan dras till common law-systemet där rättspraxis har en 
mycket stark ställning som rättskälla så kan inte EU-domstolen enbart anses fatta 
beslut med grund i hur frågeställningar avgjorts i tidigare mål. EU-domstolen 
arbetar snarare utifrån ett deduktivt arbetssätt där domstolen utgår ifrån en 
författningstext eller rättsgrundsats och drar slutsatser utifrån omständigheterna i 
det aktuella fallet. För det fall att omständigheterna i det aktuella fallet förefaller 
desamma som i ett tidigare avgjort mål, så ska det aktuella målet avgöras på samma 
sätt som det tidigare, i enlighet med stare decisis-principen vilken utgör den 
engelska rättens ryggrad. Varken EU-domstolen eller tribunalen har dock ansett sig 

 
26 Se mål 148/73, Raymond Louwage and Marie-Thérèse Louwage née Moriame v Commission of 
the European Communities. 
27 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 47. 
28 Jfr mål 148/73, Raymond Louwage and Marie-Thérèse Louwage née Moriame v Commission of 
the European Communities punkt 12. 
29 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 48; Jfr mål C-110/03, Belgien mot Kommissionen punkt 
33. 
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bundna till sina egna prejudikat. Vid domstolarnas bedömning är det centrala 
istället att avgöra vilka likheter som är relevanta i de respektive målen, vilket 
kommer att belysas under uppsatsens gång.30 Tribunalens domar ges relativt stort 
utrymme i uppsatsen, både avseende målet med Alrosa och Canal+. Detta eftersom 
tribunalens domskäl i båda domarna utgjort en stor del av EU-domstolens 
diskussion samt för att tribunalens domskäl innefattar omfattande pedagogiska 
inslag som förenklar och fördjupar läsarens förståelse för området.  
 
Uppsatsen består även av material såsom generaladvokatens förslag till dom, vilket 
som tidigare nämnt, enbart utgör en vägledande rättskälla.31 På senare tid inhämtas 
enbart yttrande från generaladvokaten i dryga hälften av fallen vilket innebär att för 
de fall ett yttrande finns, antyder det att målet är av mer komplicerad karaktär. Även 
om yttranden endast fungerar som vägledning kan mer ingående information ofta 
utläsas vilket kan vara värdefullt vid analysen av de aktuella rättsfrågorna. 
Domstolen är dock helt obunden vid generaladvokatens yttranden och det är inte 
ovanligt att de kommer till en helt annan slutsats.32 Generaladvokatens yttrande i 
Canal+ kommer av den anledningen att användas som kompletterande material till 
fastslagen dom och ges ett relativt stort utrymme, just eftersom generaladvokat 
Pitruzzella redogör för frågorna på ett mer ingående och pedagogiskt sätt. Min 
uppfattning är således att läsaren, oberoende av rättskällevärdet, genom att ta del av 
yttrandet får en mer djupgående förståelse för målet och rättsfrågorna. En 
redogörelse av generaladvokatens yttrande tillför därmed ett pedagogiskt värde till 
uppsatsen. 
 
En stor del av uppsatsens material avseende domar och rättsregler är ursprungligen 
på engelska. För att förenkla referenskopplingen för läsaren har den svenska 
översättningen använts i allra högsta grad, i den mån det varit möjligt. I några fall, 
till exempel vid presentationen av Paramountbeslutet, har den engelska versionen 
dock fått ligga till grund för återgivelsen, för att det varit den enda gällande 
versionen samt för att jag ansett att den svenska översättningen varit undermålig.  
 
Material så som Kommissionens tillkännagivande om bästa praxis för förfaranden 
som rör artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget (tillkännagivandet om bästa praxis) 
är också en EU-rättslig rättskälla som enbart utgör vägledande material. 
Tillkännagivandet om bästa praxis åberopas av Canal+ i båda målen där både första 
och andra instans berör dokumentet i respektive domslut. Med anledning därav 
anser jag att dokumentet kan väga in som ett vägledande dokument, även om 
försiktighet bör vidtas i form av att inte tillerkänna det en bindande karaktär.33  
 

 
30 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 46 ff. 
31 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 40. 
32 Se Bernitz och Kjellgren (2018) s. 195. 
33 Jfr punkt 1 och 7, Tillkännagivandet om bästa praxis. 
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Uppsatsen bygger även till viss del på material i form av doktrin. Främst har doktrin 
applicerats i uppsatsens första respektive andra kapitel i ledet att skapa förståelse 
för val av metod samt för att presentera gällande rättsregler på området. Även i 
kapitel 3 används doktrin och vetenskapliga artiklar i form av Ariel Ezrachis bok34 
som anlägger ett mer analytiskt perspektiv på Alrosa-domen, samt Frederic Jennys 
vetenskapliga artikel35 om Alrosa-domen som EU-domstolens värsta beslut 
någonsin. Dessa två har förekommit som referensmaterial i flertalet av de artiklar 
jag identifierat vid min forskning kring ämnet och därför finner jag tilltro till 
författarna. Några av de källor som används i uppsatsen är i viss mån äldre, 
däribland ovan nämnda. Med anledning av att Alrosa-domen är över tio år gammal, 
har därför även material där denna dom granskats några år på nacken. Materialets 
ålder är något som tagits i beaktande vid granskningen av materialet. Det material 
som inkluderats i uppsatsen har alltså fortsatt ansetts aktuell alternativt ansetts bidra 
med en nyansering för den diskussion som förs i uppsatsens avslutande kapitel. 
 

1.5 Disposition 
Efter uppsatsens inledande kapitel redogör arbetets andra kapitel för den EU-
rättsliga regleringen av konkurrensrätten, gällande rättsprinciper, relevant praxis 
samt kortfattade slutsatser av denna. Syftet är att introducera läsaren till 
rättsområdet samt att skapa en grundförståelse kring de bestämmelser som är 
centrala för de aktuella rättsfall som behandlas i uppsatsens följande kapitel.  
 
I uppsatsens tredje kapitel presenteras Alrosa-domen, vilken sedan 2010 utgjort det 
ledande rättsfallet på området. För att underlätta för läsarens förståelse för ämnet, 
är uppsatsen disponerad ur ett kronologiskt perspektiv där Alrosa-domen tas upp 
före 2020 års fall med Canal+. Inledningsvis introduceras läsaren för 
omständigheterna i målet för att vidare gå in på tribunalens domslut följt av EU-
domstolens dom. Med anledning av de få rättsfallen på området presenteras 
domarna utefter respektive instans, med domens primära huvudfrågor som 
underrubriker. Valet av en kronologisk presentation har gjorts för att det finns för 
lite empiri för att presentera materialet utefter rättsfrågorna samtidigt som en röd 
tråd bibehålls. De olika instanserna fokuserar också på olika saker och ibland är de 
motstående varandra. Därför anser jag att ett linjärt upplägg blir mest pedagogiskt 
och lättläst. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av förfarandet, domens 
effekter och däri en löpande analys.  
 
Uppsatsens fjärde kapitel består av en rättsfallsanalys av fallet med Canal+. Även 
detta kapitel är uppdelat i underrubriker utefter respektive instans vilka i sin tur 
delats in i domens primära huvudfrågor, för att skapa en korrelation med tidigare 

 
34 Ezrachi (2018). 
35 Jenny (2015). 
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kapitel för att förenkla läsupplevelsen. Även detta kapitel avslutas med en 
sammanfattning av förfarandet, domens effekter och mina slutsatser av domslutet. 
 
I uppsatsens femte kapitel förs en diskussion kring målet med Canal+ och dess 
inverkan på rättsläget, hur rättsutvecklingen sett ut samt vad målet kan komma att 
innebära för konsekvenser för framtiden. Syftet med kapitlet är att sammanställa 
uppsatsens material och få en samlad överblick över det framtagna resultatet. 
Slutligen sammanställs uppsatsens slutsatser där arbetets frågeställningar även 
besvaras, i ledet att uppfylla uppsatsens syfte om att klargöra vad tredje part har för 
rättigheter vid åtagandebeslut. 
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2 EU-rättslig reglering och praxis 

2.1 Kort om konkurrensskyddet i fördraget 
EU har exklusiv befogenhet att fastställa vilka konkurrensregler som anses 
nödvändiga för att den inre marknaden ska fungera och för att en effektiv 
konkurrens ska upprätthållas. Konkurrensrättens syfte är att genom effektiv 
konkurrens skydda konsumenterna, främja ett ökat välstånd genom låga priser, samt 
se till att företagen inte vidtar konkurrensbegränsande åtgärder som i sin tur 
motverkar syftena. EU:s konkurrensrätt utgör alltså det centrala konkurrensrättsliga 
systemet i Europa och det regelverk som nationell lagstiftning bygger på.36 Nedan 
följer en kort genomgång av för uppsatsen relevant reglering, i syfte att underlätta 
läsarens förståelse för ämnet. 
 
De gemensamma och mest grundläggande konkurrensreglerna finns i artikel 101 
och artikel 102 FEUF som reglerar förbud mot konkurrensbegränsande avtal samt 
missbruk av dominerande ställning av privata aktörer.37 
 
Artikel 101.1 FEUF förbjuder bland annat avtal mellan företag som kan anses 
påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, 
begränsa eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Detta gäller till 
exempel särskilt för sådana avtal som direkt eller indirekt fastställer inköps- eller 
försäljningspriser, avtal som begränsar eller kontrollerar marknader och avtal som 
tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktioner.38 En avtalsrelation kretsar alltså 
kring att det ska föreligga en gemensam partsvilja mellan åtminstone två parter. 
Vilken form som avtalet kommer till uttryck i saknar dock betydelse. Så länge det 
föreligger en gemensam partsavsikt att agera på ett specifikt sätt på marknaden, kan 
avtalet omfattas av artikeln.39 Trots att förbudtexten finns reglerad, underbyggs och 
styrs den till stor del av en omfattande normbildning och rättspraxis.40  
 
Artikel 102 FEUF å sin sida, förbjuder företags missbruk av dominerande ställning 
på den inre marknaden, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. 
Med sådant missbruk menas bland annat att företag inte får påtvinga någon oskäliga 
försäljningspriser, begränsa marknaden till nackdel för konsumenterna eller 
tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner. I sammanhanget ska dock noteras 
att marknadsdominans i sig inte förbjuds, utan enbart missbruket av den 
dominerande ställningen på marknaden. På så vis är artiklarna i mångt och mycket 

 
36 Jfr artikel 3.1b FEUF; Se Bernitz (2019) s. 411 f. 
37 Se Bernitz (2019) s. 56. 
38 Jfr artikel 101.1 FEUF. 
39 Jfr Case AT.40023 – Cross-border access to pay-TV (2016) punkt 32. 
40 Se Bernitz (2019) s. 57. 
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lika varandra. Artikel 102 riktar sig dock mot ensidigt agerande, medan artikel 101 
riktar sig mot konkurrensbegränsande avtal mellan flera parter.41 
 
Utöver dessa utgångspunkter som regleras i fördraget finns även en utbredd 
sekundärrätt inom området, bland annat den grundläggande 
konkurrensförordningen som utgör tilläggsförordning för tillämpningen av 
konkurrensreglerna. Både fördraget och konkurrensförordningen har vertikal och 
horisontell direkt effekt inom hela EU, vilket innebär att de gäller direkt för, men 
också emellan företagen. De konkurrensrättsliga reglerna utgör en del av 
unionsrätten och således måste vid dess tillämpning också unionens rättsprinciper 
beaktas, så som till exempel proportionalitetsprincipen. Generellt gäller att EU:s 
konkurrensrätt avgränsas till att appliceras på sådana konkurrensbegränsningar som 
har gränsöverskridande effekt och alltså påverkar handeln mellan medlemsstaterna, 
ett kriterium som stadgas som samhandelskriteriet.42 Att samhandelskriteriet är 
uppfyllt utgör en förutsättning för att artikel 101 och 102 ska anses tillämplig.43  
 

2.2 Regleringen om åtaganden 
När konkurrensförordningen med dess tillämpningsregler kring artikel 101 och 102 
FEUF trädde i kraft 2004 moderniserades hela konkurrensrätten. Målet med 
implementeringen var att effektivisera konkurrensrätten och specifikt 
verkställighetsprocessen.44 Vid tiden för ikraftträdandet skapades det inte något 
stort intresse kring artikel 9, men med tidens gång har artikeln kommit att både 
förändra och förbättra möjligheterna för kommissionen att avsluta ärenden genom 
att göra åtaganden bindande. Artikel 9 och möjligheterna att göra åtagandebeslut 
bindande har kommit att utgöra en processuell förbättring för marknaden. 
Tillämpningen har etablerat sig som ett kännetecken inom EU:s 
konkurrensrättsreglering menar Frederic Jenny, vilket snarare har lett till att 
verkställighetsbesluten i artikel 7 gjorts till undantag.45  
 
Artikel 9 konkurrensförordningen föreskriver en möjlighet för företag att erbjuda 
sig att genomföra åtaganden för att undanröja de konkurrensproblem som 
kommissionen påtalat samt delgivit företagen i en preliminär bedömning.46 
Åtagandena föreslås av företaget och kan bestå i att sluta agera på ett visst sätt för 
att undvika ett konkurrensbegränsande beteende.47 Kommissionen har från början 
varit tydlig med att artikeln endast är tillämplig för enklare fall och inte bör 

 
41 Se Bernitz (2019) s. 413 och 426. 
42 Se Bernitz (2019) s. 57 ff., 64 och 413 f. 
43 Karlsson och Östman (2014) s. 49 ff. 
44 Se Jenny (2015) s. 709. 
45 Se Jenny (2015) s. 701 f. 
46 Se Ezrachi (2018) s. 538. 
47 Se Blanco Ortiz (ed.) (2013) s. 572. 
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användas för att fastställa mer allvarliga konkurrensöverträdelser.48 Det står 
kommissionen fritt att välja att anta åtaganden men för de fall åtagandena godkänns 
har kommissionen vidare möjligheten att göra dessa åtaganden rättsligt bindande 
för företaget och dess dotterbolag. Åtaganden görs alltså bindande genom ett 
godkännandebeslut av kommissionen.49 Artikel 7 å andra sidan, utgör istället en 
förbudsbestämmelse där kommissionen kan ålägga de berörda företagen att 
upphöra med ett beteende som konstaterats vara konkurrensbegränsande enligt 
artikel 101 eller 102 FEUF. Det anges uttryckligen i artikeln att de åtgärder som 
åläggs företagen, ska vara proportionerliga mot den överträdelse som skett, samt 
nödvändiga. Ett beslut om åtaganden enligt artikel 9 konkurrensförordningen, gör 
till skillnad från en förbudsbestämmelse, enbart åtaganden bindande utan att 
konstatera att en överträdelse förelegat eller fortfarande föreligger. Detta eftersom 
företaget frivilligt erbjuder sig att följa sina föreslagna åtaganden.50 
 
Vid förfaranden där företag antingen förbjuds att agera på ett visst sätt enligt artikel 
7 konkurrensförordningen och vid förfaranden där företag blir bundna av åtaganden 
enligt artikel 9 samma förordning, måste kommissionen ta hänsyn till 
proportionalitetsprincipen så att åtgärderna inte går utöver vad som är nödvändigt. 
I tillkännagivandet om bästa praxis anges att kommissionen ska ta hänsyn till tredje 
parts intressen, när denna bedömning görs, vilket senare även bekräftats i 
rättspraxis.51 Åsikterna skiljer sig dock något åt kring ifall denna bedömning ska 
tillämpas likadant vid förfaranden enligt artikel 9 som vid förfaranden enligt artikel 
7, vilket kommer att belysas mer i uppsatsens kommande kapitel.52  
 
Erbjudande om åtaganden går till på så sätt att det berörda företaget i ett så tidigt 
skede som möjligt uppmanas av kommissionen att uppge ifall de som företag är 
intresserade av att diskutera möjligheterna till åtaganden. Efter att kommissionen 
förvissats om företagets vilja att föreslå åtaganden utfärdar kommissionen en 
preliminär bedömning om identifierade risker för konkurrensbegränsningar, som 
delges företaget. Den preliminära bedömningen fungerar som ett underlag för att 
det berörda företaget ska kunna ta fram lämpliga åtaganden som löser de påtalade 
problemen. Efter den preliminära bedömningen har företaget normalt en månad på 
sig att inkomma med ett förslag om åtaganden som antingen kan vara av 
beteendemässig eller strukturell art och som enligt tillkännagivandet om bästa 
praxis, ”på ett tillfredsställande sätt avhjälper de konstaterade 
konkurrensproblemen”53.  
 

 
48 Se Cavicchi (2011) s. 7 f. 
49 Se Ezrachi (2018) s. 538. 
50 Se art. 7, konkurrensförordningen; Jfr punkt 117, Tillkännagivandet om bästa praxis. 
51 Jfr art. 9, konkurrensförordningen; Punkt 115, Tillkännagivandet om bästa praxis; Se även 
avsnitt 3.4.1 och 4.4.4. 
52 Se särskilt avsnitt 3.3.1 och 3.4.1. 
53 Jfr punkt 127, Tillkännagivandet om bästa praxis. 
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Kommissionen har behörighet att göra åtaganden bindande för det fall det 
föreligger risk för att ett avtal eller förfarande anses konkurrensbegränsande och 
riskerar att förbjudas. Då åtagandebeslutet godkänns och görs bindande innebär 
det även att kommissionen inte längre kan konstatera att en 
konkurrensöverträdelse ägt rum eller att kommissionen har några som helst 
möjligheter att ingripa gentemot det. Har åtagandebesluten godkänts och gjorts 
bindande så är det dessa som gäller.54 
 
Utöver ovanstående måste åtaganden vara entydiga och direkt tillämpliga, vilket 
stadgas i artikel 128 i tillkännagivandet om bästa praxis. Med detta menas att 
åtagandets genomförande inte ska vara beroende av krav som ställs av tredje part 
som inte är bunden av åtagandena. Åtagandena ska gå att genomföra direkt, utan 
yttre påverkan. När åtaganden inte kan genomföras utan medgivande från tredje 
part så ska företaget kunna bevisa att tredje part samtyckt till åtagandena.55 
 
Utöver artikel 9 konkurrensförordningen, finns även relevant reglering i artikel 
16 samt artikel 27 i samma förordning. Artikel 16 reglerar den enhetliga 
tillämpningen av unionens konkurrensrätt och anger att nationella domstolar inte 
får fatta beslut som strider mot kommissionens beslut, när det gäller förfaranden 
enligt artikel 101 eller 102 FEUF. Nationella domstolar ska därutöver undvika 
att fatta beslut som skulle strida mot ett beslut som kommissionen överväger att 
fatta inom inledda förfaranden. Medlemsstaternas konkurrensmyndigheter får 
inte heller fälla avgöranden avseende avtal, beslut eller förfaranden enligt artikel 
101 eller 102 FEUF som redan är föremål för ett kommissionsbeslut och som 
strider mot detta beslut.56 Dessa regleringar blir vidare föremål för diskussion vid 
målet med Canal+.57 
 
Artikel 27 reglerar den processuella ramen för åtagandebeslut och vilka parter som 
ska höras. Avseende beslut som fattas i enlighet med artikel 9 i samma förordning 
gäller att berörda tredje parter har rätt att yttra sina synpunkter på den korta 
sammanfattning som kommissionen är skyldiga att offentliggöra. Yttranderätten 
tillskrivs de företag som kan anses omfattas av förfarandet och som har nära 
anknytning till förfarandet. Denna möjlighet löper för parterna under en viss 
bestämd tidsperiod, som inte får understiga en månad. Berörda parter i förfarandet 
har en mer vidsträckt rätt som innebär att de har rätt att få tillgång till 
kommissionens handlingar i ärendet, med förbehåll för sekretess för 
affärshandlingar.58  

 
54 Se skäl 13, konkurrensförordningen; Jfr Jenny (2015) s. 706. 
55 Jfr punkt 128, Tillkännagivandet om bästa praxis. 
56 Jfr art. 16.1 och 16.2, konkurrensförordningen. 
57 Se avsnitt 4.4.4. 
58 Jfr art. 27, konkurrensförordningen; Jfr punkt 130, Tillkännagivandet om bästa praxis. 



