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Referent, förvaltningsrådet Heikki Kanninen, Finland:

Referenten framförde sitt referat såsom detta är publicerat i möteshandlingarna.
I fråga om artiklarna 81 och 82 EG-fördraget i förhållande till de nationella
domstolarna nämnde referenten uttryckligen även fallet Courage1. I detta fall
konstaterade EG-domstolen att en part till ett avtal som strider mot artikel 81 EG-
fördraget kan, som grund för en skadeståndstalan, åberopa den skada han lidit på
grund av ett sådant avtal. Nämnda beslut, tillsammans med EG-domstolens beslut
i de s.k. Eco Swiss2- och Masterfoods3-fallen, förstärker enligt referenten ställ-
ningen av artiklarna 81 och 82 i de nationella domstolarna.

Korreferent, førsteamanuensis, dr.jur. Olav Kolstad, Norge:

Innledning

Kommisjonen har fremmet forslag til ny forordning om gjennomførelsen av
artikkel 81 og 82. Forordningen skal erstatte rådsforordning (rfo) 17/62. Dersom
forslaget til ny gjennomførelsesforordning blir vedtatt vil det i realiteten skje en
revolusjon innenfor EFs konkurranserett. Forslaget innebærer en desentralisering
av håndhevelsen av EF-traktatens konkurranseregler, og legger i stor grad hånd-
hevelsen av konkurransereglene til nasjonalt nivå. Det vil føre for langt her å gå
igjennom forslaget i detalj. Jeg vil fokusere på tre emner som har særlig interesse.
Først vil jeg ta for meg konsekvensene av forslaget for den materielle konkurran-
seanalysen etter artikkel 81. Deretter vil jeg redegjøre for hvordan forslaget vil
føre til en desentralisert handheving av artikkel 81 og 82, og hvordan materiell

1 C-453/99, dom 20.9.2001 (Courage).
2 C-126/97, dom 1.6.1999 (Eco Swiss China Time Ltd).
3 C-344/98, dom 14.12.2000 (Masterfoods Ltd).
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rettsenhet kan ivaretas i en situasjon der den overveiende del av rettsanvendelsen
vil skje for en rekke ulike nasjonale domstoler og konkurransemyndigheter.
Avslutningsvis vil jeg ta for meg forslagets betydning for håndhevelsen av nasjo-
nale konkurranseregler.

En helhetlig konkurransev urdering etter artikkel 81

Som det framgår av referentens utmerkede redegjørelse, er det etter rfo 17/62 kun
Kommisjonen som kan treffe avgjørelse om vilkårene i artikkel 81(3) er oppfylt
og om dispensasjon fra forbudet i artikkel 81(1) eventuelt skal gis. Etter artikkel 1
i forslaget til gjennomførelsesforordning gjøres artikkel 81(3) direkte anvendelig
i medlemsstatene.4 Samtidig bortfaller notifikasjonsordningen. Ved vurderingen
av samordnet opptreden på markedene skal rettsanvenderen både vurdere samar-
beidet i forhold til vilkårene i artikkel 81(1) og (3). Avtaler som etter en samlet
vurdering rammes av forbudet i artikkel 81(1) og ikke tilfredsstiller vilkårene i
artikkel 81(3) skal anses forbudt. Avtaler som rammes av artikkel 81(1) men
tilfredsstiller vilkårene i artikkel 81(3) vil ikke være forbudt. Det kreves ingen
forutgående avgjørelse m h t om vilkårene i artikkel 81(3) er oppfylt.

Den helhetlige konkurransevurdering artikkel 1 foreskriver vil løse den diskus-
jon todelingen mellom vurderingen etter artikkel 81(1) og 81(3) har medført, om
hvilke momenter som er relevante i forbudsvurderingen etter artikkel 81(1) og
hvilke momenter man først kan ta i betraktning i en dispensasjonsvurdering etter
artikkel 81(3), og som forutsetter en notifikasjon for å komme i betraktning.
Diskusjonstema har vært i hvilken grad artikkel 81(1) åpner for en "rule of
reason", med referanse til den "rule of reason" som foretas ved anvendelsen av
Sherman Act section 1 i USA. Etter forslagets artikkel 1 vil forbudsvurderingen
bli en bredere vurdering der momenter som er relevante i forhold til artikkel 81(1)
og 81(3) kan hensyn tas i en samlet vurdering.

Forslaget til ny gjennomføringsforordning endrer ikke på statusen til gruppe-
fritak. Faller en avtale inn under ett gruppefritak skal det i utgangspunktet legges
til grunn at vilkårene i artikkel 81(3) er oppfylt. Gruppefritak vil således spille en
avgjørende rolle ved bedømmelsen av klart definerte typer samarbeid som i det
overveiende antall saker oppfyller vilkårene i artikkel 81(3). Overgangen fra en
sentralisert ex ante kontroll etter artikkel 81(3) på grunnlag av en notifiserings-
plikt til en desentralisert ex post kontroll der vurderingen etter artikkel 81(1) og
81(3) foretas under ett, bygger på den forutsetning at vurderingen etter artikkel
81(3) er lovbunden og ikke åpner opp for et diskresjonært skjønn. I motsatt fall
søker forslaget å utelukke et skjønn artikkel 81(3) forutsetter skal utøves, jfr ordet

4 Jeg tar i det følgende utgangspunkt i forslaget slik det fremkommer i endret form i rapport fra
presidentskapet i Rådet datert 24 mai 2002.
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"kan" i bestemmelsen. Som kjent kan ikke en forordning endre tolkningen av en
traktatbestemmelse. Slik artikkel 81(3) tolkes av EF-domstolen og Førsteinstans-
retten kan det hevdes at vurderingen av om vilkårene i bestemmelsen er oppfylt er
rent lovbunden. Jeg vil allikevel gjøre oppmerksom på at den motsatte oppfatning
har vært hevdet med styrke.

