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KONKURRENSPOLITIK

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller i artiklarna
101–109 konkurrensregler för den inre marknaden. Enligt dessa regler är sådana avtal
mellan företag förbjudna som medför en begränsning av konkurrensen. Det är förbjudet
för företag som innehar en dominerande ställning att missbruka denna och på så sätt
skada handeln mellan medlemsstaterna. Företagssammanslutningar och förvärv som har en
unionsdimension kontrolleras av Europeiska kommissionen och kan i vissa fall förbjudas.
Statliga stöd som snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion
är förbjudna, men kan ändå tillåtas i vissa fall. Konkurrensreglerna gäller även för offentliga
företag, offentliga tjänster och tjänster av allmänt intresse. Om möjligheten att uppnå målen
med dessa särskilda tjänster skulle äventyras kan konkurrensreglerna åsidosättas.

RÄTTSLIG GRUND

— Artiklarna 101–109 i EUF-fördraget och protokoll nr 27 om den inre marknaden och
konkurrens. I protokollet klargörs att målet om att upprätta en inre marknad (enligt
artikel 3.3 i EUF-fördraget) även omfattar att säkerställa att konkurrensen inte snedvrids.

— Förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer.

— Artiklarna 37, 106 och 345 i EUF-fördraget för offentliga företag och artiklarna 14, 59, 93,
106, 107, 108 och 114 i EUF-fördraget för offentliga tjänster, tjänster av allmänt intresse
och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, protokoll (nr 26) om tjänster av allmänt
intresse och artikel 36 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

MÅL

Huvudsyftet med EU:s konkurrensregler är att förhindra en snedvridning av konkurrensen. En
effektiv konkurrens är emellertid inget självändamål utan en förutsättning för att det ska gå att
genomföra en fri och dynamisk inre marknad och är därmed ett av flera verktyg när det gäller
att främja ekonomisk välfärd i allmänhet. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft står det inte
längre uttryckligen i artikel 3 i EUF-fördraget att konkurrensen ska skyddas från snedvridning,
utan detta ingår i enlighet med protokoll (nr 27) i begreppet den inre marknaden. I praktiken
kommer detta förmodligen inte att leda till några förändringar, eftersom konkurrensreglerna
förblivit oförändrade. Förutsättningarna för tillämpningen av dem samt rättsverkningarna är väl
förankrade i många års förvaltningspraxis vid kommissionen och i de europeiska domstolarnas
rättspraxis och de kan därför betraktas som stabila.
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RESULTAT

A. Omfattande förbud mot avtal som medför en begränsning av konkurrensen (artikel 101
i EUF-fördraget)
Förbjudna och ogiltiga (punkt 2) är alla avtal mellan företag som kan påverka handeln
mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att begränsa konkurrensen (punkt
1). Från detta förbud kan sådana avtal undantas som bidrar till att förbättra produktionen eller
distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande – samtidigt
som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås – och som
inte vare sig ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga eller ger dessa
företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga (punkt 3).
Sedan den 1 maj 2004 regleras tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 101 och 102 i
EUF-fördraget genom rådets förordning (EG) nr 1/2003. Härigenom kan medlemsstaternas
konkurrensmyndigheter och domstolar själva tillämpa artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget. Kommissionen lade 2017 fram ett förslag till direktiv om att stärka de nationella
konkurrensmyndigheternas möjligheter att driva igenom EU:s antitrustregler på effektivare sätt.
På så vis är tanken att nationella konkurrensmyndigheter som samarbetar via det europeiska
konkurrensnätverket utgående från samma rättsliga grund ska ha lämpliga verktyg för att inrätta
ett verkligt gemensamt område för kontroll av konkurrensreglernas efterlevnad. Generellt har
följande förfarandemässiga instrument visat sig vara en god hjälp i praktiken vid tillämpningen
av EU:s antitrustregler:
— Gruppundantag: En grupp av avtal består av enskilda överenskommelser som liknar

varandra till innehållet och har likartad inverkan på konkurrensen. Om man anser att
en sådan grupp av avtal normalt sett uppfyller villkoren i artikel 101.3 i EUF-fördraget,
finns det möjlighet att genom en förordning bevilja undantag för denna grupp av avtal
från förbudet i artikel 101.1 i EUF-fördraget. Syftet med gruppundantag är att minska
kommissionens administrativa börda.