   
 

 19 

2.3 Proportionalitetsprincipen 
Den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen utgör en allmän rättsprincip och 
fungerar som ett effektivt kontrollinstrument för att säkerställa att legitima 
handelsbegränsningar inte blir för långtgående. Principen blir vägledande vid den 
avvägning som sker mellan å ena sidan intresset av fri rörlighet och å andra sidan 
de nationella skyddsvärda intressen som ska tas hänsyn till.59   
 
Proportionalitetsprincipen genomsyrar i stort sett alla delar av EU-rätten och anses 
enligt artikel 5.4 FEUF avgörande för vilken behörighet som unionen har att handla 
inom ett visst bestämt område. Vidare sätter proportionalitetsprincipen gränser för 
vad enskilda kan åläggas genom unionsrätten. Den proportionalitetsbedömning 
som sker vid olika fall blir direkt avgörande för huruvida ett agerande eller en åtgärd 
kan anses laglig eller inte. Bedömningen avser granska huruvida åtgärden går 
utöver vad som är nödvändigt för att tillgodose syftet med åtgärden. Ifall domstolen 
kommer fram till att en åtgärd går utöver vad som är nödvändigt, står åtgärden i 
strid med EU-rätten och ska således undanröjas.60 
 
Inom europarättslig praxis har det fastställts att proportionalitetsprincipen innefattar 
ett krav om att EU:s rättsakter inte ska gå utöver vad som är ändamålsenligt samt 
nödvändigt för att uppnå målet om att säkerställa förverkligandet av de legitima mål 
som eftersträvas med de bestämmelser som är aktuella i fallet ifråga.61 Vid valet av 
en ändamålsenlig åtgärd, ska EU:s institutioner tillämpa den åtgärd som kan anses 
minst betungande samt att de olägenheter som eventuellt vållas, inte får vara 
orimliga i förhållande till de mål som åsyftas uppnås.62 
 
Som påtalats tidigare ska en proportionalitetsbedömning alltid ske vid förfaranden 
om åtaganden samt vid förbudsförfaranden avseende konkurrensbegränsande 
beteende. Detta för att åtagandena eller förbudet inte ska bli för ingripande 
gentemot det aktuella företaget. Proportionalitetsbedömningen vid dessa fall 
kommer att beröras mer inom rättsfallsanalysen i kapitel 3 och 4.63 
 

2.4 Tredje parts avtalsenliga rättigheter  
En stor del av denna uppsats kretsar kring tredje parts avtalsenliga rättigheter och 
hur dessa värderas i jämförelse med bindande åtaganden. Den centrala frågan är 
därtill vad tredje part har för möjlighet att hävda sina rättigheter enligt det avtal som 

 
59 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 102. 
60 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 260 f. 
61 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 104; Se mål C-493/17 Weiss m.fl. 
punkt 72; Mål C-62/14 Gauweiler m.fl. punkt 67 och där angiven praxis. 
62 Se mål C-265/87 Schräder punkt 21; Jfr mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen, punkt 98. 
63 Jfr avsnitt 2.2. 
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denne ingått med det berörda företaget för åtagandebeslutet, när det berörda 
företaget frivilligt frångått avtalet till fördel för att följa åtagandena.  
 
Det ingår i avtalsfriheten att företag har rätt att utforma sina avtal och förbindelser 
som de önskar. Avtalsfriheten innebär att företag eller individer själva ska kunna 
bestämma om och med vem de vill avtala samt vad avtalet ska omfatta.64 Friheten 
regleras som näringsfrihet i artikel 16 i Stadgan och måste betraktas som lex 
specialis.65 Skyddet omfattar en frihet att utöva ekonomisk eller kommersiell 
verksamhet, avtalsfrihet, fri konkurrens och friheten att välja avtalspartner. 
Näringsfriheten omfattar även förmågan att effektivt hävda sina intressen i en 
avtalsprocess66 samt rätten att frångå ett avtal.67  
 
I relation till avtalsfriheten uppstår även en avtalsbundenhet, som innebär en 
skyldighet för parterna att hålla vad de lovat. Även om principen om 
avtalsbundenhet, pacta sunt servanda, är en universell grundläggande princip inom 
avtalsrätten, finns många undantag.68 Näringsfriheten utgör ingen absolut rättighet, 
utan ska beaktas till vilken funktion den har i samhället. Med hänsyn till detta kan 
näringsfriheten således bli föremål för myndighetsingrepp, där näringsidkares rätt 
att bedriva företag kan begränsas och således inskränks friheten. En sådan 
begränsning ska dock vara föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga 
innehållet hos friheten. En begränsning av näringsfriheten ska genomgå en 
proportionalitetsbedömning där begränsningen godtas endast om den är att anse 
som nödvändig och svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av 
unionen.69  
 
Då Stadgan inte ger någon uttrycklig följd av näringsfriheten i artikel 16 eller 
beskriver mer ingående vad den innefattar, bör denna enligt doktrin, betraktas 
utefter synsättet i artikel 52(5) Stadgan. Således anses den utgöra en princip snarare 
än en rättighet då den endast får prövas i domstol avseende dess tolkning.70  
 
Avtalsfriheten diskuteras även flitigt i rättspraxis. Generaladvokat Kokott 
konstaterar exempelvis i Alrosa-målet att avtalsfriheten utgör en av 
gemenskapsrättens allmänna principer som måste kunna garanteras på en marknad 
där fri konkurrens råder. Samtidigt konstaterar Kokott att denna rättighet kan 
begränsas och att åtagandebeslut således kan innebära att avtalsfriheten inskränks.71 
Även generaladvokat Pitruzzella fäster vikt vid avtalsfriheten i målet med Canal+ 

 
64 Se Ramberg och Ramberg (2019) s. 33. 
65 Se Lock (2019) s. 2147. 
66 Se Lock (2019) s. 2148; Jfr C-426/11 Alemo-Herron punkt 33. 
67 Se Lock (2019 s. 2148; Jfr C-201/15 AGET Iraklis punkt 68–69. 
68 Se Ramberg och Ramberg (2019) s. 33 ff. 
69 Se mål C-283/11 Sky Österreich punkt 42–48; Se även mål C-277/16 Polkomtel punkt 50. 
70 Jfr Everson och Correia Gonçalves (2014) s. 451. 
71 Se avsnitt 3.4; Se Everson och Correia Gonçalves (2014) s. 457. 
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och belyser den svåra avvägningen mellan å ena sidan avtalsfriheten och å andra 
sidan EU:s konkurrensrättsliga rättsprinciper.72 
 

2.5 Rättspraxis inom området 
Förutom fallet med Alrosa och målet med Canal+, vilka utgör uppsatsens viktigaste 
rättsfall och som kommer att belysas mer ingående i uppsatsens tredje och fjärde 
kapitel, så finns det ett fåtal rättsfall inom området som också ska behandlas. Dessa 
rättsfall behandlas kort här i avsnitt 2.5. 
 
I december 2012 gjordes åtaganden bindande för Thomson Reuters Corporate 
(Reuters) efter att kommissionen i sin preliminära bedömning kommit fram till att 
företagets agerande på världsmarknaden för datainmatning i realtid, riskerade att 
utgöra missbruk av dominerande ställning i enlighet med artikel 102 FEUF.73 I 
februari 2014 valde Morningstar att väcka talan i tribunalen gentemot beslutet då 
beslutet begränsade dess möjlighet att ingå avtal med Reuters. Det är därtill frågan 
om talerätt och vem som är att anse som berörd part, som är av relevans för denna 
uppsats. 
 
I målet med Morningstar inledde tribunalen med att konstatera att artikel 263 fjärde 
stycket FEUF möjliggör för andra företag än de till vilken rättsakten är riktad, att 
väcka talan om ogiltigförklaring, om rättsakten berör dem direkt och personligen. 
Rättspraxis stadgar att frågan om talerätt ska bedömas i förhållande till de 
verkningar som den aktuella åtgärden har på den enskildes rättsliga situation. För 
att Morningstar i detta fall skulle anses direkt berörd av åtagandebeslutet och få 
talerätt, krävdes alltså att beslutet påverkade företagets rättsliga situation direkt, 
utan att mellanliggande regler måste tillämpas för att åtagandebeslutet ska anses 
påverka företaget.74 
 
I det aktuella fallet hade Reuters förbjudit sina kunder att tillämpa ett system som 
företaget tillhandahöll, för att hämta information från andra leverantörer, vilket 
kommissionen kom fram till skapade betydande hinder för tredje parter på 
marknaden samt utgjorde ett missbruk av dominerande ställning. Åtagandena i det 
aktuella fallet syftade till att göra det lättare för Reuters kunder att byta leverantör 
till konkurrerande företag genom att kunderna nu tilläts tillämpa det system som 
Reuters tillhandahöll. Det relevanta i sammanhanget var därtill att åtagandena 
begränsade Morningstars möjlighet att ingå vissa avtal, vilket innebar att 
åtagandena hade direkt verkan på Morningstars rättsliga situation. Även om 
företaget inte uttryckligen framgick som part i det angripna beslutet, ansåg 

 
72 Se avsnitt 4.4.3; Jfr GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 116.  
73 Se mål T-76/14 Morningstar mot Kommissionen punkt 4 och 14. 
74 Se mål T-76/14 Morningstar mot Kommissionen punkt 30; Jfr mål C-404/96 P Glencore/Grain 
mot Kommissionen punkt 41. 
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tribunalen att det framgick av det administrativa förfarandet att kommissionen 
beaktat deras synpunkter och att Morningstar därför var personligt berörd.75 
Företaget hade även aktivt deltagit i förfarandet, vilket beaktats tidigare i 
rättspraxis, även om det inte anses tillräckligt för att tolkas som personligt berörd.76 
Med anledning av detta menade tribunalen att Morningstars ställning på marknaden 
påverkats vilket räckte för att anses som personligt berörd och därför ansågs de ha 
talerätt.77 
 
Ett annat relevant fall är målet med Gasorba från 2017 som hänfördes till EU-
domstolen för att den spanska domstolen önskade få ett förhandsavgörande 
avseende tolkningen av artikel 16 i konkurrensförordningen. Tolkningsfrågan rörde 
huruvida artikel 16 kan anses hindra nationell domstol från att ogiltigförklara ett 
avtal som omfattas av ett åtagandebeslut som gjorts bindande av kommissionen, en 
fråga som även blir relevant senare, i fallet vid Canal+.78 Målet rörde en tvist mellan 
Gasorba och Repsol avseende ett avtal kring driften av en bensinstation i Alicante 
där Repsol arrenderade ut driften av bensinstationen till Antonio González, en av 
ägarna till Gasorba, med en bindningstid på tjugofem år. Genom hyresavtalet var 
Gasorba tvungna att uteslutande göra samtliga inköp från Repsol, som kontinuerligt 
satte ett högsta pris som Gasorba fick ta ut av de som köpte bensin.79 
 
Kommissionen inledde ett förfarande enligt artikel 101 FEUF mot Repsol och fann 
i sin preliminära bedömning att det långfristiga exklusiva leverantörsavtalet 
riskerade att anses konkurrensbegränsande då det kunde skapa en 
utestängningseffekt på den spanska marknaden för detaljhandeln för bränsle. Med 
anledning därav åtog sig Repsol åtaganden som senare gjordes bindande av 
kommissionen. Åtagandena innebar bland annat att Repsol i framtiden skulle avstå 
ifrån att ingå långfristiga avtal och från att lägga sig i försäljningspriset för bränsle 
samt att erbjuda bensinstationerna att häva de långfristiga exklusiva avtal som 
gällde.80 
 
Till följd av detta väckte Gasorba talan i nationell domstol och yrkade på 
ogiltigförklaring av avtalet på grund av att det stred mot artikel 101 FEUF. Detta 
ogillades, varpå Gasorba slutligen överklagade till den spanska högsta domstolen, 
som i sin tur hänförde frågan om tolkning till EU-domstolen, då den spanska 
domstolen ställde sig tvivlande till omfattningen av nationella domstolars 
befogenhet enligt artikel 9 och artikel 16 konkurrensförordningen.81  
 

 
75 Se mål T-76/14 Morningstar mot Kommissionen punkt 31–34. 
76 Se mål T-76/14 Morningstar mot Kommissionen punkt 34; Jfr även mål T-114/02 BaByliss mot 
Kommissionen punkt 95 och där angivna rättsfall. 
77 Se mål T-76/14 Morningstar mot Kommissionen punkt 35–36. 
78 Se mål C-547/16 Gasorba m.fl. punkt 1 och 21. 
79 Se mål C-547/16 Gasorba m.fl. punkt 8–12. 
80 Se mål C-547/16 Gasorba m.fl. punkt 13–16. 
81 Se mål C-547/16 Gasorba m.fl. punkt 17–21. 
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Frågan var alltså – utgör artikel 16.1 konkurrensförordningen ett hinder för en 
nationell domstol att ogiltigförklara ett avtal mellan företag när kommissionen har 
gjort åtaganden bindande avseende just detta avtal?82 Det är inte helt kristallklart.  
 
Domstolen i Gasorba kom fram till att eftersom kommissionen kan göra en 
preliminär bedömning om det konkurrensbegränsande beteendet och således inte 
behöver fastslå att det föreligger en överträdelse, kan nationell domstol konstatera 
att ett förfarande kan strida mot artikel 101 FEUF. Domstolen konstaterade också 
att skäl 13 och 22 till konkurrensförordningen uttryckligen stadgar att beslut om 
åtaganden inte påverkar nationella konkurrensmyndigheter och domstolars 
befogenheter att besluta i fallet och inte heller dess befogenheter att tillämpa artikel 
101 och 102 FEUF. Åtagandebeslutet kan inte anses ”legalisera” agerandet på 
marknaden och därför kan agerandet alltså i efterhand anses utgöra en överträdelse 
av konkurrensreglerna av nationell domstol.83 
 
De nationella domstolarna ska dock inte ignorera ett åtagandebeslut, då dessa beslut 
anses ha beslutskaraktär. Istället måste de nationella domstolarna betrakta 
åtagendebeslutet som ett indicium, alternativt som ett prima facie-bevis84 på att 
avtalet i det aktuella fallet är konkurrensbegränsande. EU-domstolen tolkar därmed 
artikel 16.1 konkurrensförordningen som att den inte utgör ett hinder för nationella 
domstolar att pröva huruvida ett avtal är förenligt med konkurrensreglerna eller 
inte, trots att det finns ett fattat beslut om åtaganden från kommissionen. Dock 
måste de nationella domstolarna ta kommissionens beslut i beaktning.85 
 
Jag tolkar det som att det råder någorlunda konsensus om att åtagandebeslut har 
viss inverkan på de nationella domstolarna, eftersom domstolarna måste beakta 
besluten. Dock menar en del praktiker att ifall åtagandebeslutet antyder att 
kommissionen ansett att åtagandena är tillräckliga för att adressera 
konkurrensproblemen, bör nationella domstolar inte konstatera att en överträdelse 
föreligger. Andra menar att åtagandebeslut varken bekräftar att det föreligger eller 
inte föreligger en konkurrensöverträdelse och att det därför är fritt fram för de 
nationella domstolarna att besluta ifall agerandet utgör en överträdelse.86 Att artikel 
16 skulle tillåta nationella domstolar att ta upp frågan om konkurrensbegränsning 
igen, skapar dessutom problemet att det aktuella företaget blir konfronterade med 
en ny utredning, efter att de redan blivit bundna av åtaganden. Det uppstår då en 
risk att gå emot förbudet om ne bis in idem87 eftersom en ny prövning av nationella 

 
82 Se mål C-547/16 Gasorba m.fl. punkt 22. 
83 Se mål C-547/16 Gasorba m.fl. punkt 26–28. 
84 Latinsk term som betyder ”vid första anblick” och som utgör bevis som motsvarar tillräckliga 
skäl. 
85 Se mål C-547/16 Gasorba m.fl. punkt 29–30. 
86 Se Wagner-von Papp (2019). 
87 Dubbelprövningsförbudet om att ingen får dömas för samma sak två gånger. 
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domstolar öppnar upp dörrar för ytterligare en process avseende samma 
omständigheter, vilket blir ett rättssäkerhetsproblem.88 
 
Utifrån denna rättspraxis kan konstateras att det fortfarande råder otydligheter och 
svårigheter kring vad som gäller avseende tredje parts avtalsrättigheter i förhållande 
till åtagandebeslut. Jag tolkar det som att domstolen i Morningstar konstaterar att 
en tredje part kan få talerätt i ett förfarande som denne inte varit part i, ifall de 
bindande åtagandena påverkar tredje part direkt och personligen. Att som tredje part 
påverkas direkt kan innebära att företagets möjlighet att ingå avtal begränsas. Det 
kan också räcka med att kommissionen tagit hänsyn till företaget i det 
administrativa förfarandet för att tredje part ska anses direkt berörd. I Gasorba 
fastslog EU-domstolen att artikel 16 inte hindrar nationell domstol från att 
ogiltigförklara ett avtal mellan två parter, även om åtagandebeslut har gjorts 
bindande med anledning av avtalet. Nationell domstol kan alltså i ett nytt förfarande 
konstatera att företag A:s licensavtal är konkurrensbegränsande, trots att 
kommissionen redan godkänt åtaganden som gjorts bindande under förutsättning 
att kommissionen inte ska kunna ta upp fallet på nytt. För mig blir situationen 
otydlig eftersom EU-domstolen säger att nationella domstolar dock måste beakta 
åtagandebeslutet som konstaterar en risk för konkurrensbegränsande beteende, men 
som inte fastställer ett sådant. Min slutsats vid detta skede blir därför att rättsläget 
förefaller otydligt. Det är oklart huruvida nationella domstolars befogenhet omfattar 
möjligheten att besluta om konkurrensöverträdelser då åtagandebeslut gäller. Det 
tycks dock föreligga viss konsensus kring att tredje part har rättigheter, men frågan 
är hur långt dessa sträcker sig. 

 
88 Jfr Do Nascimento Ferreira (2018) s. 20. 
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3 Alrosa-domen 

3.1 Inledning 
Frågan om vilka rättigheter en avtalsslutande tredje part har i förhållande till företag 
som ingått åtaganden har utöver målen om Morningstar och Gasorba, även kommit 
att belysas mer ingående i Alrosa-domen, en dom som beskrivits som EU-
domstolens sämsta dom någonsin.89 I detta kapitel presenteras tribunalens dom följt 
av resonemanget som förts av generaladvokat Kokott samt EU-domstolen. Fokus 
kommer att ligga vid de två huvudfrågorna i målet vilka rörde: tillämpningen och 
omfattningen av proportionalitetsprincipen samt rätten att bli hörd. Därtill kommer 
även domstolarnas resonemang kring begreppet ”berörd part” att presenteras, då det 
tillför relevans vid jämförelsen av Alrosa-domen med förfarandet i Canal+. I 
kommande avsnitt kommer det att visas att instanserna har en relativt differentierad 
bild kring frågan om samma proportionalitetsbedömning ska föras vid förfaranden 
enligt artikel 9 konkurrensförordningen, som vid förfaranden enligt artikel 7 
konkurrensförordningen. Resonemanget som förs i EU-domstolen har av praktiker 
kritiserats för att vara ostrukturerat, vilket i eftermälet av Alrosa-domen, har lett till 
att domen blivit vida omdiskuterad.90 Med anledning därav presenteras en 
redogörelse av vad de olika instanserna uttryckt i sina respektive domar följt av en 
slutlig sammanfattning och diskussion om effekterna av domen. Detta sker i 
enlighet med uppsatsens syfte om att klargöra vilka rättigheter tredje part har vid 
åtagandeförfaranden och hur domstolen väger dessa mot konkurrensrätten. 
 