Ved at artikkel 81(3) gjøres direkte anvendelig vil privat håndhevelse av
artikkel 81, d v s søksmål fra private om brudd på bestemmelsen med krav om f
eks erstatning, bli gjort enklere. Med dagens notifikasjonsordning kan en part
som får et søksmål om brudd på artikkel 81(1) rettet mot seg kunne stoppe
rettssaken ved å notifisere det aktuelle samarbeid til Kommisjonen. Etter forsla-
get til forordning kan en domstol foreta en full vurdering av artikkel 81(1) og
81(3).

Desentralisering

Nasjonale konkurransemyndigheter og domstoler gis i forslaget kompetanse til å
handheve artikkel 81 og 82 i enkeltsaker. Kommisjonen vil ha parallell kompetan-
se til å handheve konkurransereglene, men Kommisjonen vil spille en mer over-
ordnet og tilbaketrukket rolle og bare treffe vedtak i enkeltsaker i fire typetilfelle.
For det første vil Kommisjonen treffe vedtak om sanksjoner i saker som er spesielt
graverende, f eks overfor pris- eller markedsdelingskarteller. For det andre åpner
forslaget for at Kommisjonen i spesielle tilfelle kan treffe "negativvedtak" om at
artikkel 81 eller 82 ikke er overtrådt, jfr artikkel 10. Gjennom slike avgjørelser
kan Kommisjonen klargjøre ytergrensene for konkurransereglenes anvendelses-
område. For det tredje kan Kommisjonen i saker der det av hensyn til konkurran-
sen på det indre marked bør gripes inn raskt, treffe beslutninger om midlertidig
forføyning, jfr artikkel 8. For det fjerde kan Kommisjonen der et brudd på artikkel
81 eller 82 finner sin løsning i en minnelig ordning mellom Kommisjonen og de
involverte foretak, ved å treffe avgjørelse i vedtaks form gjøre de vilkår Kommis-
jonen stiller for en minnelig løsning bindende for foretakene.

Forslaget legger ikke opp til at Kommisjonen vil ta et stort volum enkeltsaker
opp til behandling. Fra en situasjon der nasjonale myndigheter og domstoler knapt
har håndhevet artikkel 81(1) og 82, seiv om de gjennomgående har kompetanse til
det, og heller ikke kan sies å ha blitt oppmuntret til det av håndhevingsregimet i
rfo 17/62, går man således over til et regime der forholdene legges til rette for at
konkurransereglene håndheves på nasjonalt nivå og der rettsanvenderen i det store
volum av saker forutsettes å være nasjonal konkurransemyndighet eller domstol.
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Rettsenhet

Flere rettsanvendere med bakgrunn i ulike nasjonale rettssystemer stiller store
utfordringer til den konkurranserettslige rettsenhet innenfor fellesskapet. Rettsen-
heten søkes ivaretatt gjennom ulike instrumenter som skal sørge for en konsistent
tolkning av artikkel 81 og 82 i de ulike medlemsstatene. Det kanskje viktigste er
foreleggelsesadgangen etter EF-traktatens artikkel 234.

Kommisjonen er tiltenkt en sentral rolle for å sikre rettsenhet. Et virkemiddel
er utarbeidelsen av tolkningsmeddelelser og generelle retningslinjer for tolkning-
en av artikkel 81 og 82. Videre vil nasjonale domstoler kunne be om Kommisjo-
nens oppfatning om hvordan artikkel 81 og 82 skal anvendes, jfr artikkel 15(1).
Kommisjonen vil ha rett til, der fellesskapets interesser tilsier det, å komme med
skriftlige eller muntlige "observasjoner" overfor nasjonale domstoler i konkrete
saker de har til behandling, jfr artikkel 15(3). For at Kommisjonen til enhver tid
skal ha oversikt over avgjørelser av nasjonale domstoler vedrørende anvendelsen
av artikkel 81 og 82, plikter medlemsstatene å sende kopi av alle slike avgjørelser
til Kommisjonen. Tanken er at Kommisjonen kan bidra med sine "observasjoner"
i ankeomgangen i saker den mener det er behov for det. Seiv om observasjonene
ikke vil være formelt bindende vil de antakeligvis veie tungt for den enkelte
dommer når han eller hun skal treffe en avgjørelse vedrørende tolkningen av
artikkel 81 og 82. For å redusere risikoen for at nasjonale myndigheter eller
domstoler kommer til andre tolkningsløsninger enn Kommisjonen, kan ikke
nasjonale domstoler eller myndigheter treffe motstridende avgjørelser i saker
Kommisjonen har hatt til behandling, jfr artikkel 16.

