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Debattledaren, advokat NIELS FISCH-THOMSEN, Danmark:

Jeg beder folk sætte sig og dermed give mig lejlighed, kære nordiske
kolleger, at byde velkommen til denne eftermiddags diskussion om »kon-
kurrencebegränsningar — lagstiftningens mål, medel och verkningar», som
er titlen på emnet.

Det er mit håb, at det må blive en konstruktiv og god debat, som vi har
eftermiddagen til, og forventer at slutte lidt afhængigt aftalelysten kl. 16.30
måske lidt senere, hvis talelysten bliver god. Der må ikke ryges i lokalet her,
jeg er selv den første til at beklage det, men det siges, at det vil udløse bran-
dalarm, hvis nogen forsøger.

Vi vil forsøge at lægge en pause ind, også afhængigt af hvordan diskus-
sionen forløber, og jeg kan tænke mig, at det bliver omkring kl. 15.30, men
det kommer vi tilbage til. I vil alle kende, fra det der er optrykt og uddelt,
de almindelige taleregler, der gælder. Det er en taletid for alle indlæg i sa-
len maksimeret til 10 min. Indlæg forbeholdes således begrænset til 10 min,
måske yderligere efterhånden som vi kommer frem, og mange melder sig
og omvendt, hvis det mod forventning skulle være få, så giver det mulighed
for mere liberalitet. Det er meget vigtigt, at talernes identitet bliver nøje
klarlagt, og det sker uafviseligt på følgende måde, at man først melder sig
skriftligt til sekretæren. Det kan ske ved, at man vinker til vores sekretær,
som sidder nede bagved og som rejser sig nu, med det gule kort, herren i
gråt og damen i grønt, og de vil så give et lille kort som dette, som man
kan skrive sig på. Jeg vil bede om, at man skriver navn læseligt, tydeligt,
titel og det land, man kommer fra. Der føres ved hjælp af det en talerliste,
som benyttes ved redaktionen, når diskussionen skal trykkes senere. Jeg vil
bede om, at man yderligere, når man får ordet på talerstolen, gør sig den
ulejlighed igen at præsentere sig med navn, titel og land, således at de, der
skal skrive båndene af til sin tid, kan være sikre på, at ansvarligheden for
de udtalelser tilfalder eller bliver hæftet på den rette person.

Jeg vil også minde om, at det der tilsigtes med disse møder, diskussio-
ner, er en fri, mundtlig diskussion, hvor det der hilses velkomment er argu-
menter, synspunkter, vurderinger, og hvor man, som der står i det trykte,
bør udvise den yderste tilbageholdenhed med de rent fortællende informa-
tioner om eget lands regler, hvis ikke det har direkte relation, direkte ind-
flydelse på netop de spørgsmål/teser, problemstillinger, der er oppe til drøf-
telse. Det er argumentation og ikke informationer, som fremmer debatten
til forhåbentlig et frugtbart resultat. Og med disse bemærkninger vil jeg gerne
give ordet til referenten professor Gomard.
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Referenten, professor BERNHARD GOMARD, Danmark:

Hr. ordstyrer, mine damer og herrer.
Mit emne i dag er konkurrencelovgivningen. Med konkurrencelovgiv-

ning mener jeg lovgivning, der retter sig mod begrænsning af konkurren-
cen. To hovedproblemer i denne konkurrencelovgivning er stadig til debat
— både i Danmark og i andre lade. Den ene problem er valget mellem en
liberal opfattelse, som i betydeligt omfang vil lade markedskræfter løse de
ulemper, som følger af en begrænsning af konkurrencen. Det andet prob-
lem er, hvad målet eller målene er for myndighedernes virksomhed under
konkurrencelovgivningen.

Hovedmålet for konkurrencemyndighedernes indsats er at bevare fri kon-
kurrence, men det er ofte ikke klart, om den tilstand, der opnås ved ind-
greb, er en egentlig fri konkurrence eller, hvad en tysk forfatter (Mestmäc-
ker) nylig har betegnet som en administreret konkurrence (ein verwalteter
Wettbewerb) en tilstand præget af offentlige reguleringer, uden en virkelig
fri konkurrences dynamik. Debatten herom viser en modsætning mellem
tilhængere og modstandere af offentlig regulering.

Den anden centrale problemkreds i konkurrenceretter er, om konkur-
rencelovgivningen bør begrænse sig til såvidt muligt at fremme fri konkur-
rence og at eliminere følger af uundgåelig konkurrencebegrænsning eller om
konkurrencelovgivning også bør forfølge en række andre mål, f.eks. at íet-
te vilkårene for »small business», og at sanere den brogede flora af klausu-
ler i standardkontrakter til glæde for kunder, forbrugere (konsumenter) og
andre. Det er et væsentligt spørgsmål, om en rendyrket konkurrrencelov-
givning eller en lovgivning, der tillige kan varetage en række andre formål,
er at foretrække. Disse andre formål anses af nogle for værdifulde, men
andre har en modsat opfattelse eller mener, at disse andre formål i hvert
fald ikke bør søges fremmet ved en indsats på grundlag af konkurrencelov-
givningen. Sammenblanding af forskelligartede mål risikerer at lede til ui-
gennemskuelige indgreb og en uklar praksis.

Det første hovedpunkt, jeg efter denne introduktion vil tage op, er, at
den gældende konkurrencelovgivning i flere lande er blevet til på et tids-
punkt, hvor forholdene var ganske forskellige fra idag. Den danske lov, Mo-
nopolloven, er fra 1955. Dengang var det danske marked et lukket marked,
omgærdet af valutakontrol, toldregler og andre restriktioner; et land, som
i vidt omfang måtte hvile i sig selv, et land med adskillige virksomheder,
som ikke ville kunne opretholdes, hvis grænserne blev åbnet. Efter den tid
er udviklingen som bekendt gået i retning af frihandel både for Danmark
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og for mange andre lande gennem arbejdet i GATT, for nogle lande tillige
gennem EFTA og for andre i EC. I 5o'erne i efterkrigstidens lukkede mar-
ked var det klart, at en vurdering af konkurrencesituationen måtte beskæf-
tige sig med Danmark som det relevante marked, og et indgreb, der har virk-
ning for det danske marked, ville være et effektivt indgreb. I dag er Dan-
mark en del af et stormarked. Både behovet for en dansk myndighedsind-
sats for at opretholde fri konkurrence og effekten af et dansk indgreb er
langt mindre nu end før. En vurdering af en markedsstruktur, der kun ser
på en — mindre — del af det store marked, er ofte irrelevant, og indgreb
begrænset til denne mindre del ville ikke altid være meningsfuldt.

Den ændring, der er sket af det relevante marked, må gradvis i stadig
højere grad påvirke både synet på målet eller målene for den nationale kon-
kurrencelov og den måde, hvorpå målet søges virkeliggjort. Begrænser man
sine undersøgelser af strukturen, handelsvejene og prisdannelsen i et mar-
ked til et nationalt område, et område som i henseende til befolkning er et
par procent af det samlede markedsområde i EC, får man et grundlag for
indgreb i konkurrenceforholdene, som i stigende grad er urealistisk. Nogen
vil måske hertil sige, at vel er EC etableret, men der er dog stadig nationale
grænser i EC-området. Import må kontrolleres, fordi der skal svares moms
af importvarer, og personer skal i hvert fald en del steder stadig vise pas,
når de går over en grænse. Det er rigtigt, at der stadig findes grænser, men
de fleste og de mest virkningsfulde konkurrencebegrænsninger i dag i EC
skyldes ikke aftaler om markedsdelinger eller andre begrænsninger af kon-
kurrencen, som er fremkaldt af virksomhederne; men skyldes manglende
monisering i den offentlige sektor. Forskelle i henseende til skatter og af-
gifter, manglende standardisering, manglende procedure for fælles godken-
delse af produkter. De resterende handelshindringer kommer for en stor del
fra den offentlige sektor, og det er et erklæret mål for Fællesskabet, at dis-
se hindringer skal fjernes inden for en kortere årrække. I 1992 skal det ind-
re marked være en realitet. Det bliver stadig mere åbenbart, at begrebet »det
relevante marked», som ofte indgår i konkurrenceretlige ræsonnementer,
har fået et andet indhold, end det tidligere har haft.

Det siger sig selv, at ændringen fra et mindre, nationalt, til et stort, fæl-
les marked har betydning for EC's medlemslande. Ændringen har imidler-
tid også betydning for en del andre lande. EC udøver i kraft af sin størrelse
en betydelig indflydelse på de omliggende lande. Intet vesteuropæisk land
kan opretholde en tilfredsstillende økonomi uden tæt forbindelse og sam-
handel med EC. Uanset hvordan den juridiske konstruktion af aftaler om
samhandel udformes, vil det være således, at samhandel i det lange løb kun
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kan tænkes at foregå på Rom-traktatens vilkår. Man kan have forskellig
mening om fortolkning og tekniske detaljer i frihandelsaftalerne mellem EC
og EFTA-landene, men grundpillen i aftalerne er Romtraktatens regler om
samhandel og konkurrence. Udviklingen i industrien går støt i retning af
internationalisering, med almindelige produkter fra store virksomheder el-
ler med specialiserede produkter der finder en plads i nicher. Udenrigshan-
del vil være en nødvendig og betydelig del af enhver virksomhed af blot no-
gen størrelse i det nordiske område. I et marked som det danske med ca.
5 mio. indbyggere, er export en praktiskt nødvendighed for enhver større
virksomhed.

EC's opkomst og vækst gør det naturligt at rejse spørgsmålet om en sam-
ordning eller koordination mellem fællesskabsretten og den nationale ret
på konkurrencebegrænsningens område. Der er to hovedpunkter. Det ene
er, hvordan man finder en praktisk løsning på håndhævelsen. Det andet
er forholdet mellem de materielle retsforskrifter. Al væsentlig håndhævelse
af fællesskabsret har hidtil været overladt til de fælles myndigheder. Kom-
missionen i Bruxelles ønsker og får vel i det lange løb gennemført en vis
decentralisering, således at retshåndhævelsen i væsentlig grad lægges ud til
de nationale myndigheder. Problemet om forholdet mellem de fælles og de
nationale materielle retsforskrifter om konkurrenceret har været diskuteret
flere gange, men har ikke fundet en klar løsning. Et af de væsentligste spørgs-
mål angår gruppedispensationer efter stk. 3 i art. 85, den artikel som sam-
men med art. 86 udgør de centrale bestemmelser i Romtraktaten om kon-
kurrenceretten. Der er udstedt en del gruppedispensationer, hvorefter visse
aftaler lovligt kan indgås, uanset at de har konkurrencebegrænsende virk-
ninger. Et spørgsmål, som er betydningsfuldt, men ikke er klart besvaret,
er, om national ret kan forbyde en aftale, som er omfattet af en gruppedis-
pensation. Hovedreglen må være, at en gruppedispensation efter EC-ret ik-
ke kan begrænses ved forbud efter national ret.