3.2 Bakgrund 
De Beers var vid tidpunkten för Alrosa-domen en av världens största leverantörer 
av rådiamanter. Alrosa Company Ltd (Alrosa) var också ett bolag verksamma inom 
rådiamants-branschen som idag rankats som världens största företag inom 
branschen.91 I mars 2002 meddelade de båda bolagen kommissionen om ett 
leveransavtal som Alrosa ingått med De Beers. Detta gjordes för att företagen 
ansökte om ett individuellt undantag enligt dåvarande förordning 17/62, idag ersatt 
av konkurrensförordningen.92 Leveransavtalet innebar att Alrosa skulle 
tillhandahålla en fast leverans av rådiamanter till De Beers under de kommande fem 
åren till ett värde av 640 miljoner euro per år.93  
 

 
89 Se Jenny (2015). 
90 Angående kritiken mot EU-domstolens resonemang, se till exempel Jenny (2015) s. 762. 
91 Se NS Energy (2021); Jfr Jenny (2015) s. 737; Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 
8–9. 
92 Se Ezrachi (2018) s. 587. 
93 Se Jenny (2015) s. 737. 
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Kommissionen ansåg att det inte fanns förutsättningar för undantag och valde därför 
att anmärka på avtalet och menade att det riskerade att bryta mot regleringen i 
artikel 101 FEUF då det kunde röra sig om ett otillåtet samarbete. Framförallt ansåg 
dock kommissionen att avtalet kunde innebära ett missbruk av dominerande 
ställning för De Beers, enligt artikel 102 FEUF.94 Vid tidpunkten för den aktuella 
prövningen stod De Beers nämligen för 80 procent av det globala utbudet av 
rådiamanter.95 Kommissionen skickade därför ut två ”Statement of Objections”96 
(SOB) till parterna men det fattades endast beslut i förfarandet i enlighet med artikel 
102 FEUF, som rörde De Beers.97 Kommissionen ansåg att parterna hade etablerat 
sitt handelsförhållande för att de tillsammans skulle kunna styra volymen, 
sortimentet och priserna på rådiamanter i världen. Leveransavtalet riskerade därför 
att resultera i en ökad makt för De Beers genom att Alrosa exkluderades från 
leveransmarknaden av rådiamanter och således blev De Beers en större leverantör, 
då andra parter berövades tillgång till att handla av Alrosa.98  
 
I februari 2006 godkände kommissionen de åtaganden som De Beers erbjudit och 
som innebar att De Beers successivt skulle fasa ut sitt handelsförhållande med 
Alrosa under en treårsperiod, för att sedan låta det upphöra.99 Alrosa hade tidigare 
erbjudits att kommentera dessa åtaganden och skickade därför över frågor till 
kommissionen som resulterade i att Alrosa i oktober 2005 mottog en 
sammanfattning av kommissionens slutsatser och observationer kring tredje parter. 
Alrosa informerades även om åtagandenas karaktär, vilka kommissionen 
förväntade sig att parterna skulle följa. Dessa innebar ett successivt avslut följt av 
ett upphörande av alla handelsrelationer mellan De Beers och Alrosa med effekt 
från 2009.100 
 
Alrosa valde att överklaga beslutet om åtaganden till tribunalen med yrkande om 
ogiltigförklaring av kommissionens beslut. Bolaget anförde tre grunder som bestod 
i att deras rätt att yttra sig hade åsidosatts av kommissionen, att kommissionen brutit 
mot förbudet i artikel 9 konkurrensförordningen när kommissionen godkänt 
åtagandena, eftersom artikeln inte tillåter ett godkännande av åtaganden som ett 
berört företag inte frivilligt föreslagit och som inte heller gällt under en tidsbestämd 
period, samt att åtagandena varit för långtgående, vilket enligt Alrosa stred mot 
artikel 9 konkurrensförordningen, proportionalitetsprincipen, artikel 102 FEUF 
samt avtalsfriheten.101  

 
94 Se Ezrachi (2018) s. 587. 
95 Se Jenny (2015) s. 738. 
96 Sv. Meddelande om invändningar. Sker som ett formellt steg i kommissionens utredning och 
informerar berörd part om invändningarna gentemot dem samt erbjuder dem att ta del av 
informationen och att svara på denna innan kommissionen tar ett slutligt beslut. 
97 Se Ezrachi (2018) s. 588; Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 88. 
98 Se Jenny (2015) s. 738 f. 
99 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 22. 
100 Se Jenny (2015) s. 739 f; Se mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 86. 
101 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 42; Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot 
Alrosa punkt 100. 
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Tribunalen fann åtagandebeslutet oproportionerligt samt att Alrosas rätt till att bli 
hörd hade åsidosatts. Således ogiltigförklarade tribunalen kommissionsbeslutet i 
dess helhet. Domen överklagades och i EU-domstolen vann kommissionen.102 De 
frågor som kom att bli av relevans inom EU-domstolen var frågan om tillämpningen 
och tolkningen av proportionalitetsprincipen samt frågan om Alrosas rätt att som 
tredje part bli hörd. Följande avsnitts ingående kartläggning av tribunalens domskäl 
grundas i att EU-domstolen vid målet om Canal+, som behandlas nedan i kapitel 
fyra, valt att frångå en del av EU-domstolens domskäl i Alrosa-domen. Med 
anledning därav är det av intresse att se vad tribunalen kom fram till 2010, som EU-
domstolen nu tio år senare eventuellt beaktat. 
 

3.3 Målet vid tribunalen 
För att få talerätt i frågan och kunna ifrågasätta lagligheten av beslutet måste 
beslutet kunna anses påverka sökande direkt och personligen. Tribunalen kom 
inledningsvis fram till att Alrosa hade talerätt i frågan, eftersom företaget kunde 
anses direkt berörd av åtagandebeslutet, en slutsats som liknar den vid fallet med 
Morningstar cirka två år senare.103 Beslutet ansågs ha en direkt och omedelbar 
inverkan på företaget genom att det begränsade möjligheten för De Beers att köpa 
rådiamanter från dem. Alrosa ansågs även personligt berört av åtagandebeslutet. 
Företaget hade varit en del av förfarandet som föregått beslutet, beslutet hänvisades 
uttryckligen till Alrosa samt att det varit ägnat att ha en väsentlig inverkan på 
Alrosas ställning på marknaden.104 Tribunalen konstaterade därför att Alrosa måste 
anses som direkt berörda och tillerkändes därför talerätt. När det senare kommer till 
frågan kring övriga rättigheter inom förfarandet, så som rätten att yttra sig under 
förfarandets gång, frångår tribunalen delvis denna bedömning, men landar slutligen 
ändå vid att Alrosa måste tillerkännas rättigheter.105  
 
Den stora frågan vid tribunalen blev dock huruvida åtagandena eventuellt kunde 
anses överdrivna och således ifall de stred mot proportionalitetsprincipen.106  
 

3.3.1 Frågan om proportionalitetsprincipen 
Trots att artikel 9 konkurrensförordningen inte uttryckligen refererar till 
proportionalitetsprincipen så som artikel 7 konkurrensförordningen gör, så råder 
principen som en allmän princip inom EU-rätten. Proportionalitetsprincipen utgör 
alltså ett kriterium som ska beaktas vid prövningen av huruvida unionens 

 
102 Se Ezrachi (2018) s. 587. 
103 Jfr avsnitt 2.5 om mål T-76/14 Morningstar mot Kommissionen. 
104 Se T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 36–41. 
105 Se vidare avsnitt 3.3.2 
106 Se Jenny (2015) s. 743. 
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institutioner agerat på ett rättsenligt sätt, inbegripet de kommissionsbeslut som 
kommissionen fattar i sin roll som konkurrensmyndighet, menar EU-domstolen i 
Alrosa-domen. När kommissionens åtgärder prövas, uppkommer dock ofta frågan 
kring omfattningen på de skyldigheter som följer av proportionalitetsprincipen samt 
vilka gränser som gäller för domstolsprövningen.107  
 
Avseende proportionalitetsbedömningen menade tribunalen att denna bör utföras 
likadant vid förfaranden om åtagandebeslut som vid ageranden enligt artikel 7 
konkurrensförordningen, eftersom båda artiklarna har samma syfte om att 
säkerställa en effektiv tillämpning av fördragets konkurrensregler. För att uppnå 
målet om effektivitet har kommissionen ett utrymme för skönsmässig bedömning 
där kommissionen får välja mellan att göra åtaganden bindande, eller att tillämpa 
en förbudsreglering enligt artikel 7 och konstatera att en överträdelse ägt rum. 
Denna skönsmässiga bedömning innebär dock inte att kommissionen undgår 
skyldigheten att iaktta proportionalitetsprincipen, menar tribunalen.108  
 
EU-rättslig praxis har fastslagit att proportionalitetsbedömningen ska äga rum utan 
att EU:s institutioner går utöver vad som är ändamålsenligt och nödvändigt när de 
fastställer åtaganden som syftar till att förhindra ett konkurrensbegränsande 
agerande.109 Ifall det föreligger alternativa metoder för att förhindra det 
konkurrensbegränsande agerandet, så ska den minst betungande åtgärden tillämpas. 
Tribunalen menade därför att kommissionen överskred sin befogenhet när beslutet 
om att förbjuda alla former av framtida handelsrelationer mellan företagen, fattades. 
Enligt tribunalen hade inte kommissionen makten att föreslå eller acceptera 
åtaganden som gick längre än ett beslut som kunde ha fattats under artikel 7(1) 
konkurrensförordningen, såvida inte beslutet varit nödvändigt för att återupprätta 
situationen som existerat innan överträdelsen. Med andra ord ansåg tribunalen att 
åtagandebeslutet om att alla handelsrelationer skulle upphöra, gått utöver vad som 
varit nödvändigt och att kommissionen istället borde ha valt att förbjuda avtalet 
mellan parterna.110 
 
Tribunalen valde att själv bedöma huruvida åtagandebeslutet varit nödvändigt i 
förhållande till de mål som kommissionen ställt upp i den preliminära 
bedömningen, det vill säga att tillämpa åtagandena för att få agerandet att upphöra 
samt att ge tredje parter tillgång till en alternativ försörjningskälla.111 Tribunalens 
slutsats var att det totalförbud för handelsförbindelser mellan De Beers och Alrosa 
som åtagandebeslutet innebar, uppenbart hade gått utöver vad som var nödvändigt 

 
107 Se Ezrachi (2018) s. 587; Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 36–37. 
108 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 95 och 98. 
109 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 112; Se även mål C-331/88 Fedesa m.fl. 
punkt 13; Mål T-260/94 Air Inter mot kommissionen punkt 114; Mål 265/87 Schräder punkt 21. 
110 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 103; Jenny (2015) s. 746 f; Se Ezrachi (2018) 
s. 587. 
111 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 119–120. 
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för att uppnå det eftersträvade målet, samt att det förelegat andra lösningar som 
varit proportionerliga i förhållande till detta och ogiltigförklarade därför beslutet.112 
 

3.3.2 Frågan om tredje parts rättigheter 
Som ovan angivits bestod Alrosa-målet av två olika förfaranden som mottog olika 
SOB:s från kommissionen. Därmed ansågs Alrosa endast som ”berörd part” inom 
det förfarande som väckts enligt artikel 101 FEUF, i vilket det inte fattades något 
beslut. Som resultat av detta kunde Alrosa inte hävda sina processuella rättigheter 
som parterna vid åtaganden normalt innehar i förfarandet enligt artikel 102, 
eftersom de åtagandena erbjöds av De Beers.113  
 
Frågan är då om Alrosa kan anses som berörd part i förfarandet om De Beers 
åtaganden. Enligt tribunalen görs det i konkurrensförordningen en åtskillnad mellan 
olika parter vid förfaranden hos kommissionen, så som ”berört företag”, ”klagande” 
och ”berörda tredje män”.114 Tribunalen gör en tolkning i enlighet med ordalydelsen 
och menar att termen ”berört företag” innefattar de företag som är ansvariga för det 
aktuella agerandet och alltså de som kan bli föremål för sanktionsåtgärder. I likhet 
med vilka som är att anse som berörda företag enligt artikel 102, när det rör ett 
företag med dominerande ställning vars agerande kan utgöra missbruk, så kan 
endast det företag som innehar den dominerande ställningen, vara det företag som 
kan anses berört.115  
 
Enligt tribunalen är det ostridigt att Alrosa inte kan anses som berört företag, för 
det är det enbart De Beers som gör, men domstolen anser inte heller att Alrosa kan 
definieras som enbart en ”berörd tredje man” eftersom företaget både utgör 
avtalspart med De Beers samt har varit inblandad i de båda förfarandena som inletts 
av kommissionen, vilket enligt tribunalen stödjs av hur kommissionen har handlagt 
de två förfarandena. Av den skriftväxling som skett i förfarandena drar tribunalen 
slutsatsen att kommissionen hela tiden de facto har behandlat förfarandena som ett 
enda förfarande, vilket liknar det resonemang som fördes i målet med 
Morningstar.116 Det nära samband som förelegat mellan förfarandena och den 
omständighet att beslutet uttryckligen hänvisades till Alrosa, borde ha medfört att 
Alrosa skulle ha beviljats de rättigheter som gäller för ett ”berört företag”, trots att 
de i strikt mening enligt artikel 102 FEUF, inte utgjort ett sådant, menar 
tribunalen.117 Inledningsvis konstaterar alltså domstolen att Alrosa är att anse som 
direkt berörda av åtagandebeslutet och tillerkänns därför talerätt. Allt eftersom 

 
112 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 156. 
113 Se Ezrachi (2018) s. 588; Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 88. 
114 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 175. 
115 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 89–90. 
116 Se avsnitt 2.5. 
117 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 176–187. 
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konstaterar dock tribunalen att det endast är De Beers som kan utgöra denna berörda 
part, men ändock erkänns Alrosa sina rättigheter. 
 
Kommissionen har en skyldighet att respektera berörda parters rätt till försvar 
genom att höra dessa, innan de fattar ett beslut. Tribunalen anser sig dock inte 
övertygad om att tredje parters inskickade invändningar tagits i beaktande eller 
kommit att inverka på kommissionens överväganden. För det fall detta stämmer, så 
borde kommissionen enligt tribunalen, ha gjort de åtagandena bindande som 
föreslogs gemensamt, vilket hade varit mindre ingripande för Alrosa. Om tredje 
parts invändningar istället faktiskt hade inverkan på kommissionens bedömning och 
att tredje parter alltså ansåg att de gemensamma åtagandena som var alternativet, 
var otillräckliga, så borde kommissionen ha hört parterna, menar tribunalen. Annars 
har ju kommissionen bara ignorerat tredje parts åsikter. Sammanfattningsvis menar 
tribunalen att för att rätten att yttra sig ska kunna iakttas, är det nödvändigt att 
företagen som föreslagit åtagandena underrättas om de omständigheter som lagts 
till grund för bedömningen, samt att företagen ges möjlighet att yttra sig över dessa 
omständigheter, vilket Alrosa enligt tribunalen, inte kan anses ha fått då de endast 
mottagit en sammanfattning av kommissionens slutsats.118 
 
De yttranden som tredje parter inkommit med, har alltså enligt tribunalen haft en 
särskild betydelse eftersom kommissionen har beaktat dem för att komma till sin 
slutsats i bedömningen av åtagandena. Därför anser tribunalen att Alrosa haft en 
faktisk rätt att yttra sig angående De Beers åtaganden, men att de inte getts tillfälle 
att till fullo utöva denna rätt. Därmed har Alrosa inte erkänts rätten att bli hörd och 
därför väljer tribunalen att ogiltigförklara kommissionsbeslutet och bifalla Alrosas 
talan om att deras rätt att yttra sig och bli hörd, har förbisetts.119 
 

3.4 Målet vid EU-domstolen 
Kommissionen överklagade tribunalens dom och yrkade att EU-domstolen skulle 
upphäva den. Kommissionen menade att tribunalen åsidosatt artikel 9 och 
proportionalitetsprincipen samt att tribunalen gjort en felaktig tolkning och 
tillämpning av rätten att yttra sig.120 
 

3.4.1 Frågan om proportionalitetsprincipen 
Till skillnad från tribunalen, så menar EU-domstolen att proportionalitetsprincipen 
bör tillämpas på olika sätt, beroende på vilken artikel i konkurrensförordningen som 
är aktuell. Vid godkännande av bindande åtaganden är kommissionen till exempel 

 
118 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 193–196. 
119 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 202–205. 
120 Se mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 1 och 21. 
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inte skyldig att konstatera att ett konkurrensintrång faktiskt skett utan det räcker att 
kommissionen utvärderar de föreslagna åtgärderna och eventuellt godkänner dem 
samt gör dem bindande. Följaktligen blir tillämpningen av 
proportionalitetsprincipen vid ett åtagandebeslut enligt artikel 9 
konkurrensförordningen begränsad till att dels kontrollera att de aktuella 
åtagandena avvärjer de konkurrensproblem som kommissionen påtalat för de 
berörda företagen, samt att kontrollera att de berörda företagen inte föreslagit 
mindre betungande åtaganden som skulle kunna hantera konkurrensproblemen på 
ett lämpligt sätt. Vid kommissionens proportionalitetsbedömning måste 
institutionen ta tredje parts intressen i beaktande, men det finns dock ingen 
skyldighet att garantera att bördan på de berörda företagen minimeras. Den 
juridiska bedömning som domstolen utför, handlar enbart om huruvida 
kommissionens bedömning varit uppenbart felaktig eller inte och innefattar alltså 
ingen egen bedömning av åtagandenas proportionalitet.121 
 
EU-domstolen valde att frångå tribunalens synsätt och menade att de två artiklarna 
i konkurrensförordningen har olika syften och att proportionalitetsbedömningen av 
den anledningen, inte kan se likadan ut. Artikel 7 syftar till att sätta ett definitivt 
stopp på konkurrensöverträdelsen medan artikel 9 syftar till att åtgärda de 
konkurrenstvivel som kommissionen påtalat i sitt preliminära beslut. Därför finns 
det ingen anledning till att den bedömning som görs vid fall enligt artikel 7 ska 
fungera som en referensram för den bedömning som ska göras vid åtagandebeslut i 
enlighet med artikel 9, eller att allt som går utöver den referensramen automatiskt 
skulle anses som oproportionerligt, menar EU-domstolen.122   
 
Eftersom kommissionen inte är skyldig att ta fram mindre betungande åtaganden 
än de som företaget presenterar, så är dess enda skyldighet i relation till 
proportionaliteten av åtagandena, att försäkra sig om att de föreslagna åtagandena 
utgjort tillräckliga åtgärder mot de orosmoment som kommissionen påtalat. I 
tribunalen kunde inte domstolen konstatera att kommissionen hade gjort en helt 
ogrundad bedömning. Istället utvärderade tribunalen mindre betungande lösningar 
i syftet att tillämpa proportionalitetsprincipen. Tribunalen kom då fram till en egen 
bedömning, vilket enligt EU-domstolen inte går i linje med tribunalens 
befogenheter. Därför ansåg EU-domstolen att tribunalen gjort intrång på 
kommissionens bedömningsområde, istället för att bedöma lagenligheten av 
kommissionens bedömning. Att tribunalen begått det felet, menar EU-domstolen 
utgör en tillräckligt stor anledning till att kunna riva upp tribunalens dom.123 
 
Kommissionens skyldighet innefattar alltså endast att godkänna de åtaganden som 
kan anses åtgärda de eventuella aktuella konkurrensproblemen, enligt EU-

 
121 Se Ezrachi (2018) s. 587; Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 38–42 samt 
punkt 61. 
122 Se Ezrachi (2018) s. 587 f. 
123 Se Ezrachi (2018) s. 588. 
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domstolen.124 I det aktuella fallet är det dock så att det är kommissionen som har 
krävt av De Beers att upphöra med samtliga handelsrelationer med Alrosa, för att 
undvika en konkurrensöverträdelse. Enligt mig skapas här en motstridighet i EU-
domstolens resonemang. Domstolen konstaterar att det är kommissionen själv som 
föreslagit åtagandena som kommissionen sedan godkänner och anser 
proportionerliga, men samtidigt säger domstolen att De Beers frivilligt föreslagit 
åtagandena och ingått att följa dem.125 Detta har senare mottagit en hel del kritik 
för att bland annat utgöra ett virrigt resonemang och ett skevt maktutövande av 
kommissionen.126 
 