Bak forslaget om å gi artikkel 81(3) direkte virkning ligger det et ønske om å
spare Kommisjonen for den belastning et stort antall individuelle notifikasjoner
medfører. De virkemidler Kommisjonen har til sin disposisjon for å sikre rettsen-
het krever at Kommisjonen bruker betydelige ressurser på å få oversikt over og
kartlegge betydningen av de enkeltsaker som er til behandling hos nasjonale
konkurransemyndigheter eller domstoler. Dersom Kommisjonen er aktiv i sin
streben etter rettsenhet vil det dessuten vokse frem en omfattende mengde "soft
law" i form av ikke bindende anvisninger som det vil kreve ressurser hos nasjona-
le konkurransemyndigheter og domstoler å ha oversikt over, forutsatt at Kommis-
jonens "observasjoner" i konkrete saker er ment å skulle ha betydning ut over den
enkelte sak. Hvor ressursbesparende og effektivt det foreslåtte system for rettsen-
het vil bli kan det derfor stilles spørsmål ved.

Nasjonal håndhevelse og nasjonal konkurranserett

Artikkel 3 i forslaget til gjennomførelsesforordning behandler forholdet mellom
artikkel 81 og 82 og nasjonal konkurranselovgivning når nasjonale konkurranse-
myndigheter og domstoler anvender nasjonale konkurranseregler på forhold som
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påvirker samhandelen. I utgangspunktet anerkjennes det, i tråd med det som er
rettstilstanden i dag, at nasjonale konkurranseregler kan anvendes parallelt med
artikkel 81 og 82. Nasjonale konkurranseregler kan allikevel ikke anvendes uten
at rettstilstanden etter artikkel 81 og 82 klargjøres. Forslaget til artikkel 3 pålegger
nasjonale myndigheter og domstoler å samtidig ta stilling til anvendelsen av
artikkel 81 og 82 der et tiltak påvirker samhandelen. Dersom atferden rammes av
artikkel 81 eller 82 må konkurransemyndigheten eller domstolen også handheve
bestemmelsene. Dersom tiltaket ville vært tillatt etter nasjonal konkurranselov-
givning vil det således måtte opphøre, da det er i strid med EF-traktatens konkurr-
anseregler. Etter artikkel 3(1), andre ledd kan en nasjonal konkurransemyndighet
eller domstol ikke forby avtaler som ikke begrenser konkurransen i strid med
artikkel 81(1), som ikke er forbudt fordi vilkårene i artikkel 81(3) er oppfylt eller
som omfattes av et gruppefritak. Resultatet av artikkel 3 er således at det alltid vil
være løsningen etter artikkel 81 og 82 som vil få gjennomslag.

Medlemsstatene har de senere år vedtatt nye konkurranselover der forbudsbe-
stemmelsene i artikkel 81 og 82 har dannet utgangspunktet for den konkurranse-
rettslige atferdsregulering. Seiv om det kan være noen forskjeller i forbudsbe-
stemmelsene ordlyd i de ulike lands lover i forhold til forbudene i artikkel 81 og
82, er forskjellene såpass små at man litt forenklet kan si at den supranasjonale og
den nasjonale regulering av konkurransebegrensende åtferd bygger på like regler.
Det kan i utgangspunktet tenkes at seiv om reglene synes like så vil tolkningsre-
sultatene kunne bli forskjellige dersom man ved håndhevelsen av de nasjonale
konkurranselovene legger vekt på spesifikke nasjonale hensyn som ikke er rele-
vante på fellesskapsplan. Da det gjennomgående er en forutsetning i de nasjonale
konkurranserettsregimene at tolkningen skal være konform med EF-organenes
tolkning av artikkel 81 og 82, synes det bare å være i de rene unntakstilfellene at
det ikke vil være rettslikhet mellom EF-traktatens konkurranseregler og nasjonale
konkurranseregler. I en situasjon der de nasjonale konkurransemyndigheter og
domstoler skal håndtere to i utgangspunktet like regelsett der det ene regelsettet
har forrang ved samtidig anvendelse, er det en presumsjon for at man etter hvert
vil ende opp med en svært stor grad av rettsenhet mellom artikkel 81 og 82 og
tilsvarende forbudsbestemmelser på nasjonalt nivå. Den desentralisering forslaget
til gjennomføringsforordning foreskriver vil med andre ord ha en ekstern effekt i
form av større rettsenhet mellom EF-traktatens konkurranseregler og nasjonale
konkurranseregler. Resultatet kan bli en rettsenhet som til forveksling ligner på en
harmonisering av medlemsstatenes konkurranseregler. Revolusjonen vil med an-
dre ord spre seg.

Professor Hans Petter Graver, Norge:

Graver tog upp tre problemställningar som berör frågan om nationell tillämpning
av EU:s konkurrensregler.
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Det första är förhållandet mellan möjligheten till politisk styrning versus
domstolsavgöranden gällande frågan om tillämpning av konkurrensregler. Det
här sammanhänger med vad både referenten och korreferenten beskrev, att artikel
81(3) är föreslagen att bli direkt tillämplig och har den betydelsen, också i
förhållande till nationella regimer, att möjligheten till omprövning av konkurrens-
myndigheternas värderingar i politiska organ blir väsentligt reducerade. I Norge
finns bl.a. exempel på att en konkurrensbegränsning kan vara tillåten t.ex. av
kulturpolitiska hänsyn i avtal mellan förläggare och författare och i bokhandels-
avtal. I Tyskland finns exempel på att avtalen mellan tobaksproducenter om att
inte göra reklam för cigarretter är godkända utgående från hälsopolitiska argu-
ment. Dylika frågor skall överlåtas till domstolarna och tas bort från de politiska
myndigheterna.