Mange af de spørgsmål, som opstår i EC, vil, tror jeg, også melde sig
i frihandelslandene og blandt disse de øvrige nordiske lande. Bortset fra
landbruget og fra spørgsmål om indflydelse og om bidrag til de regionale
fonde m.m. er forskellen mellem et medlemsland og et frihandelsland ikke
meget stor. Handlen med industrivarer står åben for alle og sker ifølge fri-
handelsaftalerne på grundlag af Romtraktatens regler, også i frihandelslan-
dene.

Der er for nylig afgivet en betænkning om en eventuel revision af kon-
kurrencelovgivningen i Danmark. Betænkningen beskæftiger sig navnlig ind-
gående med spørgsmålene om gennemsigtighed og priskontrol. Gennemsig-
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tighed — på andre sprog Transparenz eller transparence — tillægges i be-
tænkningen stor betydning, bl.a.derved, at der i et gennemsigtigt marked
normalt ikke er behov for regulerende indgreb. Betænkningen finder, at der
i et konkurrencebegrænset marked, hvorved den vist forstår et marked med
kun få udbydere, bør være fuld offentlighed og gensidig information om
priser og leveringsbetingelser. Jeg vil ikke gentage alle de enkeltheder, der
er nævnt i den trykte afhandling, men jeg vil gentage afhandlingens kon-
klusion på dette punkt, at opfattelsen i betænkningen er en misforståelse.
Fulgte en branche betænkningens anbefaling af transparens i form af fuld
gensidig udveksling og information om priser m.m., ville den udsætte sig
for en forfølgning for overtrædelse af art. 85, der både forbyder aftaler og
samordnet praksis. Begrebet gennemsigtighed har sin plads, men i specielle
og i andre sammenhæng, navnlig i børshandel og i regler om markedsfø-
ring af forbrugsvarer. Vi har regler om prisskiltning og indholdsdeklaratio-
ner. Denne form for gennemsigtighed har sin værdi, men den kan ikke over-
føres til de tidligere led i produktionskæden.

Overdreven tro på fordelene ved gennemsigtighed kan føre til en uhel-
dig udvikling. Det er udmærket at indsamle oplysninger om import og eks-
port og om mange andre ting, således som det gøres af Danmarks Statistik.
Det kan derimod være skadeligt at udarbejde brancheundersøgelser, der læg-
ger virksomhedernes forhold blot til gavn for konkurrenter, men ikke til
gavn for det nationale næringsliv. Romtraktaten går ud på lighed og åben-
hed mellem landene. Det er en god ting, at vore virksomheder frit kan handle
i et stort marked, men at ville tvinge vore egne virksomheder til af offent-
liggøre interne oplysninger, som ingen andre lægger frem, ud fra en mis-
forstået opfattelse af konkurrencens behov, er ikke en god ting.

Priskontrol har spillet en stor rolle i konkurrencelovgivningen. Vistnok
alle fagfolk har udtalt sig mod anvendelsen af priskontrol som et indgreb
i særlige kriseagtige situationer, som led i en pakkeløsning, der vil begræn-
se inflation ved at holde igen på lønstigninger og på anden måde. Ingen po-
litiker synes at have taget notits af kritikken. Det er imidlertid stadig et væ-
sentligt spørgsmål, om og i bekræftende fald i hvilket omfang der bør ind-
gå priskontrol i den almindelige — ikke krisebetonede — konkurrencelov-
givning. Et første spørgsmål er, om priser, der overstiger den pris, som ville
være den naturlige under fri konkurrence, bør modvirkes ved myndigheds-
indgreb. Et andet spørgsmål er, om det overhovedet er muligt af fastslå,
hvad prisen under fri konkurrence ville være. Ved at skride ind over for
priser, der giver en god fortjeneste, med priskontrol, opnår man en umid-
delbar, kortsigtet fordel for efterspørgerne, men samtidig ødelægger man
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spület for markedskræfterne, som skulle trække nye udbydere til og derved
løse problemet om det for gunstige marked ved at skabe en naturlig, i ste-
det for at konservere en unaturlig markedsstruktur. I nutidens markeder
findes der næppe andre effektive, kunstige hindringer for udvidelser og for
etablering af nye virksomheder (barriers to entry) end de offentlige restrik-
tioner, og disse restriktioner er under bearbejdning og harmonisering frem
mod 1992. Private spærringer er ugyldige, jfr. art. 85.

Priskontrol er kun på sin plads i et frit marked over for de få brancher,
der stadig (lovligt) opererer med prisaftaler og samordnet praksis i form af
kollegiale vejledende »takster» eller lign. Brancher, der vil have takster, ap-
pellerer til kontrol. Priskontrol kan også være på sin plads i erhverv, hvor
det måtte være sådan, at prisdannelsen kun langsomt og i ringe grad påvir-
kes af markedskræfterne. Fra den danske konkurrencemyndigheds arbejds-
mark kan nævnes en undersøgelse af de priser, der beregnes af bedemænd.
Det er muligt, at markedskræfterne virker langsomt i denne branche. En
del af grunden kan måske være, at kunderne i deres triste situation er lidet
prisbevidste, men denne kendsgerning skulle dog ikke bremse nyetableringer.

Konkurrenceret er her brugt som en betegnelse for regler, der vender
sig mod konkurrencebegrænsninger. Ordet konkurrenceret bruges imidler-
tid også betydningen regulering af konkurrencemidler. Efter min mening
har man i Danmark og måske også andre steder været lidt for sart i synet
på, hvilke konkurrencemidler der er illoyale. Det er ikke upassende i nogen
branche at konkurrere åbent og frit med prisangivelse og prisunderbud. For-
bud mod illoyal konkurrence må ikke føre til konkurrenceforvridning eller
generel neddæmpning af konkurrencen. Også i de liberale erhverv bør f .eks.
de nytilkomne have adgang til at avertere med at være ny, ung, energisk,
hurtig og ikke dyr. Dette er måske en mindre ting, men det kan være nyttigt
og rimeligt at den, der argumenterer for en liberal holdning viser beredskab
til at tage det sure med det søde.

Korreferenten, näringsfrihetsombudsman GUNNAR HERMANSON, Sve-
rige:

Det är en imponerande skrift som referenten Bernhard Gomard har pre-
senterat som underlag för diskussionen här i dag. Man behöver bara titta
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på notapparaten för att förstå att han har ett stort kunnande inte bara om
nordisk rätt utan tysk rätt, amerikansk rätt osv.

Han ställer upp sju teser till debatt i sin skrift och han har tagit upp
dem igen i sitt muntliga anförande. Jag har enligt anvisningarna fått mig
till förfogande femton till tjugo minuter. På papperet står det faktiskt bara
tio till femton minuter. Jag vet inte vilket som gäller, men det räcker inte
till att uttömmande behandla alla de här sju teserna och jag får försöka be-
gränsa mig.

Referenten inleder sina teser på sidan 432 med att anvisa var han menar
att det finns behov av debatt. Han pekar särskilt på EG och dess betydelse
främst för Danmark som medlemsland i EG, men också för EFTA-länderna
med hänsyn till bl a frihandelsavtalens konkurrensregler som ju efter Kup-
ferbergsaken kan tänkas vara direkt tillämpliga inom EG. Referenten för
här fram den åsikten att EG-rätten och dess tillämpning kommer att domi-
nera över de nationella rättssystemen på konkurrensrättens område åtmins-
tone för Danmarks del. Någonstans säger han också något sådant som att
det mest skulle bli uppgifter av lokal natur kvar för konkurrensrätten i ett
litet land som Danmark. Nu vill jag inte motsäga honom direkt på den här
punkten för har det gått att centralisera konkurrensrätten till exempel i USA
så borde det faktiskt gå att göra det även i EG. Men jag tror att detta i så
fall är en utveckling på mycket lång sikt. Som den i dag ser ut, EG-rätten
med dess begränsning till samhandeln mellan medlemsstaterna, så tror jag
att tillämpningsområdet är alltför begränsat för att man skall kunna avva-
ra en effektiv konkurrensrättslig lagstiftning i de enskilda länderna. Detta
gäller även Danmark som i EG-sammanhang är ett litet land. Jag tror alltså
att det måste komma till en ordentlig utvidgning av EG-rätten och dess pra-
xis om referentens vision här skall bli verklighet.

När det sedan gäller övriga länder, EFTA-länder, så tycker jag att den
här frågan är väl tidigt väckt. Det må vara att EG tillämpar sin rätt extra-
territoriellt och går in på vår mark och till och med kommer och hör före-
tag på svensk mark. Det har förekommit något liknande. Men någon av-
lastning för t ex de svenska konkurrensmyndigheter har det här inte inne-
burit. Om man frågar sig vilken betydelse EG-rätten skulle ha vid tillämp-
ningen av konkurrensbegränsningar med verkningar på svenskt territorium
så är svaret att den för närvarande inte har någon som helst betydelse.

En annan sak är naturligtvis de jurister som arbetar åt den industri
i våra länder som säljer till EG; de måste naturligtvis lära sig EG-rätten om
de skall kunna handla med EG, för annars så kan det ju ta ände med försk-
räckelse.
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Den här åsiktsskillnaden mellan referenten och mig när det gäller vilken
betydelse EG-rätten skulle kunna få på nationella marknader kan ju tänkas
ha olika orsaker. En skulle kunna vara att vi gör olika bedömningar av hur
pass effektivt EG-rätten verkar inom länderna. Men det finns också en an-
nan grundläggande orsak och som jag tror kanske är viktigare här. Nämli-
gen det att vi har olika uppfattning om hur mycket kontroll det egentligen
behövs från konkurrensrättslig synpunkt i de olika länderna. Med andra
ord hur ingripande konkurrensrätten skall vara. Referenten ställer mot den
liberala uppfattningen att marknadskrafterna skall verka fritt som alterna-
tiv att man skall ha en administrerad konkurrens. Jag kommer då att tänka
på historien om domaren som ombads att svara ja eller nej på frågan om
han fortfarande tog mutor. Den frågan är alltså omöjlig att besvara så. Man
skall naturligtvis inte ha en så liberal uppfattning att staten inte skall lägga
sig i konkurrensen alls men naturligtvis skall man inte heller ha en admi-
nistrerad konkurrens. Man skall ha ett förnuftigt mellanting.