3.4.2 Frågan om tredje parts rättigheter 
Rätten att yttra sig utgör en grundläggande princip inom unionsrätten som innebär 
en skyldighet för kommissionen att kommunicera sina invändningar mot det 
berörda företaget, samt också en rätt för det berörda företaget att yttra sig och bli 
hörd. Tredje parter har i detta fall fått yttra sig över åtagandebeslutet, vilket 
kommissionen tog del av. Men eftersom kommissionen ändå inte ändrade sin 
bedömning nämnvärt efter detta kan deras bedömning inte förklaras som annat än 
en egen bedömning, menar EU-domstolen. Därefter har dock kommissionen enligt 
EU-domstolen, underlåtit att bereda Alrosa möjlighet att yttra sig över 
bedömningen.127  
 
Alrosa utgår i sin talan från att de som företag borde ha haft mer omfattande 
processuella rättigheter än de rättigheter som berörd tredje part normalt har. 
Domstolen menar dock, likt tribunalens resonemang, att Alrosa inte kan anses 
utgöra ett ”berört företag” i den strikta mening som konkurrensförordningen anger 
och att företaget därför endast får de mindre omfattande rättigheter som berörda 
tredje parter erkänns. Därför har inte Alrosa någon omfattande rätt till att bli hörd.128 
 
Alrosa skulle endast kunna beviljas de rättigheter som gäller för ett berört företag 
ifall det kunnat konstateras att kommissionen inlett två separata förfaranden 
avseende samma omständigheter utan sakliga skäl, menar generaladvokat Kokott i 
sitt förslag till avgörande, något som EU-domstolen tar stöd i.129 Såväl 
generaladvokaten som EU-domstolen menar dock att det varit objektivt motiverat 
att inleda två separata förfaranden eftersom det rört sig om olika materiellt rättsliga 
grunder. EU-domstolen påpekade att Alrosa fortfarande haft möjlighet att väcka 
talan mot beslutet, men rätten att bli hörd räckte i detta fall inte så långt som att 

 
124 Se mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 61. 
125 Jfr Jenny (2015) s. 758. 
126 Se avsnitt 3.6. 
127 Se mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 101. 
128 Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 85, 91 och 119. 
129 Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 88–90; Jfr GA Kokott i C-441/07 P 
Kommissionen mot Alrosa punkt 176–177. 
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Alrosa skulle anses som ”berörd part” i den mening som avses i artikel 27.2 
konkurrensförordningen.130  
 
EU-domstolen samt generaladvokaten var båda av uppfattningen att Alrosa endast 
haft de rättigheter som berörda tredje parter har. EU-domstolen menade därtill att 
tribunalen i detta fall gjort en felaktig tolkning av begreppet ”berört företag”.131 
Tribunalen slog fast att för att rätten ska kunna iakttas, så är det nödvändigt att de 
företag som föreslagit åtagandena underrättas om de väsentliga faktiska 
omständigheter som lagts till grund för bedömningen av kommissionen om att det 
krävs ytterligare åtaganden, samt att dessa företag ges möjlighet att yttra sin 
ståndpunkt avseende detta. Tribunalen menade att de sammanfattande uppgifter 
som Alrosa fått ta del av resulterade i att Alrosa inte till fullo beretts möjlighet att 
utöva sin rätt att yttra sig över åtagandena, vilket EU-domstolen alltså ansåg 
felaktigt.132 
 
EU-domstolen menar till skillnad från tribunalen, att kommissionen inte är skyldig 
att varken motivera sin vägran att godta gemensamma åtaganden eller att föreslå 
för Alrosa att inkomma med nya gemensamma åtaganden tillsammans med De 
Beers. Alltså kan kommissionen med andra ord inte anses ha begått några fel, menar 
EU-domstolen.133 EU-domstolen valde därför att upphäva den överklagade domen 
från tribunalen.134  
 
EU-domstolen ogillar därför talan om att Alrosas rätt till att yttra sig åsidosatts, med 
grund i vad tribunalen kommit fram till. Domstolen menar att företagets samtliga 
invändningar utgick ifrån antagandet att företaget borde ha åtnjutit mer omfattande 
processuella rättigheter än de rättigheter som berörda tredje parter normalt åtnjuter. 
Domstolen anser inte heller att kommissionen gjort sig skyldig till en felaktig 
rättstillämpning, en felaktig bedömning eller ett åsidosättande av 
proportionalitetsprincipen. Alrosa har enligt domstolen inte lyckats bevisa att De 
Beers bindande åtaganden gått utöver vad som varit nödvändigt för att undanröja 
det eventuella konkurrensbegränsande beteende. Slutligen upphäver alltså 
domstolen tribunalens dom som fallit ut till fördel för Alrosa och som 
ogiltigförklarat åtagandebeslutet och menar att åtagandebeslutet ska stå fast.135  
 

 
130 Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 88–90; Jfr GA Kokott i C-441/07 P 
Kommissionen mot Alrosa punkt 176–177. 
131 Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 91–95. 
132 Se mål T-170/06 Alrosa mot kommissionen punkt 196 och 201. 
133 Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 91–95. 
134 Se mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 100. 
135 Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 118–121. 
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3.5 Sammanfattande slutsatser och effekter 
av Alrosa 

EU-domstolen landade slutligen i att förfarandet enligt artikel 9 i huvudsak syftar 
till att effektivisera processen och tillämpningen av fördragets regler, samt att skapa 
en snabbare lösning på de konkurrensproblem som kommissionen identifierat, 
istället för att processer om förbud ska behöva inledas i linje med artikel 7 
konkurrensförordningen. Framförallt syftar artikel 9 till att skapa en möjlighet för 
företagen att föreslå de mest ändamålsenliga och lämpliga lösningarna på det 
aktuella konkurrensproblemet.136 EU-domstolen konstaterade vidare att 
proportionalitetsbedömningens räckvidd och kommissionens skyldighet att iaktta 
den, skiljer sig åt beroende på om det rör sig om ett förfarande enligt artikel 7 eller 
artikel 9, eftersom dessa artiklar syftar till att reglera olika situationer. Artikel 7 
syftar till att sätta stopp för en existerande, konstaterad överträdelse, medan artikel 
9 syftar till att åtgärda de konkurrensproblem som kommissionen adresserat i den 
preliminära bedömningen.137  
 
Jag tolkar EU-domstolens dom som att kommissionen inte kan anses skyldig att 
föreslå mindre betungande åtaganden eller mer lämpliga lösningar på det 
adresserade problemet, än de åtaganden som företagen erbjuder. Enligt EU-
domstolen är kommissionens enda uppgift att utvärdera om åtagandena kan åtgärda 
de konkurrensproblem som påtalats samt att utreda ifall det inte finns mindre 
betungande åtaganden som skulle kunna åtgärda konkurrensproblemen lika väl. 
Kommissionen måste dock ta tredje parts intressen i beaktande vid denna 
bedömning.138 EU-domstolen menar att det helt enkelt är upp till företagen om de 
vill åta sig mer ingripande åtaganden än nödvändigt, eftersom erbjudandet från 
företagen är frivilligt. Att därför göra de aktuella åtagandena bindande, utgör ingen 
överträdelse av artikel 9 anser EU-domstolen.139 Framförallt ska alltså 
proportionalitetsbedömningen fokusera på ifall åtagandebesluten åtgärdar de 
potentiella konkurrensproblem som adresserats, enligt EU-domstolen. 
 
Alrosa-domen har kritiserats för att utgöra det sämsta domslutet av EU-domstolen 
någonsin.140 Frederic Jenny skriver att Alrosa-domen har förändrat kommissionens 
agerande kring verkställigheten av artiklarna 101 och 102 FEUF. Domen har 
inneburit en skiftning från tillämpningen av en efterhandsreglering där ageranden 
förbjuds i efterhand, till att istället praktisera förhandsregleringar där åtaganden 
ingås för att förebygga problemet. Tidigare genomförde kommissionen 
granskningar av företags beteenden ex post141, det vill säga efter att skadan skett. 

 
136 Se Jenny (2015) s. 752; Se mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 35. 
137 Se Jenny (2015) s. 753; Se mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 38 och 46. 
138 Se avsnitt 3.4.1; Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 41, 50 och 61. 
139 Se Jenny (2015) s. 754; Se mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 48. 
140 Se Jenny (2015). 
141 Latinsk term som karakteriserar ett agerande som sker efter att någonting inträffat. 
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Alrosa-domen har istället skapat en möjlighet för kommissionen att använda en viss 
diskretion inom åtagandebeslut som de inte tidigare haft, vilket lett till en ex ante-
reglering142 där företag förväntas erbjuda åtaganden som tillmötesgår de påtalade 
konkurrensproblemen redan innan skadan har skett. Jenny menar ytterligare att 
kommissionen i samband med Alrosa godkänt åtagandebeslut helt okontrollerat och 
att detta har lett till en försvagad rättssäkerhet inom konkurrensrättens område, till 
förmån för effektiviseringen.143 
 
Vad gäller definitionen av berört företag applicerar tribunalen en relativt bred 
tolkning av vilka som anses utgöra företag som kan anses berörda av åtagandebeslut 
och upprätthåller på så vis de processuella rättigheterna för tredje parter genom att 
konstatera att dessa bör erhålla samma rättigheter som de berörda företagen.144 
Även om Kokott och EU-domstolen var negativt inställda till tribunalens agerande, 
fanns det andra som menade att domen från tribunalen var uppfriskande. Damien 
Gerard skriver att trots att en stor del av tribunalens utlåtande var något utförligt, så 
framgick en tydlig vilja om att kontrollera kommissionens bestämmanderätt 
avseende artikel 9-förfaranden samt en vilja att täppa igen det juridiskt svarta hål 
som uppstått kring tredje parts processuella rättigheter.145 Jag instämmer med 
Gerards resonemang och tolkar även tribunalens argumentation som ett uttryck för 
en vilja att tillerkänna tredje part rättigheter, trots att Alrosa i strikt mening inte kan 
anses som berörd part. I litteraturen har EU-domstolens bedömningar beskrivits 
utgå från en ändamålsenlig tolkning där bestämmelserna tolkas utefter dess effet 
utile, dess ändamålsenliga verkan.146 Jag tolkar därför tribunalens bedömning som 
ett uttryck för detta tolkningssätt, då domstolen tycks tolka bestämmelsen utefter 
vad som blir mest gynnsamt för EU-rättens utveckling. 
 
Gerard menar också att EU-domstolen helt tappade fokus på det unika med Alrosa-
målet. Alrosa utgjorde en direkt motpart till De Beers och som en följd av det, blev 
de direkt bundna av de åtaganden som De Beers åtog sig utan att ha något att säga 
till om, vilket liknar förfarandet med Canal+. Dessutom menar Gerard att domstolen 
missade länken mellan de materiella aspekterna, det vill säga 
proportionalitetsbedömningen och de processuella aspekterna innefattande en 
rättvis process där alla parter blir hörda.147 Något som jag finner intressant, är det 
faktum att EU-domstolen vidhåller att åtagandena ingåtts frivilligt vilket skulle 
innebära att företagen i fråga får acceptera att åtagandena kan gå utöver vad 
kommissionen istället hade kunnat besluta om för följd utefter ett förfarande enligt 
artikel 7. I detta fall är det dock så att det är kommissionen som har föreslagit 
åtagandena för De Beers, som något kommissionen förväntat sig att företaget ska 

 
142 Latinsk term som karakteriserar ett agerande som sker innan någonting inträffat. 
143 Se Jenny (2015) s. 702 f. 
144 Se Jenny (2015) s. 749 f. 
145 Se Jenny (2015) s. 751; Se även Gerard (2010). 
146 Se avsnitt 1.4. 
147 Se Gerard (2010). 
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följa, där åtagandet innebär att all handelsrelation mellan företagen ska upphöra. 
Jag ställer mig därför frågande till hur frivilliga åtagandena i det aktuella fallet 
verkligen var och om det verkligen utgör en del av avtalsfrihetens utrymme att få 
sluta åtfölja vilka avtal man vill.  
 
Jenny kritiserar EU-domstolens bedömning om att proportionalitetsbedömningen 
bör skilja sig åt vid bedömningar enligt artikel 7 och artikel 9. EU-domstolens 
argumentation om att det skulle skilja sig mellan artiklarnas syften och mekanismer 
eller sätt att agera på är enligt Jenny diffus. Slutsatsen att två olika sätt att agera på 
innebär olika syften är långt ifrån självklar, eftersom det finns flera situationer som 
pekar på det motsatta, då olika sätt och mekanismer leder till samma mål. Jenny 
saknar vidare en förklaring till varför de olika mekanismerna och syftena i artiklarna 
i detta fall skulle leda till olika mål, när det är två metoder som förvisso har olika 
sätt att avsluta ett konkurrenshinder på, men som båda försäkrar ett avslut på det.148 
En av de stora skillnaderna mellan förbudsbeslut enligt artikel 7 och åtagandebeslut 
enligt artikel 9, är att bedömningen vid artikel 7 fokuserar på bevis av tidigare 
överträdelse, medan artikel 9 fokuserar på åtagandets möjlighet att avvärja 
potentiella konkurrensproblem.149 Bedömningen av ett åtagandes effektivitet kan 
dock inte enbart utgå ifrån att domstolen granskar åtagandets möjlighet att åtgärda 
de potentiella konkurrensproblemen. Det är också av vikt att kontrollera ifall 
åtagandet utgör det minst betungande i förhållande till dotterbolag eller andra 
berörda parter, menar Jenny.150  
 
Främst kritiseras alltså uttalandet om att kommissionen inte har någon skyldighet 
att garantera att de åtagandebeslut de accepterar, efter att ha genomfört en 
proportionalitetsbedömning, minimerar bördan på företagen.151 Utan den 
skyldigheten är det tillräckligt att kommissionen anser att åtagandena sätter stopp 
för de konkurrensproblem som kommissionen identifierat, trots att åtagandena 
eventuellt begränsar företagens avtalsrelationer. Med andra ord kan kommissionen 
kräva åtaganden som kommissionen vet går utöver vad de egentligen borde. Här 
återkommer vi till EU-domstolens utlåtande om att företagen ingått dessa åtaganden 
frivilligt och därför kan anses räkna med att deras avtalsfrihet begränsas.152 I detta 
fall blir det dock märkligt och särskilt unikt, eftersom det är kommissionen som har 
föreslagit åtaganden för De Beers, som indirekt bundit Alrosa. Utgångspunkten bör 
enligt mig vara att beslut i förhållande till ett företag, enbart kan binda det företaget 
och inte ytterligare tredje parter. Vad händer annars med avtalsfriheten och vilka 
rättigheter har Alrosa egentligen att säga till om? Jag anser inte att det är tillräckligt 
att enbart bedöma ifall åtaganden sätter stopp för en konkurrensbegränsning, när 
det är så många andra faktorer som påverkas av beslutet. Det finns en vikt i att 

 
148 Se Jenny (2015) s. 758. 
149 Se Jenny (2015) s. 762 f. 
150 Se Jenny (2015) s. 755 f. 
151 Se Jenny (2015) s. 757; Se mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 61. 
152 Jfr Jenny (2015) s. 757 ff.; Jfr mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa punkt 55 och 86. 
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upprätthålla en marknad fri från konkurrensbegränsningar, men jag vidhåller också 
vikten av att upprätthålla en fri företagsamhet och avtalsfrihet. Min tolkning av EU-
domstolens dom är att tredje parter blir bundna av åtaganden de inte kunnat påverka. 
De går således miste om sina avtalsrättigheter med händerna bakbundna. 
 
Den kanske största effekten av målet med Alrosa tycks ha blivit uppmuntrandet av 
att tillämpa en effektiv process. Processens effektivitet tycks väga tyngre än 
processens övriga intressen. Bristen på tillräckliga processuella garantier för 
parterna inom åtagandeförfarandet samt EU-domstolens ovilja att kontrollera 
proportionaliteten av åtagandebesluten, har enligt Jenny förändrat grunden i det 
EU-rättsliga konkurrensrättssystemet. EU:s rättssystem har gått från en regim av 
ex-post-bedömningar inom konkurrensrätten, som övervakats av domstolen, till en 
mer regulatorisk inställning där kommissionen har en allt större roll. Kommissionen 
fokuserar på så sätt snarare mest över hur åtagandena ska utformas så att 
konkurrensen på marknaden förbättras, än på karaktären av den specifika 
konkurrensöverträdelsen och hur den ska sättas ur spel. Ett resultat av detta blir att 
legitimiteten i besluten minskar eftersom de sällan övervakas av domstolen och att 
det i slutändan snarare handlar om förhandlingar mellan parterna och 
kommissionen. Förutsebarheten får sig också en törn när tidigare domstolsbeslut i 
dessa ärenden, nu ersätts med vagt motiverade åtagandebeslut som inte har något 
prejudikatvärde utan snarare blir en slags ”soft law” som får utgöra en sorts 
rättspraxis i brist på formella domstolsbeslut. Jenny adresserar detta som ett 
problem, särskilt inom tech-branschen där kommissionen hela tiden ställs inför nya, 
utmanande problem.153  
 

 
153 Jfr Jenny (2015) s. 762 f. 
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4 Förfarandet om Canal+ 

4.1 Inledning 
Det finns inte mycket praxis som rör åtagandebeslut. Före fallet med Morningstar 
som kom år 2016, var fallet med Alrosa från 2010 det enda överklagade målet till 
EU-domstolen.154 Vad som gäller för tredje part vid åtagandebeslut, och vilka 
effekter beslutet innebär för tredje parts avtalsrättigheter är därför inte särskilt 
omdiskuterat inom vare sig doktrin eller rättspraxis. 
 
I detta avsnitt följer en redogörelse av Paramountbeslutet från 2016 samt 
efterföljande domar i målet med Canal+. Med anledning av det tunna underlaget av 
rättspraxis kommer förfarandet, likt uppställningen av Alrosa, att presenteras 
linjärt, med start i kommissionsbeslutet, följt av tribunalens- och slutligen EU-
domstolens dom. Detta för att underlätta förståelsen för läsaren kring rättsläget, 
innan analys sker av målet. I avsnitt 4.4 om EU-domstolens domslut presenteras 
först parternas grunder, följt av generaladvokat Pitruzzellas förslag till dom och 
slutligen EU-domstolens dom. I kommande avsnitt om Paramountbeslutet kommer 
själva grunden till förfarandet att beskrivas, för att läsaren ska få en inblick i det 
konkurrensbegränsande problem och det åtagandebeslut som lett fram till 
rättsfallet. 
 