Den andra frågan är förhållandet till sanktioner och procedurer. Det finns inte
något förslag om att harmonisera sanktioner och processregler. Som vi hörde är
det stor variation mellan sanktionerna. I några länder sanktioneras företagen i
form av böter, såsom i det svenska konkurrensrättsskadeavgiftssystemet. I andra
länder, t.ex. i Norge, använder man straffrättsliga påföljder som också omfattar
bruket av fängelsestraff för individer. Det här har varit en problemställning i bl.a.
Norge när vi nu har ett förslag om möjlighet till decentralisering av EU:s konkur-
rensregler löst på den grunden att förslaget endast omfattar möjligheten att
använda s.k. företagsstraff, dvs. att man undviker att använda sanktioner mot
individer vid överträdelse av avtalets bestämmelser. En annan utmaning är pro-
cessreglerna. Vi vet ju att utgångspunkten är att nationell tillämpning av EU:s
regler skall ske efter nationella processregler. Samtidigt får man på köpet en del
grundläggande rättigheter, såsom rätten till kontradiktion, skydd mot inkrimine-
ring av företag osv. EU:s rättsskydd är ju utformat så att det skall tillämpas även
av nationella myndigheter när de tillämpar gemenskapsreglerna. Vid tillämpning
av nationella konkurrensregler gäller däremot nationella rättskyddsprinciper. Sär-
skilt när två regelverk skall tillämpas parallellt, kan man alltid tänka sig att man i
förhållande till det egna regelverket har en sorts skydd och i förhållande till det
andra regelverket en annan sorts skydd som är mer eller mindre bra. Detta är
ytterligare ett argument som talar för att den revolution som korreferenten hänvi-
sade till också kommer att sprida sig till de nationella reglerna.

Den tredje problemställningen som Graver nämnde är att i länder där man ännu
inte har harmoniserat eller övergått till EU:s system i den nationella lagstiftning-
en, kommer utformningen av de materiella konkurrensreglerna att få stor betydel-
se. I Norge, där lagstiftningen i stor utsträckning bygger på ingreppsprincipen,
kan det t.ex. vara problematiskt att tillämpa de EU-regler som bygger på förbuds-
principen.
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Debattledare, presidenten i Högsta domstolen Leif Sevón, Finland:

Debattledaren konstaterade att det faktum att man inte harmoniserar sanktioner
och procedurer antagligen betyder att man öppnar en ganska god möjlighet för
s.k. forum shopping.

Advokat Olav Willadsen, Danmark:

Referenten spurgte om bl.a. dansk ret. Tilsvarende regler som art. 81 og 82 er
gennemført i den nye danske konkurrencelov. Reglerne er altså gode nok. Proble-
met er praksis: Det er svært eller umuligt for hæderlige virksomheder at konkur-
rere med ulovligt drevne virksomheder. Der er i Danmark opstået en grov under-
skov af erhvervsvirksomheder, der ikke betaler moms, a-skat, punktafgifter eller
overholder god markedsføringsskik. Hvad mener De om f.eks.: "Total ophør, kun
3 dage tilbage - 2 års ombytningsret."? Jeg har selv set den annonce.

Fortælles om overtrædelser til konkurrencemyndighederne, f.eks. fra en ak-
tionær, at et nyt monopol er dannet, gør det INTET - Nej, det er ikke rigtigt -
tværtimod - de har endda trods protester gennemført beslutninger på elprisområ-
det, der direkte muliggør skabelsen af nye monopoler. Myndighederne sidder som
de tre japanske aber: "Intet ondt at se, intet ondt at høre, intet ondt at sige."

Højesteretsdommer Peter Blok, Danmark:

Blok gav några kommentarer om domstolarnas tillämpning av artikel 81 enligt
den föreslagna förordning som kommissionen lagt fram. De nationella domstolar-
nas tillämpning av artikel 81 har inte varit omfattande under de drygt tio år Blok
fungerat som domare i Højesteret i Danmark. Blok har inte varit med vid något
tillfälle där man skulle ha ställt frågor om ersättningskrav. Det har funnits tillfal-
len där parterna ingått kontrakt och den ena parten ser sin möjlighet att göra
gällande att en del av kontraktet är ogiltigt eller att hela kontraktet är ogiltigt.
Skall man då betrakta ett avtal giltigt utgående från en förväntning om att det blir
dispens av kommissionen eller skall man betrakta det som ogiltig med den risken
att det vid en senare tidpunkt blir dispens? Det är en ganska omöjlig situation där
man utgår ifrån att kommissionen kan fatta beslut inom en kort tid. Det har också
lett till att man i praktiken inte har kunnat använda möjligheten att anmoda
kommissionen att ta ställning till en dispens för man har inte kunnat förvänta sig
att få ett avgörande inom rimlig tid.