Som jag uppfattar referenten så fäster han stor vikt vid effektivitetsas-
pekten. I och för sig så är vi ense på den punkten. Jag tycker också att
effektivitetsaspekten är av central betydelse. Sedan tar han upp de andra
målen, sidomålen, som han kallar dem. Jag har då kanske inte riktigt klart
för mig om han tar upp de här sidomålen för att han menar att de skall
vara med eller att han anser att de inte hör hit. En del av målen tycker jag
är ganska perifera, t ex priskontroll. Priskontroll är enligt min uppfattning
inte konkurrensrätt. Lika tillgång till yrken tycker jag också verkar vara
en perifer sak. Det här att små verksamheter bör stödjas är jag inte heller
särskilt övertygad om att det bör vara ett konkurrensrättsligt mål. Det finns
i vår svenska lagstiftning ett särskilt kriterium som möjligen kan sägas ha
syftet att stödja mindre företag men det syftet tycker jag också går att rym-
ma in i effektivitetsaspekten. Fritt konsumentval är vi ense om. Det tycker
jag är viktigt. Men även det tycker jag ryms inom effektivitetskravet. In-
formation om varor och tjänster; det kan vi ju enas om också. Fri etable-
ring; det är naturligtvis utomordentligt viktigt. Det är en verklig grundsten
inom konkurrensrätten. Sedan kommer det här sidomålet om integration
i EG och det har jag redan berört.

Vad jag tycker mig sakna är ett klart erkännande av konsumenternas
övergripande intresse. Som jag ser det så legitimeras effektivitetsmålet inom
konkurrensrätten bara om effektiviteten åtminstone delvis, kommer kon-
sumenterna till godo. Referenten säger visserligen någonstans att konkur-
rensrätten och konsumenträtten — han lägger ihop dem — har maximering
av förbrukarvälfärden som gemensamt slutmål men jag får ändå lite grann
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av det intrycket att han utgår från att vad som är bra för näringslivet också
är bra för konsumenterna. Ofta är nog det också riktigt att det är så. Men
inte alltid.

Jag skall nu försöka kliva ner från de här teoretiska höjderna som jag
hittills vandrat på och ta några enkla exempel. Teoretiskt kan man tänka
sig att ett företagsförvärv leder till högre effektivitet. Men samtidigt med-
för det en dominerande ställning, kanske t o m ett monopol. Slutresultatet
blir då visserligen ett effektivare företag men konsumenterna får betala mera
än förut därför att vinsterna inte går vidare till dem. Det är i stället ägarna
som tillgodogör sig effektivitetsvinsterna plus eventuella monopolvinster.
Det här är förstås ett väldigt tillspetsat exempel men möjligen belysande.
Frågan blir då om det här måste accepteras därför att det ökar effektivite-
ten, trots att effektivitetsvinsterna inte förs vidare till konsumenterna. Vill
referenten här tillämpa Möschels Zielkonflikt mellan kortfristiga konsument-
intressen och medel- eller långfristiga företagsstrukturella nackdelar (jfr s
433 tes 4 och 434 tes 7)?

Det här kanske var ett väl tillspetsat exempel. Jag tänkte också ta ett
mer verklighetsbetonat exempel. I Sverige är det ganska vanligt med vägle-
dande horisontellt prissamarbete mellan företag. Företrädare för företagen
träffas, de diskuterar och kommer så småningom överens om att ett visst
pris skall sättas ut i en gemensam lista och så skriver de att detta pris endast
är vägledande och alltså inte bindande. Både i detaljistled och i tidigare han-
delsled förekommer sådant. Det är nog ganska klart att i de allra flesta
branscher där det här förekommer så är samarbetet rationellt. Det sparar
pengar. I stället för att man kalkylerar priserna var för sig så gör man det
gemensamt och var och en behöver inte ge ut en egen prislista. Men mot
det här effektivitetsresonemanget måste då ställas konsumenternas intresse
av att få del utav effektivitetsvinsterna. Gemensamma priser främjar ju in-
te precis priskonkurrens och man kan ju dessutom fråga sig om inte prissam-
arbetet minskar konkurrensen i så hög grad att incitamenten att effektivera
de enskilda företagen också försvagas.

Hur har vi då hanterat det här problemet i Sverige? Jo, vi har accepte-
rat sådant här prissamarbete i järnhandeln. Det finns många småföretaga-
re som har svårt att själva kalkylera fram priser på alla de tusentals artiklar
som säljs i en järnhandel. Däremot har vi nekat rörgrossisterna som bara
är 15—20 stycken att samarbeta så här, trots att de också har ett mycket
stort sortiment.

Min fråga till referenten blir nu. Var står han egentligen här? Var det
fel att hindra rörgrossisterna från att ha ett i och för sig rationellt samarbe-
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te därför att detta samarbete kunde väntas leda till att köparna och i sista
hand konsumenterna inte får någon del av rationaliseringsvinsterna? Refe-
renten tycks se det här som ett problem om genomsiktlighet. För mig är
det helt enkelt ett prissamarbete.

Kanske har jag pådyvlat referenten en uppfattning som han inte har.
Jag hoppas att han i så fall förlåter mig. Hans inlägg är mycket balanserat
och definitivt inte utmanande. Mitt syfte är ju bara att göra debatten litet
roligare. Dessutom är det mycket svårt att jämföra olika uppfattningar i
sådana här frågor utan att gå ned på detaljnivå, enskilda konkurrensbe-
gränsningstyper eller praktiska fall.

Referenten har ju faktiskt också diskuterat ett antal praktiska problem
inom konkurrensrätten såsom genomsiktligheten (marknadstransparansen),
prisreglering och registrering.

Här måste jag — med tanke på att vi är här för att diskutera — tyvärr
säga att jag håller med referenten om det mesta.

Prisreglering som omfattar vissa produkter eller branscher betraktas av
nästan alla ekonomer som deltar i den allmänna debatten i Sverige som ett
i regel ineffektivt medel mot prisstegringar. Man säger sig — och det gäller
även politiker — kunna tänka sig att använda prisreglering, men bara i
mycket speciella situationer och bara kortvarigt. Det är vad man säger. Vad
man sedan gör är något helt annat.

Nu är det väl så att referenten kanske närmast syftar på sådan prisregle-
ring som gäller enstaka monopolföretag eller oligopolbranscher. Jag vill då
säga att det jag nyss sagt allmänt om prisreglering gäller också här. Prisreg-
lering och avancereglering ser jag som en sista utväg när det inte går att
få till stånd någon egentlig konkurrens. I den svenska konkurrenslagen har
vi en paragraf som ger möjlighet till sådan här priskontroll. Paragrafen har
hittills inte tillämpats i den meningen att något pris blivit fastställt, men hos
NO hotar vi med paragrafen ibland.

Vad referenten säger om genomsiktligheten kan jag också hålla med om
i väsentliga delar. Samtidigt tror jag att han — åtminstone när det gäller
Sverige — slår in öppna dörrar när han kritiserar överdriven genomsiktlig-
het. Jag ställer mig också tveksam till den tolkning referenten gör av det
danska betänkandet på denna punkt. Personligen har jag svårt att tro att
författarna till betänkandet åsyftat en genomsiktlighet som innebär att alla
verksamheter skall tillkännage priser som man sedan inte får avvika från.

Statens pris- och kartellnämnd (SPK) i Sverige lägger ned betydande re-
surser på att skaffa och sprida information om pris- och konkurrensförhål-
landen. På den här vägen kan man få kännedom om strukturförhållanden
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och en mängd andra saker. Däremot släpper SPK i princip inte ut uppgifter
om vilka priser enskilda företag håller annat än om företagen själva går med
på det eller det gäller konsumentprodukter.

För en del år sedan hade konkurrensmyndigheterna i Norden på ett ge-
mensamt möte uppe till diskussion ett av Norge föreslaget ämne kallat »op-
ne saljsvilkor». I Norge hade det kommit upp ett förslag att företagen skul-
le vara skyldiga att öppet tillkännage sina försäljningsvillkor och sedan till-
lämpa dem mot alla.

Det förekommer inte några officiella uttalanden vid dessa möten men
mitt intryck var att förslaget fick mycket kritik. Från svensk sida lade vi
särskild vikt vid att förslaget skulle hämma dynamiken i konkurrensen mellan
företagen. Tanken att generellt kräva att företagen inte frångick vissa of-
fentligt tillkännagivna priser, förefaller mig märklig.

Jag kan alltså i allt väsentligt hålla med referenten om att genomsiktlig-
het är bra men det finns gränser för hur långt den skall drivas.

En annan sak är att det finns konkurrensbegränsningar där myndighe-
terna måste ställa vissa krav på prissättningen hos ett enskilt företag. En
sådan konkurrensbegränsning är diskriminering. Om en säljare uppenbart
missgynnar en viss köpare genom att ta ett extra högt pris av just den köpa-
ren och detta är negativt för effektivitet och prisbildning t ex därför att kö-
paren är ett effektivt lågprisföretag, då skall konkurrensmyndigheterna kunna
tvinga säljaren att anpassa sitt pris så att diskrimineringen inte längre skadar.
I ett sådant fall kan det alltså bli aktuellt att konkurrensrätten påverkar priset
i ett enskilt affärsförhållande.

Jag har med avsikt valt diskriminering som exempel just därför att jag
tror att det belyser det dilemma som frågan om ett ingripande ibland kan
ställa praktikern i. Ingripanden mot prisdiskriminering riskerar alltid att
dämpa konkurrensen. Det är ju ofta genom att stora och starka köpare till-
tvingar sig extra förmåner som konkurrensen skärps. Men samtidigt kan
ju denna förmån om den överstiger vad köparen själv presterar i affären
medföra att varan styrs över till en distributionskanal som är mindre effektiv
än den kanal som den annars skulle ha gått genom. Paradoxalt nog kan
alltså det som i vanliga fall är konkurrensens drivfjäder — nämligen att
köparen pressar priset — leda till att effektiviteten i distributionen försämras
— och det även på lång sikt.

Här kan det verkligen bli fråga om att kryssa mellan Scilla och Karybdis.
Jag kan tänka mig att referenten vill hänvisa till Möchels Zielkonflikt och
säga att kryssandet är onödigt och att referenten hävdar att marknaden på
lång sikt utvecklar sig bäst utan något ingripande. Icke desto mindre finns
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problemet där och rent logiskt bör det finnas en punkt där effektiviteten
främjas av ett konkurrensrättsligt ingripande mot diskrimineringen.

Personligen tycker jag att man bara skall ingripa i fall där det har bety-
dande ekonomisk eller principiell betydelse. Detta synsätt kan väl också sä-
gas vara den svenska konkurrenslagens.

Som ett kuriosum kan jag berätta att vi hos NO i Sverige i ett konkret
ärende om leveransvägran från ett stort distributionsföretag i betydelsefull
bransch föreslog sälj ar företaget att undersöka om leveransvägransproble-
met kunde lösas genom att göra företagets pris- och rabattsystem bättre an-
passat till köparnas olika prestationer. Den leveransvägrade kunden ville
bara köpa en mindre mängd av en viss produkt som bara fanns hos den
här säljaren. Säljarföretagets VD gick hem och kom tillbaka efter två må-
nader med ett nytt pris- och rabattsystem. Han var nu beredd att leverera
och kunden som visserligen fick betala mera tyckte detta var helt riktigt och
blev nöjd. Företagsledaren förklarade dessutom att alla kunderna var posi-
tiva till det nya prissystemet och det främjade också honom själv som säljare.