— Avtal av mindre betydelse: Vissa avtal betraktas inte som överträdelser trots att de inte
omfattas av undantaget i artikel 101.3 i EUF-fördraget. Detta gäller avtal av mindre
betydelse som inte märkbart påverkar marknaden (”de minimis”-principen). Sådana
avtal anses ofta vara till nytta för samarbetet mellan små och medelstora företag.
Tillkännagivandet om stöd av mindre betydelse från 2014 (2014/C 291/01) har omarbetats
med anledning av ändringen av vissa av förordningarna om gruppundantag samt nyare
rättspraxis. Den viktigaste ändringen var förtydligandet att avtal som har till syfte att
begränsa konkurrensen inte kan anses vara av mindre betydelse.

Vissa typer av avtal anses alltid begränsa konkurrensen, och dessa är därför förbjudna utan
undantag. Här handlar det i första hand om priskarteller och destinationsklausuler.
Förlikningsförfaranden i kartellärenden: Det finns på grundval av förordning
(EG) nr 622/2008 möjlighet att påskynda ett förfarande och avsluta det med en sänkning av
böterna som uppgår till 10 %, om de berörda företagen stöder kommissionen i dess arbete och
redan tidigt i förfarandet medger att de ingått en konkurrensbegränsande överenskommelse.
Skadeståndstalan: För att stärka avtalsförbudens avskräckande verkan och ge konsumenterna ett
bättre skydd antogs 2014 ett direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell
rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga
bestämmelser (2014/104/EU). För kartellförfaranden uppkommer i detta sammanhang framför
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allt två konsekvenser: Civilrättsligt skadestånd ska ställas jämte med böter, och effektiviteten i
programmet för förmånlig behandling bibehållas.
B. Missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden (artikel 102 i EUF-
fördraget)
Med begreppet dominerande ställning avses här ”den situationen att ett företag har en sådan
ekonomisk maktställning att det får möjlighet att hindra upprätthållandet av en effektiv
konkurrens på den relevanta marknaden genom att företagets ställning tillåter det att i
betydande omfattning agera oberoende i förhållande till konkurrenter, kunder och i sista hand
konsumenter” (mål 27/76, United Brands). Dominerande ställning bedöms i förhållande till hela
den inre marknaden eller en väsentlig del av den. Omfattningen på den relevanta marknaden i
fråga är beroende av produkters egenskaper, antalet konsumenter och konsumenternas beteende
eller beredskap att gå över till alternativ. I artikel 102 i EUF-fördraget fastställs en icke
uttömmande lista över exempel på missbruk av en dominerande ställning.
Sedan september 2016 tillämpar kommissionen idén om ett tvistlösningsförfarande, även i fall
rörande överträdelse av artikel 102 i EUF-fördraget.
C. Kontroll av företagssammanslutningar
Enligt förordning (EG) nr 139/2004 ska en koncentration betraktas som oförenlig med den
gemensamma marknaden om den påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens på den
gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den, i synnerhet genom att skapa eller
förstärka en dominerande ställning (artikel 2.3). Koncentrationer måste förhandsanmälas till
kommissionen. Anknytningsfaktorn för denna prövning är förvärvandet av kontroll över det
andra företaget (artikel 3.1). Koncentrationen får inte genomföras innan kommissionen har
utfärdat tillstånd (artikel 7). Det sker ingen systematisk kontroll efter sammanslagningen, och
man delar inte upp företag som redan slagits samman.
Förfarandet kan omfatta två faser. För det mesta kan förfarandet avslutas redan efter den
första fasen (25 arbetsdagar). Komplicerade fall prövas mera ingående under en andra fas
(90 arbetsdagar). Ett beslut om godkännande kan vara förenat med villkor och ålägganden
(artikel 8).
Kommissionen lade 2014 fram vitboken Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU,
genom vilken en bättre samordning mellan reglerna ska uppnås på EU-nivå och på nationell
nivå. I oktober 2016 inledde kommissionen ett offentligt samråd i samband med den pågående
utvärderingen av vissa förfarande- och jurisdiktionsrelaterade aspekter av EU:s kontroll av
företagskoncentrationer.
D. Förbudet mot stöd i artikel 107 i EUF-fördraget
Stöd är förmåner som beviljas direkt av medlemsstaterna och som härstammar från statliga
medel. Dessa förmåner omfattar förutom stöd som inte kan återbetalas även förmånliga
lån, befrielse från skatter och andra pålagor och lånegarantier samt till och med offentligt
delägarskap i företag, i den mån detta gynnar vissa företag eller viss produktion på ett sätt som
snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstater.
Förbudet mot statligt stöd ska inte tillämpas på de områden som anges i artikel 107.2. Sådant
stöd är förenligt med den inre marknaden och tillåts därmed automatiskt. Vad gäller de områden
som anges i artikel 107.3 måste kommissionen granska det enskilda fallet. Även vid kontrollen