Frågan är om det är en god idé att låta de nationella domstolarna använda
artikel 81 (3). Enligt artikel 81 (3) kan man ju undanta arrangemang som bidrar till
att förbättra produktionen eller fördelningen av varor eller till att främja den
tekniska eller ekonomiska utvecklingen, om konsumenterna får en rimlig andel av
den vinst som därigenom uppstår och förutsatt att arrangemanget inte innebär en
excessiv eller väsentlig konkurrensbegränsning. Man kan fråga sig om det är
ändamålsenligt att överlåta sådana frågor till domstolarna. Enligt Bloks mening är
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det fråga om politiska avgöranden som fattas utgående från ekonomiska värde-
ringar. Såvida sådana avgöranden överlåts till domstolarna kommer det inte i
praktiken att vara möjligt att uppnå rättsenhetlighet. Det finns dock en möjlighet
att begära ett utlåtande från kommissionen. Det utlåtande som kommissionen ger
är inte formellt bindande men samtidigt är det så att kommissionens förslag
innehåller en bestämmelse om att man inte skall göra något som strider mot
kommissionens beslut. Sedan finns det oklarheter kring vem som har kompeten-
sen om man ber kommissionen om ett utlåtande. Kommissionen har inte stora
möjligheter till åtgärder om domstolen inte rättar sig efter kommissionens utsä-
gelse. Men det kan också vara en otillfredsställande situation.

Eftersom det allt som allt finns många faktorer som talar emot att överlåta
dispensförfarandet till domstolarna, föreslår Blok att man arbetar för en ordning,
enligt vilken domstolarna skulle avstå från frågor angående tillämpning av artikel
81(3) och samtidigt vara förpliktade att anmoda konkurrensmyndigheterna att ta
ställning till frågor om dispens. Under det nya systemet kan man ju föreställa sig
att kommissionen i samarbete med de nationella konkurrensmyndigheterna har
tillräcklig kapacitet att ta ställning till frågor om dispens som föreläggs av de
nationella domstolarna. Blok kan föreställa sig ett system där domstolen, t.ex.
danska Højesteret, anmodar sina egna konkurrensmyndigheter att ta ställning till
dispensfrågan. Under ett sådant system är det underförstått att de nationella
konkurrensmyndigheterna skulle samarbeta med kommissionen i frågor som
berör utlåtanden. Blok föreslår alltså att konkurrensmyndigheterna i stället för
domstolarna tar bindande ställning till frågor om dispens.

Jur.dr, advokat Hans Stenberg, Sverige:

Stenberg framförde några mera övergripande synpunkter angående frågeställ-
ningen. Enligt Stenberg kan mycket av det som tidigare varit förhållandet mellan
nationell rätt och EG-rätt bli överspelat av kommissionens nya förslag. Marknads-
domstolen i Sverige har vid tillämpningen av den svenska konkurrenslagen anled-
ning att beakta, och är också enligt förarbetena skyldig att beakta, utvecklingen i
EG:s konkurrensrätt. På så sätt tillämpas EG:s konkurrensrätt indirekt i Sverige.

Enligt Stenberg visar den reform som nu föreligger snarast att det här bara är
början på någonting som man borde göra en total översyn på. Stenbergs tanke är
den att konkurrensrätt är väldigt svårt, dels materiellt, men ett praktiskt problem
är att rättsfaktum ligger i förvaltningsrätten och rättsföljden ofta i privaträtten.
Den här problematiken gör att det blir väldigt viktigt hur man hanterar rättsfak-
tum, alltså tillämpningen av konkurrensreglerna. Det som kommissionen har
föreslagit är en mycket omfattande decentralisering vid tillämpningen av EG:s
konkurrensregler och det är möjligt att det är en riktig utveckling. Enligt Stenberg
har kommissionens problem i stort sett varit att man inte har fatt personalförstärk-
ningar samtidigt som man har fatt väldigt mycket mera arbete. Med tanke på de
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nya medlemsländerna som skall komma till är det klart att det gamla systemet inte
fungerar.

Av decentraliseringen följer ju med nödvändighet att tillämpligheten borde
vara enhetlig över hela EU-området. Ett sätt att underlätta en enhetlig tillämpning
av konkurrensrätten är att harmonisera procedurreglerna över hela EU-området.
En fråga som inte har berörts men som Stenberg anser vara viktig är också t.ex.
regler om interimistiska ingripanden. För företagen är ju ofta tiden av grundläg-
gande betydelse. En tredje synpunkt som enligt Stenberg skulle påkalla en mera
total översyn är att det uppkommer mycket konstiga instansordningar på grund av
förslaget till ny förordning. Det blir konkurrensmyndigheterna som skall samar-
beta i nätverk med kommissionen och så småningom når man kanske via överkla-
ganden upp till någon domstol. Men domstolarna skall ju följa kommissionens
avgöranden enligt ett avgörande av EG-domstolen i Masterfoods5 -fallet. Domsto-
larnas avgöranden kan ändå inte, enligt Stenbergs uppfattning, i regel omprövas
utan en omprövning är möjlig först när en domstol kommer med ett avgörande
som är konstigt ur regelrättslig synpunkt och som man därför kan be EG-domsto-
len att reda ut. Ett problem är alltså att kommissionen inte står under riktig rättslig
kontroll. Enligt Stenberg gjorde första instansrätten en betydande insats för att
kontrollera kommissionen i ett nyligt avgörande i fallet Airtours6, som visserligen
gäller företagskoncentrationer, men där första instansrätten mycket klart pekade
på kommissionens bristfälliga handläggning i delar av nämnda ärende. Där ser
man alltså ett behov av att få ett samlat grepp över hela problematiken med
instansordningen.