Det här var förstås vad vi i Sverige brukar kalla en solskenshistoria. Det
är inte alltid som ärenden om diskriminering utvecklar sig så positivt. Typiska
maktrabatt f all är svårare att lösa, eftersom det företag som är stort och starkt
i regel förutsätter att det skall få så stora favörer som makten möjliggör
oavsett om det är motiverat av egna prestationer eller ej.

Advokat ERIK MOHR MERSING, Danmark:

Hr. Ordstyrer, mine damer og herrer.
Efter at have læst referentens konkurrenceretlige afhandling, er det nær-

liggende at drage en parallel til Robert Borks bog »The Antitrust Paradox»,
vel nok den liberalistiske Chicago-skoles ledende værk. Det er et værk, der
har bidraget stærkt til den udvikling i markedsøkonomisk retning, som ame-
rikansk antitrust har gennemgået de sidste 5—10 år. Referenten rejser nemlig
det samme spørgsmål som Chicago- skolen, når han lægger op til debat om,
hvorvidt konkurrencen bør være en af en offentlig myndighed reguleret
proces eller om indskriden bør begrænses til fjernelse af åbenbare indskud.
Ingen er jo i tvivl om, hvor referentens sympati ligger, når der skal vælges
mellem disse alternativer. Det er dette grundlæggende spørgsmål, jeg gerne
vil gøre nogle bemærkninger om.

De fleste opfatter utvivlsomt stadig monopolmyndighederne som en fak-
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tor, der virker til fremme af den frie konkurrence, men det spørgsmål der
rejses i disse år er om monopolmyndighederne og deres indgreb i virkelig-
heden ikke i lige så høj grad, eller måske i højere grad, er en konkurrence-
begrænsende faktor. Mit udgangspunkt er praktikerens, det er mine over-
vejende personlige erfaringer fra monopolsager i Danmark. Det er altså de
danske monopolmyndigheder jeg taler om, men der er sikkert rige mulighe-
der for nordiske paralleller.

Med udgangepunkt i disse erfaringer mener jeg at kunne opstille følgen-
de to teser — det er ikke fordi jeg vover at konkurrere i så henseende med
referenten, men noget skal disse påstande jo hedde.

For det første: monopoltilsynet er i sin faktiske virksomhed ikke pri-
mært interesseret i, om der er fri konkurrence på markedet. Monopoltilsy-
net interesserer sig primært for at finde grundlag for at foretage indgreb,
for at intervenere. Det er den første tese. Den anden tese er, at de indgreb,
som monopoltilsynet herefter foretager, i vidt omfang ikke er konkurren-
cefremmende, men konkurrencebegrænsende.

Disse teser kan måske samles i, at monopoltilsynet foretrækker regule-
rende markeder fremfor frie markeder, at monopoltilsynet er en regulerings-
orienteret myndighed. Lad mig sandsynliggøre rigtigheden af disse teser ved
nogle konkrete eksempler fra den danske praksis.

Mit første eksempel er monopoltilsynets forhold til de ændringer i de-
tailhandelens struktur, der sker i disse år i stort set alle lande, og som navn-
lig er kendetegnet ved, at de store detailkoncentrationer, kæderne, vinder
frem på bekostning af de traditionelle butikker, eller faghandelen, som man
kan kalde dem. Monopoltilsynet i Danmark har ikke overladt denne udvik-
lingsproces til markedskræfterne, men har tværtimod mobiliseret en toflø-
jet interventionspolitik. Der gribes ind ved leveringspålæg, hvorved leve-
randører tvinges til at levere til kæderne, og der gribes ind mod leverandø-
renes påståede prisdiskriminering, dvs. ydelse af store rabatter til kæderne,
som korreferenten har været inde på. Monopoltilsynet udsætter således mar-
kedet for 2 indbyrdes modstridende indgreb. Det ene, leveringspålægget,
for at hjælpe kæderne i deres erobring af markedet, det andet, prisindgre-
bet, for at hjælpe den traditionelle butikshandel i deres kamp mod kæder-
nes erobring af markedet. De to interventionsformer strider frontalt mod
hinanden.

Gennem denne modsatrettede indgrebspolitik opnår monopoltilsynet at
begrænse 2 vigtige elementer i den frie konkurrence. For det første leveran-
dørernes frihed til at bestemme deres egen afsætningspolitik. For det andet
prisernes frie bevægelighed. Reelt er der efter min opfattelse tale om ind-

38
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byrdes modstridende protektionistiske indgreb, der tilsigter at beskytte »pro-
tegéerne» mod markedskræfterne, det ene indgreb til fordel for kæderne,
det andet til fordel for den traditionelle butikshandel. Det er vanskeligt at
se, hvorfor monopolmyndighederne overhovedet skal intervenere i struktu-
rudviklingen inden for detailhandelen. Det er jo ikke konkurrence der
mangler. Det er endnu vanskeligere at se en begrundelse for det paradoksa-
le indhold af den førte interventionspolitik. Det mest realistiske er antage-
lig at anskue dette som en rendyrket reguleringspolitik, regulering for regu-
leringens skyld, og ikke som en politik til fremme af den fri konkurrence.

Mit andet eksempel kan man kalde monopoltilsynet som kartelanstif-
ter, hvilket fører mig tilbage til sidste halvdel af 1970'erne, da monopoltil-
synet søgte at nautralisere den såkaldte margarinekrig på det danske mar-
ked. Der rasede dengang en meget skarp konkurrencekamp på det danske
margarinemarked mellem de to største fabrikker. Der blev konkurreret
ekstremt hårdt på priser, rabatter, bonusydelser og alt muligt andet. Ikke
desto mindre ville monopoltilsynet intervenere, og på tilsynets foranledning
skete der en standardisering af de to konkurrenters rabatgivning. Man søgte
ligefrem at skabe identitet mellem de to konkurrenters salgsparametre i det
hele taget. I dette tilfælde har vi således oplevet monopoltilsynet som di-
rekte anstifter af et rabatkartel, hvilket vist normalt betragtes som en ty-
pisk konkurrencebegrænsende adfærd. En adfærd der efterlod et mere
»velordnet», men et mindre frit marked, end før indgrebet fandt sted.

Denne paradoksprægede argumentationsform fra monopoltilsynets si-
de kommer også frem i andre sammenhænge, f.eks. når det drejer sig om
betydningen af prisforskelle og prisligheder mellem markedets virksomhe-
der. I én sag gøres det gældende, at prisforskelle er udtryk for neutralise-
ring, begrænsing af konkurrencen, og i en anden sag karakteriseres pris-
mæssige ligheder på ganske samme måde.

Et beslægtet tilfælde er monopoltilsynets adfærd i en meget aktuel sag
om bogbranchens samhandelsregler, hvis kerne er den faste bogladepris —
iøvrigt et spørgsmål, der deler Norden. Såfremt fastprissystemet ad-
ministereres konsekvent og ufravigeligt af branchen, så er dette et udtryk
for manglende smidighed, og tilsynet intervenerer. Såfremt branchen ad-
ministrerer reglerne med fleksibilitet og hensyntagen til enkelttilfælde, så
har branchen selv udhulet systemet, og monopoltilsynet intervenerer. Den-
ne filosofi gør det selvsagt muligt at finde et interventionsgrundlag på ethvert
marked. Og med den filosofi er det jo ikke vanskeligt at holde hjulene igang
hos monopolmyndighederne.

Lad mig så her tilføje til sidst, at der er god overensstemmelse mellem
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monopoltilsynets reguleringsorienterede politik og de administrative ressour-
cer, der er sat ind på at passe det beskedne danske markeds monopol- og
prisretlige forhold. Det danske monopoltilsyn råder over et administrativt
apparat af nogenlunde samme størrelsesorden som monopolmyndigheder-
ne i England og Vesttyskland, hvis markeder er godt 10 gange større end
det danske.

Referentens alternativ til den nuværende interventionspolitik er at få mo-
nopolmyndighedernes interventionsområde begrænset til fjernelse af åben-
bar vildskud. Det bliver vist ikke helt let at få gennemført denne sympa-
tiske tanke. Jeg tror det bliver en meget lang og drøj proces, men forhåbentlig
vil det lykkes.

Professor ULF BERNITZ, Sverige:

Först vill jag ge professor Gomard en kompliment för det mycket int-
ressanta och synpunktsrika referatet. Det är ett viktigt bidrag till vår nor-
diska konkurrensrättsliga litteratur. Men det hindrar mig inte att vilja ta
upp en punkt som jag tycker det är synd att referenten har gått förbi, näm-
ligen det internordiska perspektivet. Det ter sig särskilt viktigt i beaktande
av att vi är här på ett nordiskt juristmöte. Jag gjorde för en del år sedan
en komparativ studie av likheter och skillnader mellan de olika nordiska
konkurrenslagarna (Bernitz, Konkurrens och priser i Norden, 1971).

Min slutsats blev att även om det finns många viktiga skillnader i ut-
formningen av de olika nordiska lagarna på området, överväger likheterna
om man ser till realiteter. I ett mera allmänt internationellt perspektiv kan
man tala om en gemensam nordisk modell för konkurrensbegränsningslag-
stiftning. Vi bygger alla på missbruksprincipen och en generalklausul mot
skadlig verkan som grundläggande och kompletterar med förbudsregler på
begränsade områden, framför allt i fråga om bruttoprissättning och anbuds-
karteller. Det finns dock skillnader. I Norge har man sålunda ett förbud
mot alla prisavtal i botten. Sättet att se på förhållandet mellan priskonkur-
rens och prisreglering har skiftat. En regleringsinriktning kommer särskilt
till uttryck i norska prisloven men har tonats ned i praxis.

Ser vi på läget i dag har vi en ny svensk konkurrenslag från 1982. I Dan-
mark har vi ett betänkande med lagförslag av 1986 och i Finland finns ett
alldeles färskt lagförslag av 1987. I Norge vet jag att det pågår övervägan-
den om eventuell revision av prisloven från 1950-talet som dåligt speglar
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realiteterna på området idag. Jag tycker det är synd att man så litet har ta-
git fasta på möjligheterna att försöka uppnå någon form av harmonisering
på internordiskt plan. Det förekommer visserligen, som korreferenten nämn-
de, åtskilligt samarbete mellan myndigheterna på området, och många in-
ternationella kontakter i övrigt. Jag tror inte att man på det här området
kan ställa ambitionsnivån så högt att man skulle kunna nå fram till mer
eller mindre likalydande lagar enligt den klassiska nordiska lagstiftnings-
modellen. Därtill är området alltför politiskt känsligt och det kan också fin-
nas näringspolitiskt betingade skillnader mellan länderna. Men likväl skul-
le man väl kunna ställa ambitionsnivån litet högre än vad som har förekom-
mit hittills, där i vart och ett av länderna vid litet olika tidpunkter en rent
nationell lagstiftningskommitté har arbetat med mycket likartade frågeställ-
ningar. Hit hör hur man skall formulera en generalklausul mot skadliga verk-
ningar, hur man skall utforma ett anbudskartellförbud, hur man skall av-
gränsa ett bruttoprisförbud, hur man skall gestalta den kartellregistrerings-
verksamhet som överallt förekommer osv.