4.2 Paramountbeslutet 
I april 2016 erbjöd sig Paramount att följa åtaganden i enlighet med artikel 9 
konkurrensförordningen, som en lösning på de tvivel som kommissionen påtalat 
beträffande eventuellt konkurrensbegränsande agerande av bolaget. I juli 2016 
godkände kommissionen åtagandena och Paramountbeslutet gjordes bindande. 
Kommissionen menade att vissa klausuler i det filmlicensavtal som Paramount 
ingått med Sky inom Storbritannien och Irland, kunde anses 
konkurrensbegränsande. Licensavtalet gav Sky exklusiva rättigheter att visa 
licensierade filmer inom sitt geografiska område. Kommissionen menade därför att 
klausulerna var ägnade att inskränka konkurrensen och att de hade ett 
konkurrensbegränsande syfte som därför innebar att de behövde tas bort från 
avtalet. Åtagandena innebar i korthet att Paramount inte fick ingå, förnya eller 
förlänga licensavtal för betal-tv-sändningar som införde alternativt återinförde vissa 
avtalsmässiga förpliktelser som kunde anses begränsa marknaden. När Paramounts 
föreslagna åtaganden godkändes av kommissionen, beslutades det också om att 

 
154 Se Paemen och Baltrusch (2017). 
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förfarandet mot Paramount avseende konkurrensbegränsande beteende skulle 
avslutas.155 
 

4.2.1 Bakgrund 
I januari 2014 meddelade kommissionen beslut om att inleda en utredning för att 
granska vissa klausuler i licensavtal mellan flera stora amerikanska filmbolag så 
som Warner Bros., Twentieth Century Fox och Paramount (filmbolagen) och några 
av Europas största TV-bolag så som Sky Italia, Canal+ Frankrike och BSkyB från 
Storbritannien (TV-bolagen). Detta kom att bli startpunkten för Paramountbeslutet. 
Kommissionen valde specifikt att utreda huruvida filmbolagen, genom dessa 
avtalsklausuler, hindrade TV-bolagen från att tillhandahålla sina tjänster över de 
geografiska gränserna, till exempel genom att potentiella abonnenter från andra 
medlemsstater vägrades tillgång till tjänsterna, eller genom att det skedde ett 
gränsöverskridande blockerande till dessa bolags tjänster.156  
 
”Audiovisuellt innehåll” eller med andra ord – filmer – licenseras ofta till TV-bolag 
för sändning på exklusiv och territoriell basis. Typiskt sett sker detta till ett enda 
TV-bolag i varje utvald medlemsstat, som får den exklusiva rätten att sända filmen. 
Med anledning av licensieringen syftade kommissionens utredning till att 
undersöka om bestämmelserna i de licensavtal om sändning via satellit eller online-
streaming som gällde mellan filmbolagen och TV-bolagen och som gav bolagen 
absolut territoriellt skydd, kunde anses strida mot artikel 101 FEUF.157  
 
Beslutet om att inleda en utredning grundade sig på EU-domstolens uttalande i 
Premier League-målen158 som gällde frågan om licensbegränsningar där TV-bolag 
gavs exklusiv rätt att direktsända Premier League-matcher på territoriell basis, det 
vill säga inom en medlemsstats gränser. Licensbestämmelserna innebar att TV-
tittare endast kunde se matcherna via de TV-bolag som var etablerade i den 
medlemsstat där tittarna bodde. I detta fall noterade EU-domstolen att 
licensbestämmelser som hindrar ett bolag från att tillhandahålla sändningar till sina 
tittare utanför det licensierade området, skapar en möjlighet till absolut territoriell 
exklusivitet för alla TV-bolag inom sitt licensområde, vilket begränsar marknaden. 
Agerandet i detta fall ansågs eliminera konkurrensen mellan TV-bolagen och 
licensavtalet förbjöds enligt artikel 101.1 FEUF.159  
 
Målet med Premier League tydliggör framförallt att det inte är tillåtet att tillämpa 
licensklausuler som begränsar ett TV-bolag från att sända immaterialrättsligt 

 
155 Se Case AT.40023 – Cross-border access to pay-TV (2016) punkt 94 och 96; Jfr 
Sammanfattning av ärende AT.40023 punkt 3–7, 18, 24–26. 
156 Se Europeiska kommissionen – Pressmeddelande 13 januari 2014. 
157 Se Europeiska kommissionen – Pressmeddelande 13 januari 2014. 
158 Se Förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. 
159 Se Europeiska kommissionen – Pressmeddelande 13 januari 2014. 
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skyddat innehåll utanför det område som parterna avtalat om.160 Endast den 
omständighet att rättighetsinnehavaren har gett en enda licenstagare ensamrätt att 
sända ett skyddat verk från en viss medlemsstat och således indirekt förbjudit andra 
att sända det verket under en bestämd tidsperiod, räcker dock inte för att ett 
licensavtal avseende immateriella rättigheter ska anses ha ett 
konkurrensbegränsande syfte.161 En rättighetsinnehavare kan alltså ha möjlighet att 
bevilja en exklusiv licenstagare ensamrätten att sända ett skyddat verk via satellit 
under en viss bestämd tidsperiod, från en enda eller från flera sändarmedlemsstater. 
Dock begränsar de territoriella aspekterna utövandet av rättigheten. För det fall 
avtalet kan anses syfta till att avskärma nationella marknader så motverkar det 
fördragets mål om en fri inre marknad. Sådana avtal ska i princip anses utgöra avtal 
som har till syfte att begränsa konkurrensen i den mening som avses i artikel 101.1 
FEUF.162 Med anledning av utredningen i Premier League-målet kring 
gränsöverskridande licenser för betal-TV-tjänster, valde kommissionen att inleda 
en utredning mot filmbolagen och däribland, Paramount. Beslutet om åtaganden 
kom dock senare enbart att gälla för Paramount och Sky. 
 

4.2.2 De omtvistade klausulerna 
Paramount och Sky har en historia av att ha ingått licensavtal med varandra som 
inbegripit att Paramount beviljat Sky exklusiva TV-rättigheter avseende vissa 
filmer i Storbritannien och på Irland, det vill säga inom ett visst licensierat 
område.163 År 2009 ingicks ett licensavtal som bland annat beviljade Sky de 
exklusiva rättigheterna att visa det licensierade materialet i Storbritannien och på 
Irland, men som också innehöll klausuler som begränsade sändningen 
geografiskt.164 År 2014 ingick Paramount och Sky ytterligare ett licensavtal som 
reviderade 2009 års avtal. Förutom att bevilja Sky exklusiva rättigheter att visa det 
licensierade materialet i Storbritannien och på Irland så innehöll 2014 års avtal 
ytterligare två klausuler avseende sändning via internet. Dessa klausuler utgör de 
omtvistade klausulerna och syftade till att förbjuda eller begränsa Sky från att 
acceptera förfrågningar från tittare som befann sig utanför det licensierade området 
men inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), att köpa dessa TV-
distributionstjänster.165  
 
Den första klausulen innebar en begränsning av det område som Sky fick lov att 
sända materialet på via internet, vilket begränsade Skys möjlighet till passiv 

 
160 Jfr Förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. punkt 
146. 
161 Jfr Förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. punkt 
137. 
162 Se Förenade målen C-403/08 och C-429/08 Football Association Premier League m.fl. punkt 
138–139. 
163 Se Case AT.40023 – Cross-border access to pay-TV (2016) punkt 25. 
164 Se Sammanfattning av ärende AT.40023 punkt 9. 
165 Se Case AT.40023 – Cross-border access to pay-TV (2016) punkt 29-30. 
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försäljning. Den andra klausulen krävde att Paramount skulle förbjuda eller i alla 
fall begränsa möjligheten för andra företag utanför Storbritannien och Irland, men 
inom EES, att godkänna oönskade förfrågningar om att köpa dessa tjänster, från 
konsumenter utanför det licensierade området, men inom EES.166 Med andra ord 
tillät klausulerna Sky att blockera tillgången till filmer via deras TV-tjänster på 
internet eller genom satellitsändning, så kallad ”geo-blocking”167, till kunder 
utanför det licensierade området.168 
 
I juli 2015 skickade kommissionen ut ett SOB till Paramount avseende de 
omtvistade klausulerna. Kommissionen ansåg att de omtvistade klausulerna kunde 
anses utgöra ett konkurrensbegränsande avtal enligt artikel 101(1) FEUF. 
Kommissionen menade att klausulerna resulterade i att Sky bland andra, beviljades 
absolut territoriell exklusivitet och således inskränktes den gränsöverskridande 
konkurrensen mellan TV-bolagen då den inre marknaden delades upp mellan 
nationella gränser.169  
 
I Paramountbeslutet konstaterade kommissionen att ett licensierande av exklusiva 
rättigheter till en annan part inom ett visst område inte per automatik måste innebära 
ett konkurrensbegränsande agerande, likt resonemanget i Premier League. Om 
licensavtalet dock syftar till att förbjuda eller begränsa det gränsöverskridande 
tillhandahållandet av tjänsterna, så anses det ha till syfte att begränsa konkurrensen 
och kan då anses strida mot artikel 101.1 FEUF.170 
 
De omtvistade klausulerna kunde på så sätt anses komma att skada konkurrensen 
samt ha ett konkurrensbegränsande syfte enligt artikel 101 FEUF eftersom 
klausulerna var utformade till att förbjuda eller begränsa gränsöverskridande passiv 
försäljning av betal-TV-tjänster samt att bevilja företag absolut, territoriell och 
exklusiv rätt till Paramounts innehåll.171  
 

4.2.3 Paramounts åtaganden och kommissionens 
bedömning 

Som svar på kommissionens utredning om konkurrensbegränsande agerande, 
förband sig Paramount till att ingå åtaganden i enlighet med artikel 9 
konkurrensförordningen. Detta gjordes med förbehåll om att det då inte längre 
fanns skäl för ytterligare åtgärder mot Paramount samt att åtagandena ingicks utan 
erkännande av intrång från Paramounts sida. Åtagandena innebar i huvuddrag att 

 
166 Se Case AT.40023 – Cross-border access to pay-TV (2016) punkt 29–30; Se mål T-873/16 
Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 3. 
167 När webbsidor hindras från att visa viss information inom ett visst geografiskt område. 
168 Europeiska kommissionen – Pressmeddelande 23 juli 2015. 
169 Se Sammanfattning av ärende AT.40023 punkt 14–15. 
170 Se Case AT.40023 – Cross-border access to pay-TV (2016) punkt 36-39; Jfr avsnitt 4.2.1. 
171 Se Case AT.40023 – Cross-border access to pay-TV (2016) punkt 45–49. 
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Paramount varken fick ingå, förnya eller förlänga licensavtal för betal-tv-
sändningar inom något territorium inom EES, som införde alternativt återinförde 
några slags kontraktförpliktelser av den typ som kommissionen kritiserat i SOB:et. 
Detta ifall syftet var att förhindra eller begränsa ett TV-bolag från att acceptera 
oönskade förfrågningar från tittare som ville köpa dessa TV-tjänster men som var 
bosatta eller belägna utanför TV-bolagets licensierade område men inom EES. En 
skyldighet som definierats som en sändningsskyldighet för bolagen.172 Paramount 
åtog sig dessutom att inte väcka talan inför domstol för brott mot en sådan 
sändningsskyldighet i ett befintligt licensavtal. Paramount förband sig att inte 
heller, varken direkt eller indirekt, fullgöra eller tillämpa en ”Paramount-
skyldighet” vilket avsåg att förbjuda eller begränsa TV-bolag inom EES men 
utanför det licensierade området från att acceptera oönskade förfrågningar från 
konsumenter inom TV-bolagets licensierade område. De slutliga åtagandena fick 
en bindningstid till de kommande fem åren, från det att åtagandet signerades den 7 
juli 2016.173  
 
Som redogjorts för i avsnitt 2.2 ska en proportionalitetsbedömning äga rum innan 
beslut om åtaganden antas. Likaså ska kommissionen även ta tredje parts intressen 
i beaktande. Vid publiceringen av förslaget om åtaganden inkom tredje parter med 
frågor och anspråk kring bland annat proportionalitetsbedömningen samt 
åtagandenas negativa effekt på tredje parts rättigheter. Tredje parter menade att 
Paramounts erbjudna åtaganden var oproportionerliga eftersom de påverkade andra 
licensavtal med Paramounts andra avtalsparter, till vilka kommissionen inte 
uttryckt några bekymmer kring. Kommissionen å sin sida avslog detta påstående, 
med argumentet att åtagandena ansågs undanröja de problem som kommissionen 
påtalat eftersom de klausuler som hindrade Sky från att bedriva gränsöverskridande 
passiv försäljning inom EES då togs bort. Likaså undanröjde åtagandena 
Paramounts tidigare skyldighet att förbjuda eller begränsa andra TV-bolag från att 
bedriva gränsöverskridande passiv försäljning i Storbritannien och på Irland och 
eventuella effekter som de klausulerna kan ha haft på Paramounts licensagerande 
gentemot TV-bolagen. Med anledning av detta var åtagandena att anse som 
proportionerliga enligt kommissionen.174 
 
De svarande tredje parterna menade att de föreslagna åtagandena skulle komma att 
negativt påverka tredje parts rättigheter genom att bland annat begränsa dess 
friheter. Kommissionen menade å sin sida att Paramount, genom att frivilligt åta sig 
dessa åtaganden, utövat sin avtalsfrihet att inte ingå avtal eller vara bunden av 
avtalsklausuler som begränsar gränsöverskridande passiv försäljning och således 
skapar absolut territoriell ensamrätt inom EES. Kommissionen tyckte att de genom 
att ha publicerat tillkännagivandet om åtagandena, tog tredje parts intressen i 

 
172 Se Case AT.40023 – Paramount Commitments (2016); Case AT.40023 – Cross-border access 
to pay-TV (2016) punkt 54-55. 
173 Se Case AT.40023 – Paramount Commitments (2016). 
174 Se Case AT.40023 – Cross-border access to pay-TV (2016) punkt 75-77. 
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beaktande och att dess godkännande av Paramounts åtaganden, inte kan vara 
beroende av ett annat företags ställning. Det faktum att åtagandena gjorts bindande, 
berövar enligt kommissionen, inte tredje parters möjlighet att åberopa sina 
rättigheter inför nationell domstol.175 
 

4.2.4 Sammanfattande slutsatser 
Efter det preliminära beslutet om konkurrensbegränsande beteende beslutade 
Paramount, efter flera förhandlingar med kommissionen, att frivilligt åta sig att 
varken inleda nya licensavtal innehållandes de omtvistade klausulerna, förnya 
alternativt förlänga de avtal Paramount hade innehållandes dessa klausuler eller 
motsvarande kontraktsförpliktelser. Åtagandebeslutet riktade sig endast mot 
Paramount. Kommissionen menade att de i sin bedömning tagit tredje parts 
intressen i beaktande, men att beslutet främst åtgärdade de konkurrensproblem som 
kommissionen påtalat, vilket går i linje med då gällande rättspraxis.176 Enligt min 
uppfattning blev effekten av det bindande åtagandebeslutet att Paramount, genom 
sina åtaganden också kom att inskränka sin avtalsfrihet. Frågan är fortsatt i vilken 
mån tredje part påverkats och vilka rättigheter de kan hävda.  
 

4.3 Målet vid tribunalen 
Med anledning av Paramountbeslutet väckte Canal+ i egenskap av tredje part talan 
om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om åtaganden. Tribunalen valde 
dock att gå på kommissionens beslut om att godkänna åtagandena och ogillade talan 
i december 2018. De överväganden som första instans gjorde är dock av relevans 
för framställningen av den slutliga domen från EU-domstolen och således kommer 
detta förfarande presenteras nedan.177 
 

4.3.1 Bakgrund 
Målet grundar sig i det ovan angivna Paramountbeslutet, som resulterat i åtaganden 
som åtgärdat de omtvistade klausulerna som ingått i licensavtalen och som tidigare 
förbjudit och begränsat möjligheterna för Sky att bedriva gränsöverskridande passiv 
försäljning. Klausuler som enligt kommissionen riskerade att begränsa 
marknaden.178 
 

 
175 Se Case AT.40023 – Cross-border access to pay-TV (2016) punkt 78-81. 
176 Jfr avsnitt 3.5 om mål C-441/07 P Kommissionen mot Alrosa. 
177 Se Mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen. 
178 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 3. 
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I januari 2014, samma år som Paramount ingick ett av sina licensavtal med Sky, 
signerades även ett licensavtal med Canal+ avseende betal-TV-sändningar som 
innehöll jämförbara klausuler som de omtvistade klausulerna. Avtalet gällde inom 
Frankrike, där Canal+ erhöll ensamrätt, samt på Mauritius, där ensamrätten dock 
uteblev. Avtalet innebar att Paramount inte själv fick utöva och heller inte låta 
annan tredje part än Canal+ utöva sändningsrättigheter på områden med ensamrätt, 
det vill säga inom Frankrike.179 Paramount hade enligt avtalet en skyldighet att 
förbjuda programföretag inom EES men utanför Frankrike, att genomföra passiva 
försäljningar till Frankrike, eftersom Canal+ hade exklusiva rättigheter där.180 
 
Paramounts och Canal+ avtal utgör alltså samma typ av avtal som det som 
kommissionen anmärkt på mellan Paramount och Sky och som blivit föremål för 
åtaganden. Det som blir frågan är om åtagandebeslutet – om än inte formellt – ska 
gälla alla företag som har jämförbara avtal med Paramount, eller om det är så att 
beslut i förhållande till ett företag enbart kan binda det företaget. 
 
I slutet av augusti 2016 underrättade Paramount Canal+ om beslutet och förklarade 
att de inte skulle vidta några rättsliga åtgärder för att se till att relevanta klausuler 
iakttogs samt meddelade ytterligare att alla slags skyldigheter som åvilade 
företaget, undanröjdes i och med beslutet. Canal+ återkopplade till Paramount i 
oktober 2016 och gjorde gällande att åtaganden som Paramount ingått inom ramen 
för ett förfarande där enbart kommissionen och Paramount varit parter, inte kunde 
åberopas mot Canal+.181 Canal+ var alltså av åsikten att ett beslut i förhållande till 
ett företag, inte ska kunna binda ett annat, utomstående företag. Canal+ väckte 
därför talan om ogiltigförklaring av Paramountbeslutet i dess helhet. 
Kommissionen å sin sida, yrkade att tribunalen skulle ogilla talan.182 
 

4.3.2 Grunder för talan  
Canal+ åberopade fyra grunder till stöd för sin talan. Med anledning av målets utfall 
och uppsatsens fokus, kommer endast de grunder av relevans för utredningen kring 
omfattningen av artikel 9 att diskuteras och analyseras. Detta innefattar således 
Canal+ andra samt tredje grund i målet vid tribunalen. 
 
Företaget åberopade bland annat att kommissionen åsidosatt artikel 9 
konkurrensförordningen vid sin undersökning av de situationer som åtagandena 
syftat till att undanröja. I samband med detta har proportionalitetsprincipen också 
åsidosatts, likaså företagets rätt till försvar. Som tredje grund menade Canal+ att 
kommissionen åsidosatt proportionalitetsprincipen vid dess godkännande av 

 
179 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 11. 
180 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 23. 
181 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 11–12. 
182 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 16 och 20. 
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Paramounts åtaganden och att Canal+ med anledning av detta påverkats negativt 
eftersom bolaget inte längre uppfyllde sina skyldigheter gentemot Canal+. Den 
tredje grunden gör dels gällande att de åtaganden som gjorts bindande varit 
uppenbart oproportionerliga och att kommissionen på så sätt frångått 
proportionalitetsprincipen och dels att Canal+ avtalsenliga rättigheter påverkats 
negativt.183  
 
Tribunalen inledde med att tillåta Canal+ att delta i det rättsliga förfarandet vid 
tribunalen i egenskap av berörd tredje part, enligt vad som stadgas i artikel 13.1 
förordning 773/2004184. Artikeln anger att andra fysiska eller juridiska personer än 
parterna, som begär att bli hörda och som kan påvisa ett tillräckligt intresse i saken, 
skriftligen ska underrättas av kommissionen om förfarandets art och föremål samt 
fastställa en tidsfrist inom vilken de får framföra sina synpunkter.185 
 
Tribunalen konstaterade att Canal+ rättsliga ställning har påverkats till följd av att 
Paramount upphört med att fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot sina 
avtalsparter avseende de omtvistade klausulerna genom att Paramount fullgjort den 
skyldighet som kommissionen ålagt dem. Eftersom Canal+ beviljats delta i det 
administrativa förfarandet i egenskap av tredje part, samt fått inkomma med 
synpunkter gentemot kommissionens notis om åtaganden, måste Canal+ anses ha 
talerätt mot det angripna åtagandebeslutet, likt resonemanget i Morningstar.186 
 
Frågan är emellertid vad som varit de exakta följderna av åtagandebeslutet för 
Canal+ och vad arten och omfattningen av ett åtagandebeslut blir för en tredje part 
som varken erbjudit eller godtagit några åtaganden, eftersom företaget inte har 
omfattats av kommissionens undersökning, men som likväl påverkats av att deras 
avtalspart inte längre infriar vissa klausuler som de gemensamt kommit överens 
om. Detta diskuteras ytterligare i avsnitt 4.3.4.187 
 

4.3.3 Frågan om proportionalitetsprincipen 
Tribunalen tolkar lydelsen samt innebörden av artikel 9 konkurrensförordningen i 
flera hänseenden. Som nämnts tidigare innebär artikel 9 en befogenhet för 
kommissionen att genom beslut göra föreslagna åtaganden rättsligt bindande för ett 
företag, under en viss bestämd period.188 När artikel 9 tillämpas är kommissionens 
roll alltså begränsad till att kontrollera huruvida åtagandena är ägnade att åtgärda 