av statligt stöd används ”de minimis”-principen, och sedan 2008 tillämpas gruppundantag
(förordning (EG) nr 800/2008), vars räckvidd byggdes ut 2014 och 2017.
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Som en följd av den ekonomiska och finansiella krisen tillämpas vid beslut med artikel 107.3
b i EUF-fördraget som rättslig grund sedan den 1 augusti 2013 det så kallade bankmeddelandet
om tillämpning av reglerna om statligt stöd på stödåtgärder till förmån för banker i samband
med finanskrisen (EUT C 216, 30.7.2013, s. 1). Andra meddelanden har bland annat behandlat
rekapitalisering av finansinstitut, behandling av värdeminskade tillgångar eller återställande av
lönsamhet och bedömning av omstruktureringsåtgärder.
Målet för stödet till bankerna är att främja krediter och investeringar i hållbar tillväxt. I samband
med moderniseringen av stödreglerna 2012 omarbetades ett stort antal bestämmelser i syfte
att öka fokus på de fall av statligt stöd som har de allvarligaste konsekvenserna för den inre
marknaden och förenkla förfarandet.
Den skattemässiga särbehandling som vissa enskilda företag åtnjuter i en del medlemsstater har
kommissionen i sina första beslut bedömt som otillåtet stöd som måste återkrävas (beslutet om
Fiat Finance and Trade samt fallen med Starbucks Manufacturing i oktober 2015). I fallet med
Apple beordrade kommissionen i augusti 2016 Irland att återkräva 13 miljarder euro i skatter.
Både Apple och Irland överklagade beslutet, och ett rättsfall pågår. Kommissionen undersöker
även andra fall.
E. Offentliga tjänster, tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
Genom artikel 14 andra meningen i EUF-fördraget ges Europeiska unionen för första gången
en icke-exklusiv lagstiftningsbehörighet. Inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet
är Europaparlamentet och rådet enligt artiklarna 52 och 114 i EUF-fördraget likvärdiga
medlagstiftare. Artikel 14 i EUF-fördraget kompletteras med protokoll (nr 26), i vilket det,
med hänvisning till artikel 14, återigen betonas hur viktigt det är med dessa tjänster och deras
mångfald och hur viktigt det är att de nationella, regionala och lokala myndigheternas har stort
handlingsutrymme och att tjänsterna är allmänt tillgängliga. Artikel 14 i EUF-fördraget får också
en särskild betydelse genom artikel 36 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Även här
erkänns unionsmedborgarnas tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, i syfte att
främja social och territoriell sammanhållning i unionen.
Den lagstiftningsram som gäller för närvarande för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
består av ett kommissionsbeslut (EUT L 7, 11.1.2012, s. 3) och två meddelanden (EUT C 8,
11.1.2012, s. 14, och EUT C 8, 11.1.2012, s. 15) samt direktiv 2006/111/EG.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentet deltar oftast bara via samrådsförfarandet i arbetet med konkurrensrätten.
Det har därför begränsat inflytande jämfört med kommissionen och rådet. Parlamentet har
bland annat i sina årliga resolutioner om kommissionens årsrapport om konkurrenspolitiken
redan upprepade gånger krävt att det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska utvidgas så att även
konkurrensrätten omfattas.
Parlamentets viktigaste uppgift är därför att granska den verkställande makten.
Kommissionsledamoten med ansvar för konkurrens deltar flera gånger per år i sammanträdena
med utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) för att förklara sin politik och redogöra
för beslut.
Det ovannämnda direktivet om skadeståndstalan omfattas av det ordinarie
lagstiftningsförfarandet. I detta ovanliga fall, där Europaparlamentet (med ECON som ansvarigt
utskott) hade rollen som medlagstiftare, ansåg ledamöterna det viktigt att konsumenterna får
fullständig ersättning för skada som de har åsamkats, samtidigt som man säkerställer att
de inte överkompenseras. Ledamöterna lyckades i konsumenternas intresse driva igenom att
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nationella konkurrensmyndigheters beslut ska utgöra ett prima facie-bevis på överträdelse av
konkurrensrättsliga bestämmelser.
Sommaren 2016 avslutade det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande
karaktär eller med liknande effekt (TAXE, TAXE 2) sitt arbete om hur förenligheten mellan
skattebeslut i medlemsstaterna och reglerna för statligt stöd bedöms i praxis samt frågan om
precisering av föreskrifterna för ömsesidigt informationsutbyte.
Kommissionens förslag om att stärka de nationella konkurrensmyndigheternas möjligheter
att effektivare driva igenom EU:s konkurrenslagstiftning går just nu den ordinarie
lagstiftningsgången genom parlamentet, med ECON som ansvarigt utskott. Parlamentets
ståndpunkt inför förhandlingarna med rådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri,
forskning och rymdfrågor) väntas klar i början 2018.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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