Här finns utrymme för harmoniseringsalternativ och jag vill gärna på
ett nordiskt juristmöte som min uppfattning framföra att ambitionsnivån
är litet för lågt ställd i det här hänseendet för närvarande. Det skulle vara
på sin plats med initiativ från berörda ministerier.

Helt kort skulle jag också vilja beröra ett par punkter som referenten
redan har varit inne på. Den ena rör relationen mellan EG (EF) och den
nationella rätten. Det är viktigt att slå fast att utgångspunkten är att kon-
kurrrensbegränsande avtal och åtgärder måste vara godtagbara enligt såväl
EG:s konkurrensregler som de nationella reglerna i respektive EG-land, m
a o det som på tyska kallas Zweischrankenteorie. Det bör nämnas att det
fortfarande sker och nyligen har skett en utbyggnad av den nationella lag-
stiftningen i olika EG-länder. Även i tillämpningen kan man märka en höjd
ambitionsnivå nationellt, t ex i Frankrike. Jag tror därför att referenten un-
derskattar möjligheterna att på ett europeiskt plan — som kommer att om-
fatta en väldigt stor marknad med delvis skiftande förutsättningar — nå
fram till en konkurrenslagstiftning som är tillräcklig. Min uppfattning är
att det särskilt på mer nationellt betonade marknader, såsom inom handels-
och servicenäringar, kommer att behövas en nationell konkurrensbegräns-
ningslagstiftning i EG-länderna också i framtiden.

Så ett par ord om mål och sidomål och Chicagoskolan inom national-
ekonomin. Chicagoskolan, som i Amerika pläderar för en mjukare anti-
trustlagstiftning än man tidigare haft, bör ses som en reaktion mot de delvis
synnerligen långtgående och stela reglerna på konkurrensbegränsningsom-
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rådet i USA, t ex i fråga om prisdiskriminering och kontroll av företagsför-
värv (mergers), där man tidigare ofta tillämpade statistiska regler som knöt
förvärvens tillåtlighet till marknadsandelarnas storlek enligt vissa procent-
satser. Det är nog också så att vissa överdrifter förekommer hos en del av
Chicagoskolans apostlar.

Ur nordiskt perspektiv är det framför allt i brytningen mellan konkur-
rensfrämjande och prisreglerande åtgärder som vi har anledning att beakta
Chicagoskolans tankegångar. Det har funnits och finns fortfarande en ten-
dens i Norden att ibland vilja ersätta åtgärder i syfte att främja konkurrens
med prisreglerande åtgärder. Sådana kan måhända i ett kortsiktigt perspektiv
i ett starkt inflationsläge ha ett visst berättigande, bl a av psykologiska skäl
för att motverka inkalkylering i priserna av förväntad ytterligare inflation
och för att lugna fackföreningarna. Som mera långsiktigt instrument är dock
prisreglering helt felaktig. Det har t ex förekommit i vissa nordiska länder
att man har kopplat dispenser för karteller eller konkurrensrättslig kontroll
av dominerande företag till något slags fortlöpande priskontroll av de bes-
tående konkurrensbegränsningarna. Detta är ett felaktigt förfaringssätt och
det är viktigt att vi i alla nordiska länder kommer ifrån det. Det bör tilläggas
att även kortfristiga prisreglerande åtgärder, såsom prisstopp, lätt kan få
svår förutsebara konkurrensbegränsande effekter. Det är inte rimligt att tänka
sig att statliga myndigheter samtidigt skall kunna främja en effektiv
priskonkurrens utan kartellinslag mellan företagen och förhandla med des-
sas branschorganisationer om dispenser från prisstopp eller prishöjningar
med vissa procent. Här finns en klar motsättning och som jag ser saken är
det konkurrenslinjen som vi med skärpa bör gå in för.

Direktør LARS SKOV MADSEN, Danmark:

Hr. formand, mine damer og herrer.
Jeg hedder Lars Skov Madsen, og jeg er jo blevet forhåndsannonceret

idag. Jeg vil gerne takke styrelsen, fordi også jeg har fået lov til at deltage.
Jeg er ikke jurist — jeg må bryde sammen og tilstå, at jeg er uddannet øko-
nom — men jeg har altså fået placeringen som direktør for det organ, der
administrerer konkurrencebegrænsningsloven i Danmark. Jeg håber, at man
henimod slutningen også vil have en vis tiltro til, at jeg ligner et menneske.

Jeg har selvfølgelig studeret professor Gomards skriftlige oplæg og fulgt
den hidtidige diskussion idag med den største interesse; især den del af dis-
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kussionen, der er foregået på det principielle plan. Det er jo diskussion ved-
rørende teoretiske løsningsmodeller og problemer, der er afgørende for fors-
tåelsen af problemerne. Og den bedste praksis er en god teori. Jeg skal ikke
gå ind iøvrigt i de mange danske, forståede eller ikke forståede eksempler,
som er blevet bragt på bordet her, det bliver nok lidt for provinsielt.

I den fremlagte afhandling betoner forfatteren, at den konkurrenceret-
lige bedømmelse skal ske ud fra de mulige virkninger og afpasses efter de
konkrete omstændigheder i den enkelte sag, og det kan jeg kun være fuld-
stændig enig i. Vi må, som alle ved, tillægge det en helt fundamental betyd-
ning, at konkurrencen udfolder sig aktivt og på rimelige og lige vilkår. Det
er det, vort pluralistiske samfundssystem bygger på, hele vor politiske or-
ganisation kan man sige. Det er nu imidlertid karakteristisk, at jura, øko-
nomi og politik her er tæt sammenvævet. Der er ikke tale om eksakte vi-
denskaber, væsentlige nuancer i analyser og modelvalg kan forekomme, og
politiske aspekter kan på den måde og måske også af andre grunde vinde
indpas i argumenterne. Jeg mener, at dette i betydelig grad har været til-
fældet i det papir, vi har på bordet idag. Når jeg alligevel har bedt om ordet
her — som embedsmand i det danske ministerstyresystem, skal jeg jo ikke
blande mig i det politiske — så er det for at komme med nogle mere teknis-
ke betragtninger.

Jeg forstår referentens oplæg således, at enhver usikkerhed med hensyn
til konkurrencebegrænsningens skadelige virkning bør medføre, at indgreb
i sagens anledning undlades. Med frit marked forstår forfatteren endvidere
et marked, der er frit for offentlige indgreb. Om man vil overgå til en sådan
»laissez-faire» politik på konkurrencebegrænsningsrettens område, er klart
en politisk stillingtagen. Men jeg synes ikke, der bør herske tvivl om, at en
sådan ændring vil have betydelige følgevirkninger i retning af diskrimina-
tion og fejlagtig ressourceallokering, altså lavere effektivitet. Selv vil jeg mene
— idet jeg altså ser bort fra genindførelsen af jungleloven — at også virk-
somhederne er bedst tjent med, at konkurrenceretten er opbygget, som til-
fældet jo er i alle nordiske lande, på et kontrolprincip. Det er de konkrete
virkninger, der er i fokus, og korrektionen af uheldige markedsfølger sker
efter forudgående og omfattende forhandlinger med virksomhederne.

Så synes jeg også, at vi må bemærke os, at konkurrencepolitikken må
diskuteres inden for rammerne af det nutidige samfundssystem. Det poli-
tiske ambitionsniveau i alle vore lande er jo højt og stadigt hævet igennem
årene. Tænk på miljøregler, uddannelsesmæssige og faglige bestemmelser,
offentlige godkendelser/autorisationer, subsidier o.s.v., forhold der begræn-
ser den »frie» konkurrences udfoldelse og styrer de økonomiske processer
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i et omfang, som vi såmænd godt kan sammenligne med laugs-tidens. Jeg
synes ikke det aspekt er kommet frem i referentens oplæg.

Et par ord om oligopoler. I den betænkning om revision af den gældende
monopolov, som et professorudvalg har afgivet — professor Gomard har
refereret til den — lægges der op til en meget vidtgående offentlighed om-
kring priser og rabatter. Jeg er enig i, at noget sådant ikke er problemfrit,
især ikke i oligopoltilfældet. Jeg er måske nok langt hen ad vejen enig med
det af Gunnar Hermansson anførte om dette. Det ville være meget interes-
sant iøvrigt, hvis man fra norsk side kunne få en belysning af erfaringerne
omkring åbne salgsvilkår. Nogle hælder jo lidt til en slags »tusmørketeo-
ri», ikke fuld projektørlys på markedet, heller ikke absolut mørke. Jeg skal
iøvrigt ikke gå ind i en diskussion her af professorudvalgets tanker og hel-
ler ikke af det udkast, som ministeriet i denne anledning har haft sendt til
høring.

Til slut et par ord om De Europæiske Fællesskabers regler. Fællesska-
bets konkurrenceregier, altså EEC-konkurrencereglerne, udgør jo en over-
statslig regulering med det formål, at Fællesskabets øvrige integrationsbe-
stræbelser ikke skal hindres af konkurrencebegrænsninger, der virker
væsentligt ind på samhandelen mellem landene. Konkurrencereglerne kan
derimod, såvidt jeg kan se det, ikke siges at sigte på at udgøre et sådant
sæt regler, som en harmonisering af de nationale konkurrencelovgivninger
ville være. Medlemsstaterne har da ej heller betragtet Fællesskabets kon-
kurrenceregler som dækkende det nationale behov for overvågning og tilsyn.
Kommissionen har heller ikke forestillet sig noget sådant, og domstolen har
direkte udtalt, at den grundlæggende forudsætning om mærkbar påvirk-
ning af handelen mellem medlemsstaterne har til formål at afgrænse Fælles-
skabsretten fra den nationale ret.

På sit eget område har Kommissionen indført bagatelregler, således at
man koncentrerer indsatsen om væsentlige samhandelsskadelige konkurren-
cebegrænsninger. Det er ikke sikkert, at den nationale bedømmelse af, hvad
der er væsentligt og uvæsentligt ville være parallel med Kommissionens. Na-
tionalt, må jeg derfor mene, er der væsentlige opgaver at løse omkring kon-
kurrencebegrænsninger, og det er da iøvrigt også direkte understreget af myn-
dighederne i Fællesmarkedet. Men selvfølgelig har Kommissionen kompe-
tance på det nationale område. Fællesskabet består jo kun af nationale om-
råder, og selvfølgelig må den nationale administration ikke være i konflikt
med Fællesskabets regler. Der foregår, kan jeg sige, en løbende diskussion
om grænsedragning mellem Fællesskabsretten og den nationale ret, og bå-
de Kommissionen og generaldirektoratet for konkurrence i Bryssel såvel som
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medlemsstaternes forskellige konkurrencemyndigheder er meget opmærk-
som på dette, og prøver, på en pragmatisk måde, og indtil nu med held,
at undgå større konflikter.