 
183 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 22, 24 och 76. 
184 Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens 
förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 EG-fördraget (EGT L123 27.4.2004, s. 18). 
185 Jfr art. 13.1 förordning 773/2004. 
186 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 25–26; Jfr avsnitt 2.5 om mål T-
76/14 Morningstar mot Kommissionen. 
187 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 27. 
188 Se avsnitt 2.2. 
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de konkurrensproblem som kommissionen har informerat de berörda företagen om 
samt att kontrollera ifall det inte föreslagits mindre betungande åtaganden som 
istället kan anses undanröja konkurrenshotet på ett lika effektivt sätt.189 Tribunalen 
menar att den preliminära bedömning som kommissionen genomfört och som syftar 
till att företagen ska bedöma sin möjlighet att vidta åtaganden, riktar sig till de 
företag som omfattas av undersökningen, det vill säga i detta fall till Paramount och 
Sky.190 
 
Vid tribunalen gör Canal+ gällande att det skett ett åsidosättande av artikel 9 
konkurrensförordningen när kommissionen gjort åtagandena bindande för alla 
Paramounts avtalsförbindelser inom EES.191 Enligt Canal+ skulle kommissionen 
inom utredningen av Paramountbeslutet, undersöka avtalen mellan Paramount och 
Sky inom Storbritannien och Irland. Istället har kommissionen gjort beslutet 
bindande för hela EES. Med anledning av detta anser Canal+ att kommissionen 
överskridit sina befogenheter och att Canal+ har påtvingats samma konsekvenser 
som Sky, trots att de, till skillnad från Sky, inte haft samma processuella rättigheter. 
Således menar Canal+ att dess rätt till försvar har åsidosatts samt att åtagandena 
varit uppenbart oproportionerliga och att kommissionen på så sätt frångått 
proportionalitetsprincipen. Kommissionen å sin sida bestrider detta.192  
 
Enligt tribunalen skiljer sig bedömningen och räckvidden av 
proportionalitetsprincipen åt vid förfaranden enligt förbudsartikeln i artikel 7 och 
vid bedömningen av åtaganden enligt artikel 9. Tillämpningen av 
proportionalitetsprincipen vid bedömningar enligt artikel 9 sträcker sig till att 
kontrollera huruvida åtagandena är ägnade att åtgärda de konkurrensproblem som 
kommissionen har informerat de berörda företagen om samt kontrollera ifall de 
berörda företagen inte har föreslagit mindre betungande åtaganden som på ett lika 
effektivt sätt kan undanröja konkurrensproblemen. Tribunalen menar att 
kommissionen är skyldig att beakta tredje parts avtalsenliga intressen men att 
kommissionen inte måste undersöka huruvida det finns mindre betungande eller 
mer ändamålsenliga lösningar på problemet.193 Faktumet att Paramounts åtaganden 
gjorts bindande, innebär inte att Canal+ berövas möjligheten att göra sina rättigheter 
som tredje part gällande inom nationell domstol, menar tribunalen vidare. Av den 
anledningen har företagets processuella rättigheter heller inte kränkts. Att 
Paramountbeslutet avser marknaderna inom hela EES och inte bara Storbritannien 
och Irland, menar tribunalen saknar relevans eftersom de omtvistade klausulerna 
syftat till att avskärma de nationella marknaderna inom hela EES. Därför anser 
tribunalen att kommissionen tagit ett rimligt beslut om att omfatta hela området. 

 
189 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 36; Jfr mål C-441/07 P 
Kommissionen mot Alrosa punkt 41. 
190 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 37. 
191 Se avsnitt 4.2.3. 
192 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 84, 109–112. 
193 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 114; C-441/07 P Alrosa mot 
Kommissionen punkt 41 och 61. 
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Det har enligt tribunalen inte funnits några andra förslag på åtaganden som kunnat 
undanröja konkurrenshoten på ett lika lämpligt sätt, eller vars genomförande av 
Paramount hade haft mindre ingripande effekter för Canal+.194 
 
Slutligen konstaterar tribunalen att kommissionen vid dess antagande av 
Paramountbeslutet inte överskridit sina befogenheter enligt artikel 9 och inte heller 
åsidosatt proportionalitetsprincipen. Med anledning därav kan inte talan heller 
vinna bifall på dessa grunder.195 
 

4.3.4 Frågan om tredje parts rättigheter 
Utöver att Canal+ hävdar att åtagandena varit uppenbart oproportionerliga och att 
kommissionen frångått proportionalitetsprincipen när den gjort åtagandena 
bindande, hävdar företaget ytterligare att det genom åtagandenas bundenhet 
uppstått en otillbörlig inverkan på de rättigheter som Canal+ har enligt avtal som 
tredje part.196 
 
Åtagandena har enligt Canal+ medfört en ensidig ändring av de klausuler som ger 
Canal+ exklusiva rättigheter i företagets licensavtal med Paramount. Att avtalet 
ändrats, har enligt bolaget inverkat på dess intressen som tredje part samt på dess 
processuella rättigheter, utan att de varit föremål för kommissionens utredning.197 
 
Tribunalen kommer fram till att det framgår en enighet mellan parterna om att 
åtagandebeslutet inte kan ha den rättsverkan så att klausulerna i Canal+ licensavtal 
med Paramount upphävs. Åtagandebeslutet förpliktar endast Paramount att 
klargöra för sina avtalsparter att de inte längre kommer att infria de omtvistade 
klausulerna. Beslutet påverkar inte klausulernas giltighet, vilket en nationell 
domstol istället skulle kunna bedöma, ifall Canal+ väckte talan där.198 Även ifall 
avtalsfrihet råder, vilken garanterar friheten att välja affärspartner och 
avtalsinnehåll, utgör den dock inte en absolut rättighet, utan ska beaktas i 
förhållande till den funktion den har i samhället, menar tribunalen. Således kan den 
begränsas, under förutsättning att begränsningen är föreskriven i lag alternativt 
förenlig med det väsentliga innehållet i dessa typer av rättigheter och friheter.199 
 
De aktuella åtagandena har gjorts bindande i enlighet med artikel 9 
konkurrensförordningen och innebär en begränsning för Paramount att avstå från 
ett visst sorts agerande. Detta beslut riktas dock endast till de företag som erbjudit 
åtagandet menar tribunalen och är endast bindande i förhållande till dem, vilket 

 
194 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 115–122. 
195 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 123–124. 
196 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 76. 
197 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 79. 
198 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 85. 
199 Se avsnitt 2.4; Jfr mål C-283/11 Sky Österreich punkt 42–48. 
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framgår av artikel 288 fjärde stycket FEUF. Ett beslut som antas med grund i artikel 
9 konkurrensförordningen kan därför enligt tribunalen inte anses syfta till eller 
resultera i att ett åtagande blir bindande för andra företag än de som erbjudit eller 
godtagit det.200  
 
Om ett åtagandebeslut skulle syfta eller resultera i att ytterligare företag blir bundna 
av beslutet, måste detta anses stå i strid med både artikel 9 konkurrensförordningen 
samt skäl 13 därtill, som anger att åtaganden som kommissionen godtagit, endast 
blir bindande för de företag som erbjudit dem, fortsätter tribunalen. Även punkt 115 
i tillkännagivandet om bästa praxis anger att ett beslut som kommissionen godtar 
endast blir bindande för parterna i förfarandet. Tribunalen menar att det är ostridigt 
att Canal+ inte varit part i förfarandet inom Paramountbeslutet. Att kommissionen 
därför skulle göra ett åtagandebeslut bindande för tredje part som inte varit aktuell 
för kommissionens förfarande, skulle snarare innefatta ett ingrepp i den tredje 
partens avtalsfrihet, när det handlar om ett åtagande som består i att inte tillämpa 
en avtalsklausul genom vilken den tredje parten erhåller rättigheter. Detta skulle gå 
utöver vad som föreskrivs i artikel 9 konkurrensförordningen samtidigt som det inte 
anges någonstans i åtagandebeslutet att Paramounts avtalsparter skulle åläggas 
några skyldigheter genom beslutet, menar tribunalen.201 
 
Tribunalen konstaterar dessutom att Paramounts åtaganden per automatik resulterar 
i att företaget inte uppfyller de skyldigheter de har ingått avtal om. Som ett resultat 
av detta bryter då Paramount mot de avtalsenliga rättigheter som programföretagen, 
däribland Canal+, har med Paramount avseende det att Paramount garanterat 
företagen exklusiva rättigheter att sända det licensierade materialet. Frågan är dock 
ifall denna begränsning av rättigheterna är ett resultat av åtagandebeslutet i sig, 
vilket innebär att tredje part åsamkats effekter utan att haft något att säga till om, 
eller om åtagandebeslutet kan ses som något som Paramount ingått frivilligt och 
således vidtagit på egen risk och som inte påverkar möjligheten för tredje part att 
väcka talan vid nationell domstol för att kräva efterlevnad av klausulerna.202 
 
Tribunalen konstaterar alltså att Canal+ avtalsenliga rättigheter har kränkts, men 
det spelar dock ingen roll då Canal+, enligt tribunalen, kan hävda sina rättigheter i 
nationell domstol. Bestämmelsen i artikel 16.1 i konkurrensförordningen anger att 
nationella domstolar inte får fatta beslut som strider mot det beslut som 
kommissionen har fattat.203 Dock tar tribunalen fasta på vad som anges i skäl 13 till 
konkurrensförordningen om att åtaganden inte påverkar medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter och domstolar när det gäller befogenheter att besluta i 
fallet. De menar att till skillnad från artikel 7 i konkurrensförordningen, så innebär 

 
200 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 88–90. 
201 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 91–94. 
202 Jfr mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 96. 
203 Jfr art. 16.1 konkurrensförordningen; Mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 
97. 
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inte ett åtagande enligt artikel 9 något förbud och heller inget konstaterande att 
beteendet utgör en överträdelse av artikel 101 FEUF. Med anledning därav väljer 
tribunalen att gå på kommissionens anförande om att Paramountbeslutet inte på 
något sätt påverkar en nationell domstols befogenhet att pröva huruvida klausulerna 
strider mot artikel 101.1 FEUF. Det aktuella beslutet har enligt tribunalen endast ett 
inflytande över den nationella domstolen i det avseende att det utgör en preliminär 
bedömning som den nationella domstolen endast ska beakta som en indikation på 
att det aktuella avtalet kan vara konkurrensbegränsande.204 
 
Enligt tribunalen blir det upp till de nationella domstolarna att avgöra ifall de 
omtvistade klausulerna strider mot artikel 101.1 FEUF och om de inkräktar på 
tredje parts avtalsenliga rättigheter. För det fall den nationella domstolen kommer 
till denna slutsats ankommer det på kommissionen att ta upp förfarandet på nytt, 
utan för att vid detta fall vara bunden av det nationella avgörandet.205 Mot bakgrund 
av detta konstaterar tribunalen slutligen att Paramountbeslutet inte påverkar Canal+ 
möjligheter att väcka talan vid nationell domstol och hävda sina rättigheter.206 
Vidare konstateras även slutligen att kommissionen inte överskridit sin befogenhet 
enligt artikel 9 konkurrensförordningen och att den inte åsidosatt 
proportionalitetsprincipen. Tribunalen avslår därmed talan avseende att det skulle 
ha skett en otillbörlig inverkan på Canal+ avtalsenliga rättigheter.207 
 

4.3.5 Sammanfattande slutsatser 
Tribunalen avvisar slutligen Canal+ talan i dess helhet. Domstolen konstaterar att 
proportionalitetsbedömningen endast ska avse bedömningen av huruvida 
åtagandena åtgärdar de konkurrensproblem som kommissionen påtalat samt att den 
endast utgör en kontroll av om företaget självt eventuellt föreslagit mindre 
betungande åtaganden. Kommissionen har därför inget ansvar att själv undersöka 
om det finns mindre betungande åtgärder som skulle kunna vidtas från företagets 
sida. Det mest utmärkande i tribunalens dom är konstaterandet att Canal+ 
avtalsenliga rättigheter kan anses ha blivit kränkta, men eftersom Canal+ enligt 
domstolen har möjlighet att väcka talan i nationell domstol, så kan inte företagets 
processuella rättigheter anses ha kränkts. Domstolen bekräftar avtalsfriheten men 
menar samtidigt att Paramount ingått åtagandena frivilligt och hamnar i ett liknande 
resonemang som det som förts kring Alrosa-domen, se ovan avsnitt 3.6. 
 
Tribunalen håller till stora delar med Canal+ om att det utgör ett fel att ett 
åtagandebeslut syftar eller resulterar i att tredje part blir indirekt bunden av beslutet. 

 
204 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 100; C-547/16 Gasorba m.fl. punkt 
27 och 29. 
205 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 103. 
206 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 104. 
207 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 107–108. 
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Domstolen menar också att om en sådan bundenhet skulle uppstå, skulle det 
innebära ett ingrepp i den tredje partens avtalsrättighet. Men även om detta skulle 
anses vara fallet, så menar tribunalen att Canal+ har en möjlighet att väcka talan i 
nationell domstol och hävda sina rättigheter, då den nationella domstolen enligt 
tribunalen har en möjlighet att fastslå ett konkurrensbegränsande beteende eftersom 
åtagandebeslutet endast omfattar en preliminär bedömning. 
 
Jag tycker att tribunalens motiveringar och argumentation är något förvirrande. 
Domstolen säger dels att nationell domstol kan tillförsäkra Canal+ dess rättigheter 
och på så sätt läggs vikt vid tredje parts avtalsenliga rättigheter. Samtidigt får den 
nationella domstolen inte gå emot ett beslut som kommissionen fattat. För det fall 
den nationella domstolen då skulle finna att det föreligger ett 
konkurrensbegränsande beteende, så faller det åter på kommissionen att utreda 
saken på nytt, varvid kommissionen inte är bunden av vad den nationella domstolen 
säger. Det uppstår en ond cirkel som inte riktigt får ett slut där kommissionen på 
nytt har möjlighet att ta upp något som redan tidigare avgjorts, vilket strider mot 
principen om ne bis in idem samt även mot artikel 9 som säger att saken inte ska 
kunna anses konkurrensbegränsande igen, när beslutet om åtaganden gjorts 
bindande.208  
 
Tribunalen anser att beslutet endast kan bli bindande för de som är parter i 
förfarandet och som omfattas av de aktuella klausulerna. Dock anges i inledningen 
till tribunalens dom att även jämförbara klausuler inbegrips i beslutet vilket jag 
anser kan indikera att de avtalsklausuler Paramount har med Canal+ även omfattas. 
Således skulle Canal+ kunna betraktas som berörd part och borde erhålla rättigheter 
därefter.209 
 

4.4 Målet vid EU-domstolen 
Med anledning av utfallet i tribunalen valde Canal+ att överklaga domen till EU-
domstolen som avkunnade dom i december 2020. I överklagandet yrkade Canal+ 
på att tribunalens dom skulle upphävas samt på att EU-domstolen skulle 
ogiltigförklara Paramountbeslutet.210 
 
I målet vid EU-domstolen åberopade Canal+ fyra nya grunder till stöd för sin talan. 
Canal+ anförde att tribunalen gjort en felaktig rättstillämpning när den fann att 
kommissionen inte gjort sig skyldig till maktmissbruk avseende Paramountbeslutet. 

 
208 Jfr avsnitt 4.2.3 och 2.2. 
209 Se avsnitt 4.3.4 och avsnitt 2.5. 
210 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 1 och 10. I målet vid EU-
domstolen intervenerade även parter såsom C More, Republiken Frankrike, Union des producteurs 
de cinéma, European Film Agency Directors och Bureau européen des unions de consommateurs 
(BEUC), varvid de tre första framfört liknande yrkanden som Canal + gentemot kommissionen 
medan BEUC intervenerat till stöd för kommissionen. 
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Vidare menade Canal+ att tribunalen åsidosatt den kontradiktoriska principen, 
vilken innebär att ingen får dömas ohörd.211 Den kontradiktoriska processen bygger 
på att parterna står för informationen som läggs fram inför domstolen att grunda sitt 
beslut på så att alla parter får lika möjlighet att presentera sin version av tvisten.212 
Canal+ yrkade ytterligare att tribunalen genomfört en ofullständig utredning av de 
faktiska omständigheterna. Slutligen anförde Canal+ att tribunalen gjort en felaktig 
rättstillämpning vid dess tolkning av artikel 9 konkurrensförordningen och punkt 
128 i kommissionens tillkännagivande om bästa praxis samt att domstolen åsidosatt 
proportionalitetsprincipen och tredje parts rättigheter.213  
 
Som angivet ovan kommer endast de grunder av relevans för uppsatsens område att 
presenteras till fullo. Detta rör endast Canal+ fjärde grund som består av två 
delgrunder, varvid störst fokus kommer att läggas vid den andra delgrunden. 
 

4.4.1 Frågan om proportionalitetsprincipen 
Fjärde grundens första delgrund avser påståendet om att tribunalen åsidosatt 
proportionalitetsprincipen och underlåtit att iaktta tredje parts rättigheter genom att 
konstatera att kommissionen inte varit skyldiga att undersöka var och en av de 
berörda nationella marknaderna.214 Canal+ argumenterade för att kommissionen 
bortsett från sin skyldighet att undersöka även andra nationella marknader när de 
beviljade Paramounts åtaganden. Eftersom åtagandena har kommit att omfatta 
samtliga Paramounts avtal med programföretag inom EES menar Canal+ att de 
påverkats trots att kommissionens utredning enbart avsåg licensavtalen mellan Sky 
och Paramount. Canal+ menar att kommissionen inte tagit hänsyn till mindre 
betungande åtaganden som Paramount föreslagit, som skulle ha haft mindre effekter 
för Canal+ utan att för den delen vara mindre effektiva.215 Enligt Canal+ har 
tribunalen därför genom att godkänna kommissionens tillvägagångssätt åsidosatt 
proportionalitetsprincipen samt tredje mans rättigheter, i strid med vad domstolen 
konstaterar i Alrosa-domen, där det konstaterats att kommissionen är skyldig att ta 
hänsyn till tredje parts intressen.216  
 
EU-domstolen finner det utrett i målet att kommissionens preliminära bedömning 
endast avsett avtalsklausuler i licensavtal mellan Paramount och Sky. Domstolen 
konstaterar dock att det framgår att Paramounts åtaganden även avsett liknande 
klausuler i licensavtal som Paramount ingått eller kunde komma att ingå med andra 

 
211 Westberg (2021) s. 145. 
212 Westberg (2021) s. 140–144.  
213 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 16. 
214 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 78. 
215 Jfr GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 102. 
216 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 79. 
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programföretag etablerade inom EES.217 Domstolen anför dessutom att tribunalen 
har grundat sitt beslut på att de relevanta klausulerna gett upphov till territoriell 
exklusivitet och på så sätt alltså riskerat att bidra till avskärmning av nationella 
marknader, vilket är konkurrensbegränsande och således strider mot fördraget. Med 
anledning därav konstaterade EU-domstolen att tribunalen gjort en korrekt 
bedömning när de ansett att klausulerna kunnat påverka hela EES-området. Med 
andra ord anser inte EU-domstolen att det förelegat en skyldighet för kommissionen 
att granska varje nationell marknad för sig eftersom avtalen i sig kan äventyra en 
väl fungerande inre marknad som kunnat tänkas verka konkurrensbegränsande på 
hela den geografiska marknaden EES. EU-domstolen väljer därför att avslå den 
fjärde grundens första delgrund.218 
 

4.4.2 Frågan om tredje parts rättigheter 
I fjärde grundens andra delgrund påstår Canal+ att tribunalen åsidosatt punkt 128 i 
tillkännagivandet om bästa praxis som säger att åtaganden ska vara entydiga och 
direkt tillämpliga219, samt tredje parts avtalsenliga rättigheter genom bedömningen 
att Paramountbeslutet inte skulle kunna påverka Canal+ möjligheter att väcka talan 
i nationell domstol för att åberopa sina rättigheter.220 
 