En ytterligare fråga är att det underlättar om de materiella reglerna är så klara
som möjligt. Stenberg påpekade att EG-domstolen trasslat till det lite grann för
praktikerna genom att den tillåtit sig att tolka artikel 81(1) utan att tillämpa artikel
81(3). Hur skall en nationell domstol kunna veta när man får göra samma
operation som EG-domstolen? Kanske borde man följa första instansrätten på den
här punkten och utgå från att man inte får tolka artikel 81 utan att också tolka
artikel 81(3) eller också borde man stryka artikel 81(3). Sistnämnda alternativ
skulle föra oss närmare Section 1 i Sherman Act och hela den amerikanska rule of
reason -tolkningen. Stenberg anser att det är viktigt att konstatera vi inte har
någon riktig rule of reason -tolkning i EG: s konkurrensrätt även om EG- domsto-
lens tolkningar har gått lite vid sidan om det legalistiska mönstret i artikel 81(1).

Debattledare, presidenten i Högsta domstolen LeifSevón, Finland:

Stenberg konstaterade att tiden är en grundläggande faktor i konkurrensärenden.
Mot den bakgrunden kunde man också ställa sig spörsmålet huruvida ett system

5 C-344/98, dom 14.12.2000 (Masterfoods Ltd).
6 T-342/99, dom 6.6.2002 (Airtours).
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som väsentligen bygger på preliminary rulings-mekanismen överhuvudtaget är
ett väldigt hanterligt system i konkurrensrättsliga ärenden.

Advokat, dr.jur. Allan Philip, Danmark:

Philip framförde några synpunkter angående den privaträttsliga behandlingen av
konkurrensrättsliga ärenden. Philip nämnde att han själv varit involverad i två
skiljemål varav den ena är avslutad och den andra anhängig. Det första målet
handlade inte om artikel 81(1) eller artikel 81 överhuvudtaget och därför uppstod
inte det speciella problemet som Blok talade om. Det handlade om artikel 82,
alltså missbruk. Eftersom ett liknande fall var anhängigt vid kommissionen,
frågade skiljemännen kommissionen om de ville framlägga ett utlåtande men
det önskade kommissionen inte göra, utan önskade i stället att skiljedomstolen
skulle besluta i frågan. En av skiljemännen blev senare utsedd till domare i
första instansrätten så skiljedomstolen var rimligen välkvalificerad att behandla
saken.

Frågan är om det föreligger det som man på engelska kallar "arbitrability" på
detta område. Det har väl tidigare varit uppfattningen att det inte gör det men
Philip tror nog att den synpunkten har ändrats i många länder således att det i dag
förväntas att skiljedomstolen tar ställning också till konkurrensrättsliga frågor.
Enligt Philip kan Eco Swiss7 -målet, som referenten hänvisade till, tolkas som ett
uttryck för att det finns en viss förväntning från domstolens sida att skiljemännen
tar ställning till de konsekvenser som eventuellt följer. Det är ju en förgäves
behandling som sker om det visar sig att det förelegat en konkurrensrättslig
överträdelse som leder till att skiljedomen blir ogiltig.

EU-konsulent Jytte Boesgaard, Danmark:

Boesgaard fortalte, at hun arbejdede som EU-konsulent i den danske konkurren-
cemyndighed med ansvar for EU's konkurrencesager og lovgivning. Desuden var
hun koordinator for samarbejdet mellem de nordiske konkurrencemyndigheder.

Danmark var det første nordiske land, som var blevet medlem af EU, nemlig pr.
1. januar 1973. Til gengæld var Danmark det sidste nordiske land, som havde
harmoniseret den nationale konkurrencelov med EU's konkurrenceregler. I Dan-
mark var harmoniseringen sket i tre faser. I første fase, som skete i 1998, blev
forbudsprincippet indført. Danmark fik konkurrencebestemmelser svarende til
artiklerne 81 og 82 i EF-traktaten. Danmark vedtog de samme gruppefritagelser
som i EU, og det såkaldte "one-stop-shop"-princip blev introduceret. Det inde-
bærer, at der er blevet etableret et tæt samarbejde mellem Kommissionen og
Konkurrencestyrelsen i sager af fælles interesse. Desuden blev der - ligesom i

7 C-126/97, dom 1.6.1999 (Eco Swiss China Time Ltd).
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Sverige - lagt op til, at konkurrenceloven skulle administreres i overensstemmel-
se med EU's konkurrenceregler og praksis fra Kommissionen og Domstolen.

I anden fase, som var i 2000, blev der indført fusionskontrol i Danmark.
Desuden fik Konkurrencerådet mulighed for at kunne anvende forbudsbestem-
melserne i artiklerne 81 og 82 direkte. Der var dog endnu ikke nogen videre
praksis på dette område. Med den seneste ændring af konkurrenceloven, som var
trådt i kraft den 1. august 2002, var bødeniveauet for overtrædelse af forbuds-
bestemmelserne blevet skærpet og tilnærmet EU's bødeniveau. Ligesom i Norge
er der i Danmark tale om strafferetlige sanktioner. Det indebærer, at Konkurren-
cestyrelsen skal oversende sagerne til anklagemyndigheden med anmodning om,
at der bliver rejst tiltale mod de pågældende virksomheder. Det er herefter
domstolene, som fastsætter den konkrete bøde.