Advokat, dr.jur. JENS FEJØ, Danmark:

Hr. ordstyrer.
De nordiske juristmøder er velegnede til at drøfte retsregler, målsætning,

midler og virkninger. Det gælder også for konkurrencerettens/monopolret-
tens vedkommende. Præsentation af synspunkter der munder ud i teser til
debat på de nordiske juristmøder, giver — i modsætning til dagligdagens
virke — mulighed for at opstille sammenhængende og indbyrdes harmoni-
serede grundsætninger. Hovedrisikoen herved er dog, at man komme til at
fortabe sig i en spekulativ fremstillingsverden uden forbindelse med virke-
lighedens jordnære, men måske mindre sammenhængende og modsætnings-
frie eksistens. Professor Gomard har løst denne opgave uden at sætte prag-
matismen på spil, og samtidig har han bidraget med en meget inspirerende
afhandling.

Jeg vil gerne gå til Gomards tese nr. 3, hvor han taler om symbiosen
mellem Fællesskabsret og nationalret, og fremsætter den udtalelse, at »det
er en nærliggende og tillokkende løsning at overlade de store opgaver til
Fællesskabsretten.» Denne tese, som falder i naturlig forlængelse af afhand-
lingens afsnit om »Den nationale og den fælles konkurrencerets eksistens»,
side 423 og de følgende sider, har stor praktisk betydning.

Vanskeligt stiller forholdet sig nemlig, hvis den EF-retlige konkurrence-
situation er den, at Fællesskabet accepterer et konkurrencebegrænsende for-
hold. Problemet er her først og fremmest, om der kan ske indgreb i virks-
omhedernes handlemåde på basis af national monopollovgivning.

I en første situation, hvor EF-Kommissionen har nået det resultat, at
ingen overtrædelse foreligger af art. 85 stk. 1, antager Gomard, at de natio-
nale monopolmyndigheder ikke er afskåret fra i henhold til national mono-
pollovgivning at gribe ind. Denne opfattelse kan jeg tiltræde, men jeg er
ikke sikker på, at den også fuldt ud deles af Kommissionen. Kommissio-
nens embedsmænd har ihvertfald tilkendegivet noget andet.

I den anden mulige situation synes der at være store problemer. Den
situation foreligger, hvor en overtrædelse af forbudsbestemmelsen i art. 85
stk. 1 er statueret, men hvor et forhold falder under dispensationsreglen i
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art. 85 stk. 3. F.eks. er det af dagligdag praktisk betydning ved selektiv dis-
tribution, hvor producenter opbygger et selektivt distributionssystem sådan,
at kun distributører og forhandlere, der er godkendt i dette system, men
ikke andre forhandlere, har adgang til at modtage producentens produk-
ter. I vidt omfang har Kommissionen og EF-domstolen anerkendt, at selek-
tive distributionssystemer kan få en individuel fritagelse efter art 85 stk. 3
under forudsætning af, at udvælgelsen af forhandlerne sker på objektivt
grundlag. Situationen har også måske ekstra stor betydning ved gruppefri-
tagelsesforordningerne, der jo dækker så vigtige områder som patentlicens
og i en ikke fjern fremtid antagelig også know-how-licens, vigtige aftaler
som eneforhandling, eksklusiv købsaftaler og »research & development»-
aftaler.

På side 417 påpeger Gomard, at Kommissionen »vistnok» hælder til den
opfattelse, at indgreb efter national konkurrenceret mod en aftale, der er
omfattet af en fritagelse efter art. 85 stk. 3, er udelukket. Grundlaget for
dette udsagn fra Gomards side findes i den omstændighed, at gruppefrita-
gelsesforordningen 1984/83 udtrykkeligt har stipuleret, at dens bestemmel-
ser i tidsmæssig henseende kan afkortes. Idag har Gomard uddybet og un-
derstreget denne opfattelse, og såvidt jeg kunne høre det, tilsluttet sig den.
Man må iagttage, at Traktaten ikke direkte siger noget om den her drøftede
konfliktsituation. Som Skov Madsen var inde på, har domstolen ved ad-
skillige lejligheder understreget, at det er et krav ved art. 85 stk. 1 og art.
86, at samhandelen mellem medlemsstater skal kunne påvirkes ved en kon-
kurrencebegrænsning, at kravet skal tjene til at afgrænse de fælleskabsret-
lige konkurrenceregler fra de nationale monopolregler, f.eks. i Grundig-
dommen.

Der er også nogle konsekvenser af økonomisk karakter, som må tages
i betragtning, når spørgsmålet drøftes her. Hvis man f.eks. tænker sig, at
Kommissionen har godkendt et selektivt distributionssystem for en produ-
cent, så indebærer denne godkendelse, at visse virksomheder, man kunne
tænke sig nogle lavprisvarehuse, ikke er i stand til at opfylde de objektive
krav, det selektive distributionssystem stiller til lokalers indretning, til
uddannelsen af personale. Lavprishusene kan derfor ikke modtage produ-
centens produkter. Hvis monopolmyndighederne i et EF-land, f.eks. Dan-
mark, ønsker at gribe ind overfor det selektive distributionssystem/?# basis
af den danske monopollov, indebærer dette, at en eller flere virksomheder,
som ikke modtager producentens varer i henhold til dette selektive, af EF-
godkendte, distributionssystem, i kraft af den danske monopollovgivning
ville blive tillagt en »modtageret». Ved et pålæg til producenten, ville disse
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distributører kunne modtage producentens produkter til videresalg. Hvis den
nationale monopolmyndighed ikke samtidig pålægger den virksomhed, som
nyder godt af dette leveringspålæg, at respektere det selektive distributions-
system, vil dette bryde sammen, ikke blot i Danmark, men som en mulig-
hed også i andre EF-lande.

Denne konsekvens, som er blevet fremhævet fra nogens side, behøver
dog ikke at blive resultatet. Situationen kan være den, at den nationale mo-
nopollovgivning alene meddeler leveringspålæg til fordel for virksomheder,
som samtidig pålægges at respektere det selektive distributionssystems vil-
kår iøvrigt. I så fald ville Kommissionens dispensationsbestemmelse for så-
vidt angår dette system vel ikke fuldt ud anses for at være blevet respekte-
ret af den danske monopolmyndighed, men der er kun gjort, må man sige,
et meget begrænset indgreb heri.

Min vurdering er, at Kommissionens dispensationsafgørelser er truffet
på basis af EF-traktaten, der virker på europæiske plan. Traktaten, som
har som betingelse, at den foreliggende konkurrencebegrænsning påvirker
samhandelen mellem to eller flere EF-lande, lader samtidig nationale mo-
nopollovgivninger bestå. Derfor vil det synspunkt ikke kunne opretholdes,
og slet ikke i sin fulde udstrækning, at en dispensationsbeslutning fra Kom-
missionens hånd eller for den sags skyld tilstedeværelsen af en gruppefrita-
gelsesforordning, der dækker en given aftale, fuldstændig skulle udelukke
indgreb fra nationale myndigheder på basis af national monopollovgivning.
Noget andet er naturligvis, at de nationale monopolmyndigheder måske af
opportunitetshensyn, se Gomard side 419, kan ønske at anse også EF-
dispensationsbeslutninger og gruppefritagelsesforordninger for retsregler,
som den nationale myndighed skal respektere i fuldt mål. I så fald vil det
dog være et resultat, der alene ville være nået på basis af national mono-
polret.

En konsekvens af en national holdning af denne art ville, i det nævnte
eksempel med selektiv distribution, være, at en virksomhed, som fra EF-
Kommissionens side har fået dispensation for sit selektive distributionssys-
tem, altså ikke ville kunne forvente indgreb fra nationale myndigheders hånd.
Hvis EF-Kommissionen derimod har anset det nationale selektive distribu-
tionssystem for så uskadeligt, at det end ikke begrænser konkurrencen på
en mod art. 85 stk. 1 stridende måde, og således at Kommissionen f.eks.
udsteder en »negativattest» eller meddeler, et »comfort letter» i henhold til
art. 85 stk. 1, skulle konsekvensen kunne være, at de nationale myndighe-
der herefter stod frit med hensyn til indgreb over for virksomheden på ba-
sis af national monopollovgivning. Denne situation har til en vis grad ka-
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rakter af en absurditet, al den stund Kommissionens negativattest klart er
en tilkendegivelse om, at der ikke foreligger en konkurrencebegrænsning
af international karakter. Gruppefritagelse betyder derimod, at en sådan
konkurrencebegrænsning foreligger eller må antages at foreligge. Hvis den
opfattelse Gomard henviser til fra Kommissionens side skulle være rigtig,
så må vi jo i virkeligheden råde vore virksomheder til ikke at søge om nega-
tivattest, art 85, stk. 1, men istedet alene at anmelde virksomhedernes aftaler
for at opnå en dispensation i henhold til art. 85 stk. 3, hvorved de ville være
immune over for den nationale monopollovgivning. I tiden der kommer bør
denne problemstilling meget nøje tages under overvejelse evt. gennem såvel
national prøvelse som prøvelse ved EF-domstolen, der ikke endnu har taget
stilling til denne uhyre praktisk vigtige problemstilling. Muligheden for kon-
kurrenceretlige indgreb er jo også i erhvervslivets interesse, generelt vurde-
ret.

Må jeg afslutningvis bemærke, at da det ikke for øjeblikket ser ud til,
at en dansk lovgivning om en ny konkurrencelov umiddelbart kommer til
fremsættelse, vil der ikke være anledning til at gå ind på professorudval-
gets betænkning. Man bør nok overveje, forinden lovforslaget til sin tid frem-
sættes, forud at lade et materiale udarbejde som virkelig i dybden behand-
ler moderne monopolretlige problemer og specielt anskuer dem i kompara-
tivretligt lys og på basis af økonomisk teori og erfaring.

Docent HANS STENBERG, Sverige:

Jag hoppas att jag skall uppfylla kravet på att vara spontan och att ar-
gumentera! Jag tänkte komma med några reflektioner i anslutning till det
utmärkta referat, som vi har att utgå ifrån och sätta några accenter.

Den första fråga jag har ställt mig är om det är ett nordiskt ämne eller
ett europeiskt ämne vi diskuterar. Visserligen är detta ett nordiskt jurist-
möte men vi upptäcker att våra kontakter med Europa i övrigt slår igenom
gång på gång. Därför har ämnet faktiskt mera än en rent nordisk karaktär.

Man kan fråga sig var man skall sätta accenten i uttrycket konkurrens-
rätt. Konkurrens har vi hört ganska mycket om men hur mycket har vi hört
om det juridiska. Det är alltså fråga om huruvida konkurrensrätt egentli-
gen är så mycket juridik. Det är mest ekonomi. Om än i formaliserad form.