Tribunalen konstaterade att Paramountbeslutet inte kunde anses utgöra något 
ingrepp i Canal+ avtalsfrihet eftersom bolaget, enligt tribunalen, hade möjlighet att 
väcka talan vid nationell domstol för att få fastställt huruvida de aktuella 
klausulerna kunde anses strida mot konkurrensförbudet i artikel 101.1 FEUF och 
på så sätt hävda sina rättigheter. Canal+ menar att detta utgjorde ett åsidosättande 
av artikel 9 konkurrensförordningen samt punkt 128 i tillkännagivandet om bästa 
praxis eftersom beslut grundade på artikel 9 inte får ha till syfte eller resultat att ett 
åtagande blir bindande för andra parter än de som erbjudit eller godtagit dem.221 
Vidare enligt punkt 128 ska åtagandebeslut som påverkar tredje part och således 
kräver ett medgivande, inte kunna genomföras förrän bevis presenterats om denne 
tredje parts samtycke.222 
 
Vidare menar Canal+ att tribunalen åsidosatt Canal+, såsom tredje parts, rättigheter 
genom bedömningen att Paramountbeslutet knappt kunnat påverka den nationella 
domstolens bedömning, eftersom detta endast utgör en preliminär bedömning.223 
Canal+ hävdar med stöd i rättspraxis224, att företaget på så vis fråntagits sin 

 
217 Se mål T-873/16 Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 8–10; Jfr mål C-132/19 P Groupe 
Canal+ mot Kommissionen punkt 81–82. 
218 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 82–87. 
219 Se avsnitt 2.2. 
220 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 78. 
221 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 88. 
222 Jfr punkt 128, Tillkännagivandet om bästa praxis. 
223 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 90. 
224 Se mål C-547/16 Gasorba m.fl. punkt 28–29. 
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avtalsfrihet eftersom företaget i praktiken inte kan förmå den nationella domstolen 
att göra en annan bedömning än den kommissionen redan gjort då nationella 
domstolar måste beakta kommissionens preliminära bedömningar vid förfaranden 
enligt artikel 9 konkurrensförordningen.225 
 

4.4.3 Generaladvokatens förslag till avgörande 
Innan EU-domstolens dom presenteras ska generaladvokatens förslag till dom först 
klargöras. Generaladvokat Giovanni Pitruzzellas förslag till avgörande fokuserar 
främst på den tredje och den fjärde grunden i målet vid EU-domstolen. Pitruzzella 
menar att målet framförallt handlar om tre rättsliga huvudfrågor. För uppsatsens 
fokusområde kommer en fördjupning främst att ske i den andra och tredje 
rättsfrågan. Dessa handlar om huruvida kommissionen, när den antar ett beslut i 
enlighet med artikel 9, ska ta hänsyn till överväganden angående tillämpningen av 
artikel 101.3 FEUF och dels huruvida kommissionen har iakttagit 
proportionalitetsprincipen när åtagandena gjordes bindande, särskilt med hänsyn 
till de effekter som kunde uppkomma för tredje part. Detta blir enligt Pitruzzella i 
synnerhet intressant vid detta mål, eftersom åtagandena inneburit att Paramount ska 
bryta mot avtalsförpliktelser gentemot en tredje part som varken erbjudit eller 
godtagit några åtaganden.226  
 
Generaladvokaten konstaterar att det inom ett system med parallell behörighet 
måste undvikas att fattas motstridiga beslut, i ledet att garantera principerna om 
rättslig säkerhet och en enhetlig tillämpning av gemenskapens konkurrensregler. 
Det är dessutom nödvändigt att förtydliga vilka konsekvenser kommissionens 
beslut har på nationella domstolar. Enligt skäl 22 till konkurrensförordningen 
påverkar inte åtagandebeslut nationella domstolarnas befogenhet att tillämpa artikel 
101 och 102 FEUF, något som Pitruzzella inte håller med om.227 
 
Knäckfrågan blir enligt Pitruzzella, huruvida det skett ett åsidosättande av 
proportionalitetsprincipen samt hur åtagandena kan tänkas inverka på tredje parts 
avtalsenliga rättigheter. Enligt Pitruzzella bör en avvägning göras mellan å ena 
sidan avtalsfriheten och å andra sidan de rättsprinciper och rättsfall som fastställts 
inom EU-rätten. Det hör inte till ovanligheten att beslut inom 
konkurrensförfaranden inverkar på avtalsförhållanden. Det som utmärker sig i detta 
fall dock är att kommissionen, i syfte att skydda den fria marknaden, har godtagit 
ett åtagande som inverkar på företagets avtalsförhållanden med andra tredje parter, 
som inte varit föremål för förfarandet enligt artikel 9 konkurrensförordningen.228 
Pitruzzella ifrågasätter ifall ett beslut att godta åtaganden får gå så långt att företaget 

 
225 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 90. 
226 Jfr GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 4. 
227 Jfr GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 6. 
228 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 118. 
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inte längre behöver uppfylla ett avtal som har ingåtts med tredje part? Kan 
konkurrensskyddet motivera en så stor inskränkning av en tredje parts 
avtalsfrihet?229  
 
Pitruzzella är av uppfattningen att proportionalitetsprincipen ska tillämpas i två 
riktningar i enlighet med vad domstolen konstaterat i Alrosa-domen.230 Å ena sidan 
innefattar principen frågan kring huruvida företagets åtaganden kan anses 
undanröja de konkurrensproblem som kommissionen adresserat och huruvida det 
inte föreslagits mindre betungande åtaganden som på ett lika effektivt sätt kunnat 
undanröja problemen. Å andra sidan är principen också tillämplig på tredje parts 
intressen som måste tas i beaktning. Med andra ord fastställer praxis att 
åtagandebeslut kan komma att inverka på tredje parts intressen. Beslutet är endast 
att anse som rättsenligt om proportionalitetsprincipen iakttagits vid 
bedömningen.231 Pitruzzella anser att själva kärnan inom proportionalitetsprincipen 
inbegriper att unionsinstitutionerna inte får gå utöver vad som är ändamålsenligt 
och nödvändigt för att uppnå de legitima mål som eftersträvas med bestämmelserna 
i det aktuella fallet. De åtaganden som väljs ska vara de minst ingripande och får 
inte resultera i besvär som är orimliga i förhållande till de eftersträvade målen.232  
 
Generaladvokat Pitruzzella är av åsikten att ifall godkända åtagandebeslut resulterar 
i att ett företag så som Paramount i detta fall, inte längre behöver uppfylla sina 
avtalsförpliktelser gentemot tredje part, så innebär det en så pass stor inskränkning 
i denna tredje parts avtalsfrihet som inte kan motiveras mot bakgrund av 
proportionalitetsprincipen.233  
 
Avseende möjligheten att väcka talan i nationell domstol anser Pitruzzella att den 
svaga punkten blir att åtagandebeslutet inte på något sätt kan undgå att påverka den 
nationella domstolen, eftersom beslutet uppställer en begränsning av domstolens 
skönsmässiga bedömning. Åtagandebeslutet utesluter förvisso inte att den 
nationella domstolen gör en annan bedömning än kommissionen, men domstolen 
får inte ignorera kommissionens beslut. Målet om att säkerställa en effektiv och 
enhetlig tillämpning av EU:s konkurrensrätt tvingar också den nationella domstolen 
att ta kommissionens preliminära bedömning i beaktning och att betrakta den som 
ett indicium.234 Ifall kommissionens beslut om åtaganden enligt artikel 9 inte ålade 
den nationella domstolen att betrakta beslutet som ett indicium eller prima facie-
bevis, skulle det kunna leda till farliga avvikelser av unionens konkurrensrätt och 

 
229 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 119. 
230 Se avsnitt 3.4.1. 
231 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 122; Se mål C-441/07 P Kommissionen 
mot Alrosa punkt 41. 
232 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 124; Jfr mål C-128/15, Spanien mot 
rådet punkt 71. 
233 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 125. 
234 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 127; Jfr mål C-547/16 Gasorba m.fl. 
punkt 29. 
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således skulle systemet med parallell behörighet för tillämpning av 
konkurrensreglerna i konkurrensförordningen, komma att undergrävas, menar 
generaladvokaten.235  
 
För att tredje part så som Canal+ ska ha möjlighet att väcka talan vid nationell 
domstol förutsätts att presumtionen att de relevanta klausulerna är ogiltiga, 
upphävs. Detta i samband med ovan angivet resonemang om att den nationella 
domstolen ska betrakta beslutet som ett prima facie-bevis, försvagar Canal+ 
möjlighet att väcka talan kraftigt, menar Pitruzzella. För att Canal+ alltså ska få 
väcka talan, får inte de omtvistade klausulerna betraktas som ogiltiga om talerätten 
ska kunna åberopas. I samband med att den nationella domstolen måste betrakta det 
kommissionen sagt som en förutsättning, så blir det enligt Pitruzzella inte lätt för 
Canal+ att hävda sina rättigheter. Ifall målet om att eftersträva konkurrensskydd 
vägs tyngre i avvägning mellan avtalsfriheten och konkurrensrätten, så skapas lägre 
skyddsgarantier för de som berörs av beslutet och således blir inskränkningen av 
tredje parts rättigheter alldeles för stor menar Pitruzzella.236 Att anse 
inskränkningen av tredje parts avtalsfrihet som nödvändig för att upprätthålla 
konkurrensen är inte tillräckligt för att föranleda någon annan bedömning menar 
generaladvokaten.237  
 
Slutligen påpekar Pitruzzella att tribunalens lösning skulle motverka funktionen och 
effektiviteten av konkurrensskyddsmekanismen genom besluten att godta 
åtaganden. Pitruzzella uttrycker det som att utifrån tribunalens synsätt, skulle 
företag som föreslår åtaganden, utsättas för två ”damoklessvärd”238 som skulle ha 
allvarlig påverkan på både rättssäkerheten samt systemets balans. Dels skulle 
Paramount kunna utsättas för avtalsrättsligt skadeståndsansvar i diverse nationella 
domstolar och dels skulle kommissionen kunna komma att återuppta förfarandet 
om konkurrensbegränsande beteende ifall nationell domstol förpliktar Paramount 
att åsidosätta sina åtaganden till fördel för avtalsskyldigheten.239  
 
Generaladvokat Pitruzzella drar slutsatsen att kommissionen inte på ett lämpligt sätt 
kan anses ha beaktat tredje parts intressen när de godkände Paramounts åtaganden. 
Generaladvokaten menar att tribunalen gjort en felaktig rättstillämpning när den 
slog fast att kommissionens beslut inte varit felaktigt i det avseendet och lämnar 
som slutligt förslag till EU-domstolen att godkänna Canal+ fjärde grund avseende 
denna aspekt och således bifalla överklagandet på den grunden.240 
 

 
235 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 129. 
236 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 130. 
237 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 131; Se GA Kokott i C-441/07 P 
Kommissionen mot Alrosa punkt 43. 
238 Antikens ord för överhängande fara. 
239 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 132. 
240 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 133–134. 
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4.4.4 EU-domstolens bedömning 
EU-domstolen beaktar i stora delar det som generaladvokat Pitruzzella anfört och 
fokuserar främst på frågan kring proportionalitetsbedömningen samt frågan om 
Canal+ rätt att bli hörd och om de verkligen har möjlighet att väcka talan i nationell 
domstol. 
 
Tribunalen har i korthet funnit att åtagandebeslut endast kan anses bindande för de 
företag som frivilligt har erbjudit ett åtagande. Beslutet kan inte anses ha till syfte 
eller resultat att göra det bindande för ett företag som vare sig erbjudit eller godtagit 
ett åtagande.241 Tribunalen fann vidare att ett bindande åtagandebeslut om att 
underlåta att tillämpa en viss avtalsklausul som ger tredje part rättigheter, utgör ett 
ingrepp i tredje parts avtalsfrihet som går utöver det som stadgas i artikel 9 
konkurrensförordningen ifall tredje part varken har erbjudit åtagandet eller varit 
föremål för kommissionens utredning kring det.242  
 
Det framgår inte heller av Paramountbeslutet att Paramounts avtalsparter åläggs 
någon skyldighet enligt beslutet. Omständigheten att Paramount åtog sig ett allmänt 
åtagande att inte väcka talan för att säkerställa att programföretagen efterlevde sin 
skyldighet att inte genomföra passiva försäljningar utanför sina exklusiva områden, 
innebar automatiskt att Paramount inte uppfyllde sin egen skyldighet att förbjuda 
sådana försäljningar. Således har åtagandet per automatik medfört en inskränkning 
av tredje parts avtalsenliga rättigheter som de har gentemot Paramount. Enligt 
tribunalen måste dock inskränkningen av tredje parts rättigheter ha uppkommit som 
en följd av Paramountbeslutet, för att tredje parts rättigheter ska kunna anses 
kränkta. Paramounts frivilliga beslut om att ingå åtagandena kan också ses som ett 
frivilligt val av Paramount som företaget vidtagit på egen risk, menar tribunalen. 
Därför kan inte tredje parts möjlighet att väcka talan vid nationell domstol för att 
säkerställa att klausulerna efterlevs ha påverkats, menade tribunalen och således har 
Canal+ avtalsenliga rättigheter inte kränkts.243 
 
EU-domstolen inleder med att konstatera att proportionalitetsbedömningen vid 
tillämpningen av artikel 9 konkurrensförordningen dels blir begränsad till att 
kontrollera huruvida åtaganden syftar till att åtgärda de konkurrensproblem som 
kommissionen synliggjort och dels till att bedöma ifall de berörda företagen inte 
föreslagit andra åtaganden som på ett lika effektivt sätt kunnat undanröja 
problemen, samtidigt som de varit mindre betungande.244 Alrosa-domen fastställer 
att kommissionen vid denna prövning, ska beakta tredje parts intressen.245 
 

 
241 Jfr avsnitt 4.3.2; Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 94. 
242 Jfr avsnitt 4.3.2; Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 95. 
243 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 96–101. 
244 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 105. 
245 Se mål C-441/07 P Alrosa mot Kommissionen punkt 41; Jfr avsnitt 3.4.1. 
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I likhet med generaladvokatens utlåtande menar EU-domstolen att kontrollen av 
åtagandena och bedömningen ifall dessa är proportionerliga främst ska göras med 
hänsyn till åtagandenas inverkan på tredje parts intressen och inte utifrån huruvida 
de är lämpliga nog att undanröja konkurrensproblemen. Det väsentliga är att tredje 
parts rättigheter inte förlorar sitt innehåll eller betydelse.246   
 
EU-domstolens uppfattning är att tribunalen gjort en riktig bedömning när den 
slagit fast att det utgör ett ingrepp i tredje parts avtalsfrihet, som går utöver vad som 
föreskrivs i artikel 9 konkurrensförordningen, att göra ett åtagande bindande som 
består i att avtalsklausuler inte ska tillämpas. Likt tribunalen menar EU-domstolen 
att det inte framgått av Paramountbeslutet att åtagandebeslutet direkt ålägger 
Canal+ några skyldigheter men att Paramounts åtaganden dock automatiskt 
inneburit att Paramount inte uppfyller vissa av sina avtalsförpliktelser gentemot 
Canal+. Därmed åtnjuter inte Canal+ sina fulla avtalsenliga rättigheter, som en följd 
av åtagandebeslutet.247  
 
Domstolen konstaterar även att skäl 13 i konkurrensförordningen inte utgör ett 
hinder mot att väcka talan vid nationell domstol. Skäl 13 säger att åtagandebeslut 
inte påverkar befogenheten för de nationella domstolarna att bedöma ifall det skett 
en överträdelse av artikel 101 eller 102 FEUF.248 
 
Artikel 16.1 konkurrensförordningen förbjuder å andra sidan möjligheten för 
nationella domstolar att fatta beslut som strider mot ett kommissionsbeslut. EU-
domstolen konstaterar därför att tribunalen, när de slog fast att de nationella 
domstolarna skulle kunna förplikta Paramount att bryta mot sina bindande 
åtaganden, åsidosatt artikel 16.1 konkurrensförordningen.249 
 
Enligt europarättslig praxis och artikel 16.1 konkurrensförordningen, måste 
nationella domstolar även undvika att fatta beslut rörande förfaranden som senare 
kan komma att bli föremål för beslut av kommissionen eller som skulle strida mot 
ett beslut som kommissionen överväger att fatta i en redan inledd process. Den 
bakomliggande tanken är att konkurrensreglerna ska tillämpas konsekvent och följa 
den allmänna rättssäkerhetsprincipen.250 Med andra ord får de nationella 
domstolarnas beslut aldrig gå emot vad kommissionen beslutat eller riskerar att 
besluta om. Detta följer av praxis251 som säger att de nationella domstolarna inte får 
anta ett negativt beslut avseende ett agerande som konstaterar att artikel 101 och 

 
246 Se GA Pitruzzella i C-132/19 P Groupe Canal+ punkt 123; Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ 
mot Kommissionen punkt 106. 
247 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 107. 
248 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 108; Se skäl 13, 
konkurrensförordningen; Se mål C-547/16 Gasorba m.fl. punkt 30. 
249 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 111. 
250 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 112. 
251 Se mål C-344/98 Masterfoods och HB punkt 51. 
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102 FEUF inte har åsidosatts, ifall kommissionen fortfarande kan återuppta 
förfarandet och konstatera motsatsen.252  
 
Sammanfattningsvis konstaterar EU-domstolen att tribunalen gjort sig skyldig till 
en felaktig rättstillämpning när den funnit att nationell domstol skulle kunna 
fastställa att de relevanta klausulerna inte strider mot artikel 101. Nationell domstol 
kan enligt EU-domstolen inte bifalla en talan av ett bolag som vill säkerställa sina 
avtalsenliga rättigheter, vilka åsidosatts av de åtaganden som gjorts bindande. EU-
domstolen menar att den nationella domstolen varken på ett lämpligt eller effektivt 
sätt, kan reparera det som kommissionen underlåtit att göra, det vill säga att 
kontrollera huruvida åtagandena stått i proportion till skyddet för tredje parts 
avtalsenliga rättigheter. Canal+ eller Paramounts övriga avtalsparter har alltså ingen 
möjlighet att väcka talan vid nationell domstol för att åtgärda det Paramounts 
åtaganden resulterat i.253 
 
I Alrosa-domen fann domstolen att den omständighet att kommissionen hade gjort 
enskilda åtaganden bindande, inte innebar att andra företag saknade möjligheten att 
skydda sina rättigheter inom ramen för relationen med företaget.254 Detta uttalande 
väljer nu EU-domstolen att frångå. Domstolen menar att när det handlar om ett 
bindande åtagandebeslut som innebär att Paramount ska underlåta att utföra vissa 
av sina skyldigheter gentemot Canal+, avtalsskyldigheter som Paramount frivilligt 
ingått innan åtagandebeslutet trätt i kraft, kan Canal+ avtalsenliga rättigheter inte 
anses skyddas på ett lämpligt sätt inom ramen för en talan som väcks vid en 
nationell domstol.255 
 
EU-domstolen bifaller därför Canal+ fjärde grunds andra del vilket innebär att 
tribunalen gjort en felaktig rättstillämpning vid bedömningen av huruvida 
Paramountbeslutet varit proportionerligt i förhållande till åsidosättandet av tredje 
parts intressen. EU-domstolen menar att beslutet inte är proportionerligt och med 
anledning därav ska tribunalens dom upphävas.256 
EU-domstolen menar att när ett åtagande består i att underlåta att tillämpa en 
avtalsklausul som ger tredje man rättigheter, utgör det ett ingrepp i denna tredje 
parts avtalsfrihet, som går utöver det som artikel 9 konkurrensförordningen stadgar, 
ifall kommissionen gjort åtagandet bindande i förhållande till tredje part som inte 
på något sätt varit föremål för kommissionens förfarande.257  
 
Även ifall Paramountbeslutet per automatik inte medför några skyldigheter för 
Canal+ så är det ändå så att de aktuella åtagandena automatiskt medför en negativ 

 
252 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 113. 
253 Jfr mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 114–116. 
254 Se mål C-441/07 P Alrosa mot kommissionen punkt 49. 
255 Se mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 117. 
256 Se mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 118–120. 
257 Se mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 123–124. 
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inverkan på den avtalsenliga rättighet som Canal+ åtnjuter i sitt avtal med 
Paramount. Detta då beslutet innebär en skyldighet för Paramount att inte uppfylla 
sina skyldigheter enligt avtalet. Kommissionen kan därför anses ha åsidosatt tredje 
parts avtalsenliga rättigheter vilket innebär att kommissionen också åsidosatt 
proportionalitetsprincipen. EU-domstolen bifaller därför Canal+ yrkanden och 
ogiltigförklarar slutligen även Paramountbeslutet.258 
 

4.5 Sammanfattande slutsatser och effekter 
av Canal+ 

Tribunalens dom rivs på så sätt upp och EU-domstolens rättsfall med Canal+ 
frångår den tidigare, strikta hållning som domstolen fört i Alrosa där åtagandebeslut 
godkändes utan krav om lika noggrann utredning. Canal+ resulterar således i det 
första fallet som river upp ett åtagandebeslut. EU-domstolens slutsats blir att 
åtagandebeslut kan anses utgöra ett ingrepp i tredje parts avtalsfrihet. Trots det att 
Canal+ inte utgjort part i förfarandet, så innebär de aktuella åtagandena per 
automatik ändå att Paramount inte kan uppfylla sina avtalsförpliktelser gentemot 
Canal+, vilket gör att Canal+ påverkas negativt. Genom domen med Canal+ ställs 
därmed högre krav på proportionalitetsbedömningen. 
 