Boesgaard var ikke enig i Willadsens kritik af de danske Konkurrencemyndig-
heders administration af konkurrenceloven. Tværtimod viste de seneste par års
praksis, at de danske konkurrencemyndigheder håndhævede konkurrenceloven
effektivt og konsekvent. Det viste blandt andet Konkurrencestyrelsens succes
med afsløringen af det store el-kartel i 2000 med 357 deltagere samt andre større
sager, hvor Konkurrencestyrelsen havde gennemført "dawn raids". En lang række
sager var blevet oversendt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet
(SØK), og de første domme for overtrædelse af konkurrenceloven faldt i 2001.
Der forelå således nu en bødepraksis i Danmark.

Med hensyn til EU's moderniseringsreform, som var blevet udførligt og kor-
rekt gennemgået af korreferenten, fortalte Boesgaard, at dette var en mærkesag
for Danmark, og man forventede, at forslaget ville kunne vedtages under det
danske formandskab. Det var derfor sandsynligt - som nævnt af korreferenten, at
den nye gennemførelsesforordning ville kunne træde i kraft i løbet af 2003.
I Danmark forestillede man sig ikke, at reformen ville betyde væsentlige lovænd-
ringer på konkurrenceområdet, men det var klart, at reformen forudsatte en række
teknisk/processuelle ændringer, som både ville berøre de danske domstole og de
danske konkurrencemyndigheder. Blok havde også været inde på dette spørgsmål
(navnlig i forbindelse med artikel 81, stk. 3), og Boesgaard opfordrede derfor til,
at der, når reformen var blevet vedtaget, blev etableret en dialog mellem de danske
domstole og konkurrencemyndighederne om tilrettelæggelsen af de mere prakti-
ske spørgsmål om f.eks. koordinering og samarbejde i de EU-sager, som måtte
blive behandlet på nationalt plan.

I tillæg hertil fortalte Boesgaard, at de nordiske konkurrencemyndigheder alle
er meget optaget af EU's moderniseringsreform og virkningerne på de nationale
konkurrencelove. Det var derfor blevet besluttet at lave en work-shop om emnet
på det kommende årlige møde mellem de nordiske konkurrencemyndigheder,
som skulle afholdes i Island medio september 2002. I dette møde deltager
repræsentanter fra konkurrencemyndighederne i samtlige nordiske lande,
inklusive Færøerne og Grønland.
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Boesgaard var enig med korreferenten i, at det horisontale netværk mellem de
nationale konkurrencemyndigheder var nødvendigt for en vellykket decentral
anvendelse af EU's konkurrenceregler. Myndighederne skal have mulighed for at
kunne udveksle fortrolige oplysninger i EU-konkurrencesager af fælles interes-
ser. Meget tyder dog på, at EØS-landene (f.eks. Norge og Island) ikke kommer
med i netværket lige fra starten. I den forbindelse gjorde Boesgaard opmærksom
på, at der i 2001 var blevet indgået en aftale mellem Danmark, Island og Norge
om udveksling af fortrolige oplysninger i konkurrencesager. Aftalen havde
allerede vist sig nyttig for de berørte konkurrencemyndigheders samarbejde om
løsning af sager af fælles interesse.

Debattledare, presidenten i Högsta domstolen LeifSevón, Finland:

Vi skall allvarligt reflektera över att bjuda in den danska Højesteret och de danska
konkurrensmyndigheterna så att de får ett forum för att utväxla information.
Inlägget tyder på att Norge och Island är passiva medlemmar i EES, särskilt i
konkurrensfrågor.

Korreferent, førsteamanuensis, dr.jur. Olav Kolstad, Norge:

Vad gäller betydelsen av artikel 81 i privata tvistemål konstaterade korreferenten
att den direkta tillämpligheten av artikel 81 (3) i medlemsstaterna kommer att göra
den privata tillämpningen av artikel 81(1) lättare. Man slipper den osäkerhet som
det påpekades att man har i dag i fråga om artikel 81(3).

En annan diskussion är om privat tillämpning av konkurrensreglerna är ett
ändamålsenligt medel. Grunden till denna fråga är att de privaträttsliga sanktions-
reglerna och processreglerna inte räcker till för en effektiv privat tillämpning.
Man kanske borde göra ändringar i processlagstiftningen. Eventuellt borde man
göra ändringar även i skadeståndsreglerna. Enligt korreferenten kommer försla-
get till ny förordning att göra det enklare att tillämpa artikel 81(1) i nationella
domstolar. Men poängen är: finns det i praktiken tillräckliga privaträttsliga sank-
tioner? Korreferenten tvivlar på det.