Efter denna reflektion vill jag framhålla att i referatet hittar man nog
de flesta aspekter beaktade. Dispositionen av en avhandling är inte alltid
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så viktig. Varje god avhandling innehåller allt vad man behöver. Men här
gäller det ändå om man kan disponera om litet grand och sätta lite olika
accenter i förhållandet vad författarna har gjort.

För egen del så skulle jag önska en klarare skillnad mellan måldiskus-
sion och genomförandediskussion. Jag tycker det är viktigt att skilja mellan
den filosofi, den politik som ligger bakom tankarna på hur ett ekonomiskt
system skall fungera och hur man i praktiken — med rättsregler — genom-
för dessa tankar. Dess värre måste man konstatera att rättsreglerna många
gånger skrivs med en eller flera generalklausuler därför att man inte riktigt
vet vilken politik man skall driva. Det är inte så lätt för den som skall ge
råd åt folk att veta hur vindarna blåser. Alltså: politiken bör komma före
tillämpningen.

Jag tycker också när man talar om konkurrensrätten som en juridisk
disciplin att man behöver erhålla definitioner redan i lagtexten och inte få
dem i rättsutveckling t.ex. förhållandet mellan konkurrensrätt och immate-
rialrätt. Detta är en frågeställning som ofta gör sig gällande.

En annan aspekt som jag tycker är viktig och som nämns i referatet och
som jag vill trycka ännu mera på är de problem och störningar som offent-
liga åtgärder har. Från ett svenskt perspektiv kan också handelspolitiska
aspekter komma in och det på ett sätt som inte riktigt har understrukits i
referatet. Vi upptäcker att om man skall konkurrera på den gemensamma
marknaden så är det inte bara konkurrensbegränsningsreglerna man har att
beakta utan man möter också till exempel EEC:s antidumpingregler. Vad
är det för glädje att försöka priskonkurrera på den gemensamma markna-
den om man i stället hamnar i snaran av antidumpingregler?

En ytterligare aspekt i anslutning till den gemensamma marknaden är
att om det här »nordiska» ämnet också har en europeisk sida måste man,
om man börjar diskutera direkt tillämplighet av konkurrensregler, först göra
klart för sig vilken plats EFTA-länderna och Sverige har i det stora euro-
peiska konkurrenssammanhanget. Det är inte lätt att diskutera om regler
är direkt tillämpliga eller inte innan man har bestämt sig för vilken den mark-
nad är som man skall tillämpa dessa regler på. Här igen är det politik som
jag tycker skall komma före rättstillämpning.

Jag glider nu till en annan aspekt. I referatet passerar författaren gans-
ka hastigt förbi de konsumentpolitiska aspekterna. Jag tror att man kanske
måste ha en något vidare syn på dessa frågor än i referatet. Man kan t.o.m.
säga att i vissa fall är nog konsumentpolitiken mera effektiv i konkurrens-
politiken än vad de konkurrensvårdande myndigheterna kan åstadkomma
själva.
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Jag tänker t.ex. på de förhandlingar som, åtminstone i Sverige, vi har
haft när det gäller leverans villkor, dvs frågan om att undanröja oskäliga
avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Standardavtal, som tillämpas i kon-
sumentköpsförhållanden och som förhandlas fram av konsumentombuds-
mannen och olika näringslivsorganisationer, innebär en annan riskfördel-
ning än som tidigare gällt. Därmed kan man säga att sådana ingrepp från
den offentliga sidan inom konsumentpolitikens område också har ett infly-
tande när det gäller frågan om konkurrensen på marknaden, nämligen att
ge ef ter f rågesidan en starkare ställning.

Låt mig till detta foga att frågor om illojal konkurrens också hör sam-
man med den större bilden och jag skall exemplifiera detta med ett fall från
Frankrike som jag läste häromdagen. Det är ett mål mellan ett företag som
heter Macsi Informatique och Apple Computer. Det är ett hovrättsfall, Cour
de Paris, avgjort 1987 i maj, tror jag.

Problemställningen var helt enkelt den att Apple Computer hade lagt
upp ett distributionssystem grundat på att återförsäljarna skulle uppfylla
vissa kvalitetskrav. Men det var inte fråga om någon exklusivitet. De hade
inte något visst område de skulle bevaka och det var inte frågan om maxi-
mering av antalet återförsäljare. Macsi var ett företag som inte uppfyllde
kvalitetskraven men som skaffade datorer och programvara från en aukto-
riserad återförsäljare för vidareförsäljning. Cour de Paris fann så småning-
om att avtalet inte stod i strid med EG-rätt och att det inte stod i strid med
fransk konkurrensbegränsningsrätt. Men den omständigheten att företaget
skaffade varor från en auktoriserad återförsäljare i medvetande om att denne
inte fick sälja dem var illojal konkurrens. Det betyder alltså att man sty va-
de upp ett distributionssystem som var godtagbart från konkurrensbegräns-
ningssynpunkt med regler om illojal konkurrens.

Detta fall visar att man ibland måste anlägga litet vidare aspekter på
konkurrensrätten än att enbart titta på konkurrensbegränsningsrätten som
sådan.

Jag skulle kanske ha presenterat mig, vilket jag har glömt göra. Jag är
chef för Institutet för Utländsk Rätt i Sverige, ett aktiebolag som ger upp-
lysningar om innehållet i utländsk rätt till svenskt näringsliv. Dessutom är
jag ordförande i Näringslivets delegation för marknadsrätt, så jag hämtar
lite synpunkter därifrån också.

Ytterligare en aspekt nu. Det talas ibland om decentralisering av tillämp-
ningen av konkurrensbegränsningsrätten. Jag läste i förrgår i någon av alla
de bullertiner som man får att i USA har de federala myndigheterna i de
allmänna deregulariseringsförsöken inte kommit upp med ett enda fall av
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talan mot prisöverenskommelse, alltså pricefixing. Detta har betytt att de
delstatliga antitrustmyndigheterna har börjat gripa in. Av detta kan man
se att om man släpper den centrala regleringen börjar det hända saker på
den marknaden. Nu hade visserligen 50 antitrustchefer på delstatsnivå kom-
mit överens om vissa riktlinjer, särskilt när det gällde priskonkurrensen, men
det kan ju finnas många andra områden där de inte är riktigt överens och
då har vi genast en mycket mera komplicerad tillvaro med en decentralise-
rad tillämpning av konkurrensrätten.

För övrigt vet man att kommissionen på EG-sidan gärna ser att en de-
centralisering av konkurrensrätten kommer till stånd, särskilt i form av ta-
lan om skadestånd för överträdelse av artikel 85:1.

Ytterligare en aspekt från företags- och rådgivningssynpunkt. Jag upp-
lever att konkurrensrätten och dess tillämpning har den effekten på företa-
gen att man inte bara skall iaktta reglerna utan att man skall undvika att
överhuvudtaget komma i kontakt med konkurrensbegränsningsmyndighe-
ter. Det finns en gammal amerikansk historia: En advokat presenterade en
räkning på 500.000 dollar till företaget och man frågade »Why do you charge
us this?» och advokaten svarade »I kept you out of court, did'nt I?» Det
är med andra ord viktigt att ha klart för sig att det finns en sociologisk as-
pekt på konkurrensbegränsningsrätten, nämligen den att företagen för att
kunna fatta snabba beslut hellre väljer kringvägar eller lägger om sina dis-
positioner än sitter och diskuterar med myndigheterna om vad som är god-
tagbart eller inte godtagbart.

En ytterligare synpunkt. Hela det konkurrensbegränsningsrättsliga om-
rådet är svårtillämpat från rent rättsliga utgångspunkter och är det därmed
också från rådgivningssynpunkt. Man upptäcker hela tiden att man drab-
bas av det mest centrala av alla begrepp i konkurrensbegränsningsrätten,
nämligen att försöka definiera vad den »relevanta marknaden» är. Ge mig
en legal definition på den relevanta marknaden och jag tror att åtskilliga
rättstillämpningsproblem blir betydligt lättare. Men det kanske är en upp-
gift som det krävs många juristmöten för att lösa.

Høyesterettsadvokat PER FAYE-LUND, Norge:

Herr ordstyrer.
Jeg vil gjerne få lov til å komme med et hjertesukk.
Jeg er høyesterettsadvokat, praktiserende advokat, og har i en årrekke
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vært sekretær for to bransjeleverandørforeninger, nemlig i hvitevarebrans-
jen og i brunevarebransjen. I denne tid har jeg hatt adskillig kontakt med
det norske Prisdirektoratet, spesielt med Prisrådet (tilsvarende Monopol-
tilsynet).

Jeg vil imidlertid først innledningsvis få gi uttrykk for at jeg er meget
imponert over den oversikt som professor Comard har gitt. Jeg har det håp
at de synspunkter som der er kommet til uttrykk, vil bli fulgt så langt som
mulig når det nå skal lages en ny prislov i Norge, inklusive den skepsis som
oversikten gir uttrykk for når det gjelder ulike former for detaljregulering.

Sett på bakgrunn av at jeg har i så mange år, i mer enn 20 år, jevnlig
hatt kontakt med prismyndighetene, må jeg si det er litt interessant å se i
hvilken utstrekning enkelte synspunkter kan endre seg med tiden. Det er
såvisst riktig at ingen sannhet varer evig, ei heller reguleringsbestemmelser.

I Norge etter krigen, da vi hadde vereknapphet, gikk prismyndighetene
aktivt inn for å støtte næringslivet, f.eks. ved å akseptere at det ble inngått
eksklusiv-avtaler, at det ble operert med faste ufravikelige rabater og priser
m.v. — Alt forhold som idag vel ville være alldeles utenkbare.

Men så fikk vi altså i Norge prisloven i 1953. Og den så dagens lys under
adskillig politisk rabalder, det dannet seg en klar politisk skillelinje under
diskusjonen av loven og dens prinsipper.

Loven har siden alltid vært og vil ganske sikkert fortsatt være et klart
politisk instrument, som sett fra en rettslig synsvinkel synes mindre tilfreds-
tillende.

Det er gitt vide fullmakter til Prisrådet, som på fritt skjønnsmessig grunn-
lag tar standpunkt i den enkelte konkrete klagesak, uten å føle seg bundet
av tidligere likeartede avgjørelser.

Man kan derfor ikke på forhånd vite hvor man står ved å se hen til tidli-
gere avgjørelser fra Prisrådets side, slik man kan når det gjelder rettslige
avgjørelser og fortolkningen av dem. — Men det er kanskje noe av mening-
en med systemet.

Man kan heller ikke gå til Prisdirektoratet eller Prisrådet ogforelegge
dem et generelt opplegg som man kan tenke seg å sette ut i livet.

Man får det svar at om man mener at man har grunnlag for det, så får
man sette det ut i livet, og så får Prisrådet senere ta standpunkt til eventuel-
le klager som måtte fremkomme fra de som opplegget eventuelt måtte gå
utover.