Det som skiljer EU-domstolens domslut åt från tribunalens dom samt domstolens 
utfall i Alrosa, är dels sättet domstolen ser på artikel 16.1 konkurrensförordningen. 
EU-domstolen är, till skillnad från tribunalen, av uppfattningen att nationella 
domstolar måste beakta kommissionens beslut och inte anta negativa beslut 
avseende avtal som är föremål för kommissionens bedömning. Detta för att 
upprätthålla en konsekvent och rättssäker tillämpning av den EU-rättsliga 
konkurrensrätten. Domstolen konstaterar också att proportionalitetsbedömningens 
fokus inte alls ska ligga vid huruvida åtagandena är lämpliga nog att undanröja 
konkurrensproblemen. Kommissionen ska istället fokusera på åtagandenas 
inverkan på tredje part. 
 
Fallet med Canal+ innebär nya rön att förhålla sig till för både kommissionen och 
tredje parter vad gäller godkännandet av åtagandebeslut då ett större fokus nu bör 
ligga vid tredje parts intressen.259 Detta är ytterligare en skillnad från Alrosa-
domen, där tredje parts intressen fick stå tillbaka till förmån för att upprätthålla 
konkurrensen. 
 
Domen kan även ses som ett av EU-domstolen gediget försök till att återskapa ett 
sken av kontroll genom att målet med Canal+ korrigerar Alrosa-domen, som 
historiskt sett mottagit en hel del kritik. Keane menar dock att fallet fortsatt belyser 

 
258 Se mål C-132/19 P Groupe Canal+ mot Kommissionen punkt 125–128. 
259 Keane (2021) s. 2. 
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en icke-kontroll över hur bedömningen och appliceringen av åtaganden ska 
hanteras, vilket jag instämmer i. Frågan är hur tredje parts intressen fullt ut kan 
beaktas i praktiken.260 
 
Genom domen bekräftar även EU-domstolen att nationella domstolar inte har 
befogenhet för någon skönsmässig bedömning alls vid granskningen av 
åtagandebeslut, trots att konkurrensförordningen säger att kommissionens beslut 
endast är en preliminär bedömning. EU-domstolen konstaterar att tribunalen gjort 
fullständigt fel när de bedömt att nationella domstolar haft befogenhet att döma 
emot beslutet. Att nationella domstolar begränsas på det sättet, grundas i 
nödvändigheten i att upprätthålla och skydda EU-rättens enhetlighet menar EU-
domstolen.261 Min uppfattning är dock att detta också per automatik innebär en 
större befogenhet för EU som helhet. 

 
260 Keane (2021) s. 3. 
261 Keane (2021) s. 3. 
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5 Rättsområdets utveckling 

5.1 Analys 
Efter framställningen av EU-domstolens dom i målet med Canal+ och 
genomgången av äldre rättspraxis kan konstateras att EU-domstolen under 2020 till 
viss del frångår sitt tidigare förhållningssätt. Tidigare har domstolen ansett att 
åtaganden som gjorts bindande för ett företag, inte per automatik innebär att tredje 
part berövas sin möjlighet att försvara sina rättigheter. Detta eftersom tredje part 
kunnat väcka talan vid nationell domstol. Konkurrensrättens intressen om en 
effektiv process har alltså vägts tyngre än tredje parts intressen. I målet med Canal+ 
skiftar domstolen istället till att konstatera att tredje part inte har möjlighet att hävda 
sina rättigheter vid nationell domstol utan att en överträdelse av artikel 16 
konkurrensförordningen sker. Med andra ord kan åtaganden innebära att tredje parts 
rättigheter kränks eftersom företagen inte har möjlighet att ompröva beslutet vid 
nationell domstol och heller inte fått ta del av den bedömning som skett inför 
åtagandebeslutet, då de inte varit part vid förfarandet. På så sätt berövas tredje part 
rätten att göra sin röst hörd. Rättsutvecklingen har därmed inbegripit en skiftning i 
intresseavvägningen.  
 
Rättsläget är dock svårtolkat och till viss del rörigt, både vad gäller regleringen i 
konkurrensförordningen och i praxis. Skäl 13 i konkurrensförordningen säger att 
åtagandebeslut inte påverkar nationell domstols möjlighet att konstatera att en 
konkurrensöverträdelse skett enligt artikel 101 eller 102 FEUF och att 
åtagandebeslutet inte utgör hinder för nationella domstolar att pröva ifall avtalen är 
förenliga med konkurrensreglerna. Enligt skäl 13 får nationell domstol, ifall de 
finner att avtalen är konkurrensbegränsande, ogiltigförklara avtalen.262 Artikel 16.1 
konkurrensförordningen säger å andra sidan att nationella domstolar inte får fatta 
ett beslut som strider mot det beslut som kommissionen har fattat, när de fäller 
avgöranden om avtal eller beslut enligt artikel 101 eller 102 FEUF som 
kommissionen redan har eller inlett ett förfarande om att besluta om. Inledningsvis 
kan skäl 13 och artikel 16.1 alltså anses motstridiga.  
 
Jag tolkar ytterligare detta som att nationell domstol i teorin kan finna att det skett 
en överträdelse av artikel 101(1) FEUF i fall där kommissionen beslutat om 
åtaganden. Den nationella domstolen kan dock inte besluta om att det inte skulle ha 
skett en överträdelse av artikel 101(1) FEUF i fall där kommissionen har tagit beslut 
om åtaganden och preliminärt sagt att det föreligger en överträdelse, eftersom det 
strider mot kommissionens beslut. Detta bekräftas även av praktiker inom 
området.263 Ifall nationell domstol skulle konstatera att Paramounts avtal inte varit 

 
262 Se t.ex. avsnitt 2.5 och avsnitt 4.4.4 om mål C-132/19 P Canal+ mot Kommissionen punkt 108. 
263 Wisking et al. (2021). 
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konkurrensbegränsande, vilket går emot kommissionens preliminära bedömning, 
och att Paramount därför måste bryta mot sina åtaganden om att sluta tillämpa sina 
avtalsklausuler, så skulle det strida mot kommissionens åtagandebeslut, vilket 
enligt artikel 16.1 konkurrensförordningen inte är acceptabelt. Nationell domstol 
får alltså inte tvinga Paramount att bryta mot det som de gentemot kommissionen 
åtagit sig att göra och därför har inte tredje part möjlighet att ompröva beslutet. Med 
detta ställningstagande frångår också EU-domstolen utfallet i Gasorba.264 Jag 
instämmer med kritiker som både Keane och Jenny om att regleringen kring 
åtaganden är icke-enhetlig och svår att tyda.  
 
EU-domstolen klargör förvisso att proportionalitetsbedömningen ska ta tredje parts 
intressen i större beaktning än de tidigare gjort samt att tredje part inte har möjlighet 
att vinna talan i nationell domstol, vilket utgör en utveckling inom området. 
Domstolen har gått från att tidigare ha prioriterat åtagandenas 
konkurrensbegränsande effekt, till att nu snarare fokusera på att ta tredje parts 
intressen i främsta beaktning. Än är dock inte rättsutvecklingen på området slut och 
utifrån den kritik som Alrosa tidigare mötts av, anser jag att mycket talar för att 
rättsutvecklingen kommer att fortsätta i denna riktning, då det finns en önskan om 
att tredje part inte ska kunna bindas av ett åtagandeföretags enskilda åtaganden.  
 
Vad innebär då domen för framtiden? Domen har resulterat i ett ställningstagande 
om att kommissionen i framtiden måste genomföra en mer gedigen 
proportionalitetsbedömning där större vikt läggs vid tredje parts intressen. Vid 
proportionalitetsbedömningen ska detta vägas tyngre samt prioriteras, framför att 
åtagandena på bästa sätt ska kunna avhjälpa den preliminära risken för ett 
konkurrensbegränsande agerande. Att tredje parts avtalsfrihet ska behöva 
inskränkas för att konkurrensen ska upprätthållas, utgör en alldeles för stor 
inskränkning, som Pitruzzella uttryckte det.265 Domen kommer även att resultera i 
ett kommissionen behöver praktisera ett mer transparent förhållningssätt samt kan 
också leda till att tredje parter vågar stå upp mer gentemot kommissionen vid dess 
bedömning. 
 
Enligt EU-rättens rättskällelära ges EU-institutioner befogenhet och skönsmässigt 
utrymme att ta beslut eftersom dessa beslut innehåller viss mån av 
policybildning.266 En effekt blir dock att rätten på så sätt formas mer utefter 
principer än att bli domarskapt. Detta riskerar att resultera i en slags parallell 
konkurrensreglering som lyckas undgå den rättsliga kontrollen. Tillämpningen av 
åtagandebeslut och egentligen hela konkurrensrätten, riskerar således till att inte 
vara enhetlig. Samtidigt som det existerar en reglerad konkurrensrätt i fördrag och 
tilläggsförordningar, praktiseras en domarskapt men också institutionellt skapad 
reglering, utefter kommissionens bedömningar och beslut. Det går att argumentera 

 
264 Se avsnitt 2.5. 
265 Jfr avsnitt 4.4.3. 
266 Jfr avsnitt 1.4. 
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för ett praktiserande av en mer enhetlig civilrätt, så att alla företag förhåller sig till 
lika regler. Det kan också anses viktigare att begränsa aktörerna på marknaden till 
att exempelvis inte tillämpa konkurrensbegränsande licensavtal. Balansgången och 
intresseavvägningen mellan en konkurrenskraftig marknad och tredje parts 
rättigheter är svår att praktisera och kanske finns det inget tydligt svar på ifall 
avtalsrättigheterna ska anses trumfa konkurrensrätten. Av vikt är dock att en tredje 
part inte ska bli bunden av något som denna på förhand inte kunnat påverka. 
 
Faktum är kanske att vi inte kommer ifrån problemet med en icke-enhetlig EU-rätt. 
Målet med Canal+ resulterar i en viss större enhetlighet nu när kommissionen och 
EU:s instanser har all makt där den nationella domstolens befogenhet en gång för 
alla avgränsats bort. Vinsten av den enhetligheten och effektiviteten innebär dock i 
andra vågskålen, en större EU-centralisering, där tredje parts rättigheter förvisso 
beaktas, men där den största makten fortfarande ligger i kommissionens händer. 
 
Målet skapar också en slags moment 22-situation267 för Canal+ och andra parter i 
samma sits. Beslutet har ogiltigförklarats av domstolen och således kan – i teorin – 
klausulerna tillämpas, eftersom de inte längre är begränsade genom ett 
åtagandebeslut. Dock höll EU-domstolen med kommissionen i dess preliminära 
bedömning om att absoluta territoriella klausuler vanligtvis begränsar konkurrensen 
i sak. Med anledning av detta försvåras tanken kring hur det i praktiken skulle vara 
möjligt för Canal+ eller övriga aktörer i liknande sits, att tillämpa klausulerna utan 
att göra intrång på konkurrensen. Situationen med detta fall framhåller på så sätt 
den otillräcklighet som existerar inom dagens rättsliga granskning av åtaganden och 
de konkurrensproblem som adresseras i sådana beslut. 
 
Vid en jämförelse mellan EU-domstolens argumentation i målet med Canal+ och 
tribunalens resonemang vid målet med Alrosa, framkommer en del liknelser. Båda 
instanserna har en vilja om att erkänna och främja tredje parts rättigheter. I Alrosa 
diskuterar både tribunalen och EU-domstolen begreppet berörd part. Tribunalens 
breda tolkning av begreppet säkrar tredje parts processuella rättigheter och visar en 
vilja om att förändra rättsläget till förmån för dessa tredje parter. Båda instanserna 
konstaterar dock att Alrosa i strikt mening inte kan utgöra berörd part, men 
tribunalen anser ändå att företaget blivit så pass direkt berörd att de borde erkännas 
rättigheter. Vid målet om Canal+ resonerar inte EU-domstolen uttryckligen kring 
begreppet ”berörd part”. Domstolen går dock mycket på tribunalens argumentation 
i samma förfarande vilket i sin tur grundar sig på definitionen stadgad i 
Morningstar, om att det framgått av det administrativa förfarandet att de utgjort en 
del av processen. Trots att EU-domstolen kraftigt frångår Alrosa-domen, tyder ändå 
de senaste årens rättsutveckling på en mer samstämmighet. 
 

 
267 Begrepp som innefattar att hamna i ett cirkelresonemang som gör det omöjligt att komma fram 
till ett svar, lösning, beslut etc. 
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Genom domen i Canal+ tillerkänner EU-domstolen kommissionen en befogenhet 
att fortsatt genomföra proportionalitetsbedömningen. Jag tolkar dock domen som 
att den, likt resonemanget av tribunalen vid Alrosa, visar en vilja om att kontrollera 
kommissionens makt vid åtagandeförfaranden. Målet med Canal+ erkänner tredje 
parts rättigheter och täpper på så sätt igen det hål som existerat kring tredje parts 
rättigheter sedan Alrosa-domen.268 Detta resulterar dock i att kommissionen i 
framtiden kommer att behöva värdera tredje parts intressen högre än processens 
effektivitet. Tredje parts yttranden gentemot förslaget om åtaganden kommer 
således att behöva tas i större beaktning och på så sätt blir kommissionens agerande 
mer kontrollerat. Min uppfattning är dock att det ytterligare finns ett behov av en 
regelöversyn inom området då viss reglering säger att nationell domstol har 
befogenhet att besluta i ärendet medan annan reglering, samt EU-domstolen i 
Canal+, hävdar det motsatta.  
 
I takt med att marknaden utvecklas och att handeln blir än mer gränsöverskridande, 
tillkommer också dessa slags konkurrensproblem likt det i Canal+, som inte ens 
fanns på kartan när lagstiftningen tillkom. Ju mer marknaden utvecklas och därtill 
även digitaliseras, ju mer utmanas regleringen. Målet med Canal+ kanske bara är 
startskottet för den rättsutveckling vi kommer att få uppleva framöver. 
 

5.2 Slutsatser 
Rättsfallet Canal+ utgör nya förhållningsregler kring proportionalitetsbedömningen 
vid åtagandebeslut enligt artikel 9 konkurrensförordningen. Sedan tio år tillbaka har 
fokus legat vid att åtaganden främst ska fungera som en åtgärdsmekanism avseende 
ett företags beteende som eventuellt kan vara konkurrensbegränsande. EU-
domstolen i Alrosa sa förvisso att tredje parts rättigheter skulle tas i beaktande men 
menade samtidigt att tredje parts rättigheter ändå kunde skyddas genom talan vid 
nationell domstol. I domen om Canal+ från 2020, stadgar dock EU-domstolen klart 
och tydligt att vid bedömningen om åtagandenas proportionalitet är det främst 
viktigt att se till åtagandenas inverkan på tredje parts intressen. EU-domstolen 
konstaterar att ett bindande åtagande som det i det aktuella fallet, som innebär att 
vissa avtalsklausuler inte ska tillämpas, utgör ett för stort ingrepp i tredje parts 
avtalsfrihet som inte kan motiveras mot bakgrund av proportionalitetsprincipen. 
När tredje parts avtal alltså påverkas utan att denne fått vara en del av förfarandet 
eller hävda sina rättigheter, är åtagandebeslutet att anse som oproportionerligt och 
som något som går utöver vad artikel 9 konkurrensförordningen stadgar.269 
Proportionalitetsbedömningen innefattar alltså en bedömning av huruvida 
åtagandet är nödvändigt och ändamålsenligt. EU-domstolen vid Alrosa samt 
tribunalen vid Canal+ var båda av uppfattningen att bedömningen skiljer sig åt, 

 
268 Jfr avsnitt 3.6. 
269 Se bland annat avsnitt 3.4.1, 4.4.3 och 4.4.4. 



   
 

 65 

beroende på om det rör sig om ett förfarande enligt artikel 7 eller artikel 9. EU-
domstolen vid Canal+ valde dock att gå på tribunalens spår vid Alrosa-domen och 
stadgade just att bedömningen ska innefatta alla berörda parters intressen. Det står 
inte uttryckligen angivet att bedömningen ska ske likadant vid de olika artiklarnas 
förfaranden, men domstolens argumentation som anförts här ovan, har stora likheter 
med tribunalens dom vid Alrosa. Att bedömningen sker likadant är viktigt för 
granskningen av vad som utgör det minst betungande åtagandet i förhållande till 
samtliga berörda parter. 
 
Att fastställa samtliga effekter för tredje part utan inblick i ett potentiellt fall blir 
något av ett maratonlopp. Så som rättsläget ser ut idag blir frågan om effekter en 
väldigt öppen fråga, eftersom rättsutvecklingen svängt till att nu erkänna tredje 
parts rättigheter och prioritera dessa. Då området står under utveckling är det till 
stor sannolikhet troligt att utvecklingen inte kommer att avstanna här och därför kan 
effekterna bli oändliga. En effekt av åtagandebesluts bundenhet för tredje part blir 
dock likt slutsatsen här ovan, att tredje parts avtalsrättigheter vid åtaganden som 
innebär att avtalsklausuler inte uppfylls, påverkas i allt för hög grad. Detta gör att 
åtagandebeslutet inte går att klassificera som proportionerligt. Effekterna i målet 
med Canal+ blev ytterligare att tredje part förlorade sin rätt att hävda sina 
rättigheter, då EU-domstolen konstaterade att nationell domstol inte har möjlighet 
att ompröva beslutet eftersom det redan är eller har varit föremål för kommissionens 
beslut. Således blir effekten att tredje part förlorar sin rätt att bli hörd. Efter EU-
domstolens dom i Canal+ blir dock resultatet för tredje part att dess rättigheter 
prioriteras och att det vid proportionalitetsbedömningen av åtaganden i framtiden, 
ska läggas större vikt vid dessa parters intressen. 
 
Kan då ett åtagandebeslut som blivit bindande för företag A, gå så långt att det 
smittar företag B och indirekt påverkar detta företag så mycket att 
avtalsförpliktelserna dem sinsemellan inte längre gäller? Ur EU-domstolens dom 
och generaladvokat Pitruzzellas yttrande kan uttolkas att avtalsfriheten på ett sätt 
trumfar konkurrensrätten samt regleringen av den fria marknaden. Avtalsfriheten 
har tidigare erkänts, både i Alrosa-domen och inom tribunalens bedömning vid 
Canal+, men vid båda fallen har den då ansetts kunna hävdas vid nationell domstol. 
Detta utgör skillnaden vid EU-domstolens domslut vid Canal+, där domstolen 
konstaterar att rätten att hävda sina avtalsenliga rättigheter faller bort då nationell 
domstol inte har befogenhet att gå emot kommissionens beslut. EU-domstolen och 
Pitruzzella gör här avvägningen att avtalsfriheten och tredje parts intressen väger 
tyngre än syftet att skydda den fria marknaden och att främja en effektiv process. 
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