Blok behandlade frågan om domstolarna kommer att kunna hantera artikel
81(3) eller om artikel 81(3) överhuvudtaget är ägnad för domstolarna. Enligt
korreferenten beror detta på hur man bedömer artikel 81(3). Kommissionen
menar ju att tillämpningen av artikel 81(3) inte är beroende av en ändamålsenlig-
hetsprövning, utan att det är fråga om en lagbunden värdering och att denna
lagbundna värdering riktar sig mot ett bestämt definierat föremål, nämligen
ekonomisk effektivitet. Om artikel 81(3) blir direkt tillämplig i medlemsstaterna
närmar man sig den rule of reason-modell som man har i USA. Sedan påpekades
det också att ordalydelsen i artikel 81(3) föreskriver att vissa värderingar skall
företas vid bedömningen. På så sätt kommer man aldrig till en sådan rule of
reason-modell som kan anses vara det underliggande syftet för kommissionens
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argumentation. Det är en tankegång som korreferenten har mycket sympati för.
Kanske artikel 81(3) inte borde göras direkt tillämplig utan i stället upphävas,
men det är en annan fråga för det innebär en ändring av EG-fördraget.

Sedan några reflektioner runt det Graver tog upp. För det första argumentet om
att den nationella särprägeln försvinner, eftersom domstolarna och de nationella
konkurrensmyndigheterna i högre grad tillämpar artiklarna 81 och 82. Korrefe-
renten höll med om att med större fokus på bl.a. ekonomisk effektivitet i konkur-
rensanalysen, kommer andra hänsyn att bortfalla, med andra ord medlemsstater-
nas möjlighet att ta hänsyn till nationella särintressen bortfaller. Efterhand som
man far ett rättssystem som blir mer och mer likt EG är det klart att man både på
nationell och internationell nivå kommer att ha konkurrensregler där de nationella
särtecknen raderas ut.

Dessutom har flera varit inne på att det kanske är önskvärt att de processuella
reglerna harmoniseras med EG:s processuella regler som utgångspunkt. Det var
också en talare som var inne på frågan om böter och om dessa bör harmoniseras.
Korreferenten frågar sig här, vart är vi på väg? Om allt detta harmoniseras är vi på
väg mot ett paneuropeiskt konkurrensrättssystem? Detta bör man, enligt korrefe-
renten, reflektera över i samband med det föreliggande förslaget.

Referent, förvaltningsrådet Heikki Kanninen, Finland:

Referenten påpekade att han personligen i fyra år behandlat konkurrensmål i
finsk domstol och aldrig direkt tillämpat EG:s konkurrensrätt i dessa mål, men i
alla dessa mål indirekt tillämpat EG-rätt då den nationella rätten har harmonise-
rats med EG:s konkurrensrätt som förebild. Referenten konstaterade vidare att vi
alla säkert är ense om att vi i EU och EES behöver gemensamma eller åtminstone
likadana konkurrensregler. Därmed ser referenten ingen fara i att EU:s medlems-
stater kanske blir tvungna att i större utsträckning direkt tillämpa EG:s konkur-
rensregler.

Naturligtvis kan man då fråga huruvida det efter införandet av gemensamma
konkurrensregler alls finns spelrum för nationell konkurrenspolitik. En annan
viktig fråga som man kan ta upp är om det efter införandet av den nya förordning-
en är möjligt att ha strängare nationella konkurrensregler. Övriga svåra frågor
som förslaget till rådets förordning väcker är gränsdragningen mellan tillämp-
ningen av nationell konkurrensrätt och EG:s konkurrensrätt, alltså svårigheten att
bedöma om det konkurrensbegränsande agerandet påverkar handeln mellan
medlemsstaterna. Den sistnämna frågan bör besvaras före den nya förordningen
börjar tillämpas i medlemsstaterna.

Ytterligare olösta frågor i anslutning till den nya förordningen är fördelningen
av ärenden mellan kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna.
Enligt referentens uppfattning innehåller förslaget om införandet av den nya
förordningen tills vidare relativt få stadganden om fördelningen av ärenden.
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Referenten konstaterade också att myndigheternas och domstolarnas synpunkter
framgått under sektionsmötet men att man också kan fråga sig vad företagen
tycker om det nya systemet och slopandet av notifikationssystemet. I Finland har
förslaget till den nya förordningen också gett upphov till oro med tanke på
domstolarnas oavhängighet. Utgående från den nya förordningen får man den
uppfattningen att kommissionen har möjlighet att överta ett mål som redan är
anhängigt i en domstol, t.ex. i en domstol som behandlar ett besvär angående ett
beslut av en konkurrensmyndighet. Här har vi några problem som ännu kvarstår.
Referenten tror ändå att den aktuella reformen kommer att träda i kraft ganska
snart, kanske inte ännu nästa år, men ändå ganska snart.

Debattledare, presidenten i Högsta domstolen LeifSevón, Finland:

Debattledaren sammanfattade problemställningen och konstaterade att det finns
en hel del svårigheter att komma över, av vilka nätverkssystemet antagligen är det
mest seriösa, eftersom det är alldeles väsentligt för att det nya systemet överhu-
vudtaget skall kunna fungera. Dessa leder egentligen alla till samma frågeställ-
ning om vart vi egentligen är på väg. Håller vi på att skapa en enhetlig rättsord-
ning i Europa som går betydligt djupare än vi kan ana i dag och med vilket
tidsperspektiv? Får vi inte bara en paneuropeisk konkurrensreglering utan också
en paneuropeisk kontraktsrätt? Det är den slutsats man kan dra av de båda
debatterna som förts i ämnet Europarätt.