Det virker som om selve usikkerheten for den næringsdrivende er ment
å ha en viss positiv virkning, for derigjennom å begrense mulige tiltak eller
samarbeidsopplegg, som kunne tenkes å få uheldige virkninger.
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Med hjemmel i prisloven av 1953 ble det så i 1960 innført forskrifter
med forbud mot konkurransereguleringer av priser og avanser, tilgifter og
rabatter. I henhold til forskriftene ble det forbudt — med mindre man fikk
dispensasjon — å fastsette priser eller avanser eller retningslinjer for bereg-
ning av slike priser og avanser, fastsette tilgifter eller rabatter, melde inn
priser, avanser og tilgifter og rabatter, eller sette i verk annen form for re-
gulering med hensyn til priser, avanser, tilgifter og rabatter.

Det er spesielt understreket i forskriftene at bestemmelsene gjelder uav-
hengig av hvordan konkurransereguleringen kommer til uttrykk, om det
skjedde gjennom skriftlige eller muntlige bestemmelser, avtaler, vedtak, eller
»forståelser», eller om det gjennomføres »på annen måte».

Dette betød jo da egentlig at man egentlig ikke hadde lov til å snakke
sammen, iallefall har man ikke lov til å bli enige, man er så og si pålagt
å være uenig. — Og videre synes det nærmest å være ulovlig å orientere
hverandre om hvilke priser og leveringsvilkår man opererer med. — Det
spørsmål syntes nærliggende om man virkelig kunne ta disse bestemmelse-
ne fullt ut alvorlig.

Siden bestemmelsene kom i 1960, kan det neppe være noen særlig tvil
om at disse forskriftene både titt og ofte er blitt overtråd på ulike vis av
svært mange næringsdrivende. Det har vanskelig vært til å unngå, når man
først skulle drive næringsvirksomhet.

Og dette må utvilsomt ha vært kjent av Prisdirektoratet, uten at det har
ført til noe annet og mer enn at man har tatt en telefon eller eventuelt skrift-
lig gjort oppmerksom på at et tiltak ikke er i full overenstemmelse med for-
skriftene. Forskriftene har derfor i realiteten i svært liten utstrekning vært
praktisert av Prisdirektoratet så langt, før man nå i det siste året plutselig
har startet aktiviteter, ved å ta for seg bransje for bransje for å finne ut
om forskriftene blir fulgt. Når da Prisdirektoratet har funnet at det i enkel-
te tilfeller har funnet sted overtredelser av forskriftene, er det så inngitt po-
litianmeldelse, og det er satt igång en omfattende politietterforskning, med
avhør av såvel direktørene som markedssjefer og salgssjefer m.v. i de en-
kelte medlemsfirmaene i bransjeorganisasjonene.

Det synes egentlig litt skremmende at man på en slik måte, nærmest med
et slag, skal søke å kriminalisere det samarbeidet som næringsdrivende in-
nen bransjen har og nødvendigvis må ha for å kunne overleve i dagens har-
de virkelighet.

Det er fra en av de tidligere talere gitt uttrykk for at det synes å være
en forholdsvis dårlig harmonisering mellom reglene på dette området mel-
lom de nordiske land.
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Jeg tror det kan være riktig at så er tilfellet, men tror at det kan ha sin
bakgrunn i at innstillingen i de enkelte land i Norden kan være noe ulike
når det gjelder holdningen til næringslivet. Jeg tror således at man i Dan-
mark har en noe mere positiv forståelse for at også næringslivet må få ba-
lanse i sin virksomhet, helst fortjeneste.

I Norge, og så vidt jeg har oppfattet det i en viss utstrekning også i Sve-
rige, er begrepet »profitt» et noe betent ord, med et demagogisk innhold,
som nesten kan få hårene til å reise seg på hodet til en aktiv regulant.

Dette synes å basere seg på at regulantene på den ene side og næringsli-
vet på den annen side ikke har tilstrekkelig kjennskap til hverandre; det bris-
ter på informasjon, og det gjelder begge veier. Det er ingen tvil om at man
i næringslivet har vært og vel også er fortsatt noe engstlig for å gi myndig-
hetene for mye informasjon om hva man driver med. Og det har på sin side
ført til at myndighetene tror at den virksomhet som næringslivet driver, er
ulovlig.

Jeg tror meget kan bedres ved en utvidet og forbedret informasjon, som
langt på veg vil kunne tre istedet for regulerende bestemmelser.

Jeg har således vært inne på den tanke, som kanskje ikke er så enkel
å gjennomføre i praksis, nemlig at man i større utstrekning burde få til en
utveksling av folk fra næringslivet for en periode ansatt i det offentlige og
visa versa.

Takk for oppmerksomheten.

Förvaltningsrådet PEKKA HALLBERG, Finland:

Enär det är ett nordiskt ämne och en nordisk diskussion behövs det ju
ett litet bidrag även från finskt håll. Jag ville säga att vi har med stort intresse
följt den utveckling som pågått i de andra nordiska länderna och vi tackar
också referenten för ett mycket givande inlägg och det skall väl ha stort värde
även för våra myndigheter i Finland. Jag är med i konkurrensrådet och har
litet kunnat följa utvecklingen här i Finland men jag vill inte inom dessa
tidsgränser gå in på finska problem. Jag ville bara säga att den här frågan
och diskussionsämnet är ännu mera aktuellt än vad vi trodde före den här
kongressen. Nämligen samtidigt som vi i går kväll hade stadens mottagning,
hade den finska regeringens aftonskola den nya konkurrenslagen som dis-
kussionsämne. Enligt nyheterna för dagen skall den nya propositio-
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nen avges till riksdagen nu på hösten. Kanske kan jag kortfattat berätta vad
den innehåller, utan att gå in på detaljfrågor.

Det kommer egentligen inte att bli någon total reform, utan det är fråga
om omvärdering av lagstiftningen och flyttande av tyngdpunkten mera än
förut i riktning mot främjande av konkurrensen; alltså från prisreglering
till konkurrens. I förslaget har betonats prisstoppets exceptionella karaktär
liksom här redan sagts. Det är viktigt att ett sådant medel tas i bruk endast
under sådana förhållanden som betyder allvarlig störning i nationalekono-
min. Vi har mycket klart haft den här utgångspunkten i reformarbetet. An-
gående konkurrenslagstiftning vill jag påpeka att den har som utgångspunkt
en sund och fungerande ekonomisk konkurrens. Den skall skyddas mot skad-
liga konkurrensbegränsningar liksom även hittills. Jag skall nämna några
saker som kanske är viktiga i detta sammanhang. En sådan är väl det att
vi anser klart att ansvaret för konkurrensen åvilar näringsidkarna. Myn-
digheterna har rätt att ingripa då konkurrensbegränsningar har skadliga verk-
ningar. Som tolkningsmässiga utgångspunkter har medtagits kanske tydli-
gare än förut konsumenternas intresse och näringsfriheten. I förslaget har
konkurrensen tolkats vitt och särskild uppmärksamhet fästs vid konkurren-
sen på den offentliga sektorn. Jag tror att konkurrensrätten kommer att
ha mycket stor betydelse för den offentliga rättens utveckling. Vi kommer
kanske redan på 1990-talet mycket mera än hittills att fästa uppmärksam-
het vid konkurrensrättsliga frågor inom förvaltningen.

Angående själva konkurrenslagen står i förgrunden missbruk av domi-
nerande marknadsställning. Här har vi ansett att marknadsetableringen skall
tryggas och ingrepp skall göras just i sådana regleringar vars avsikt är att
motverka etablering. Här litar man på marknadsförhållandena och ger stöd
åt etableringen. Som missbruk av dominerande marknadsställning avses
exempelvis avhållande från affärsförbindelse utan saklig grund, användning
av sådana villkor i affärsförbindelse som inte är baserade på god affärssed,
tillämpning av osedlig prissättningspraxis samt utnyttjande av domineran-
de marknadsställning i syfte att begränsa konkurrensen för andra nyttighe-
ter. Till slut vill jag bara säga att fastän vi kanske litar i framtiden mera
på marknadsförhållandena, alltså de ekonomiska förhållandena, har vi tänkt
att konkurrensrådets maktbefogenheter bör utvidgas. Vi kan höja ambi-
tionsnivån.
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Korreferenten, näringsfrihetsombudsman GUNNAR HERMANSON, Sve-
rige:

Det är många frågor som har kommit upp här i dag. En intressant fråga
är den som gäller detaljhandelns struktur. Referenten säger på s 387 vid not
25 att konkurrensrätten och det rättsliga konsumentskyddet har maxime-
ring av konsumentvälfärden (ett paretooptimalt tillstånd) som gemensamt
slutmål.

Hur svårt det kan vara att nå det här slutmålet exemplifieras vid etable-
ring av lågprisbutiker. NO har agerat för att sådana butiker skall få etableras
framför allt i kommuner med hög prisnivå. Tanken är att lågprisbutiken
sänker prisnivån totalt i kommunen. Men en lågprisbutik skapar också ris-
ker för att mindre närhetsbutiker skall slås ut i konkurrensen, särskilt om
de ligger nära den nya lågprisetableringen. Dessutom kan i enstaka fall in-
träffa att kommunens kommersiella centrum skadas.

I en sådan situation kan man knappast tala om pareto-optimalitet. Hind-
ras lågprisetableringen skadas alla i kommunen genom att prisnivån förblir
hög. Släpps etableringen fram så finns risk att någon närhetsbutik måste
läggas ned vilket skadar dem som bor nära denna butik. Eventuellt skadas
också kommunens kommersiella centrum vilket drabbar alla kommunmed-
lemmar. I ingetdera fallet kan man säga att välfärden ökar för någon eller
några utan att den minskar för någon annan.

Icke desto mindre måste man acceptera en strukturomvandling. Denna
bör emellertid varken gå för fort eller för långsamt. Om strukturomvand-
lingen går i lagom takt kommer nackdelarna att reduceras av att nya servi-
ceformer som är bättre anpassade till nya förhållanden byter av de gamla
utan alltför stora olägenheter.

Hans Stenberg framhöll att man skall söka undvika kontakt med myn-
digheterna. Jag trodde att vi var vänner, men jag lär väl inte se honom så
ofta i fortsättningen.

Hans Stenbergs påpekande om fasta spelregler tycker jag är viktigt. Fak-
tum är att just den frågan behandlas nu på ett annat ställe i huset.

Just inom konkurrensrätten är det tyvärr svårt att ange fasta spelregler.
Föränderligheten i näringslivet skapar ständigt nya situationer som är svå-
ra att förutse. Detta tvingar fram en form av följsamhet från konkurrens-
rättens sida som i sin tur minskar förutsägbarheten hos de konkurrensrätts-
liga bedömningarna.

Dessutom arbetar olika branscher under så skilda förhållanden att ett
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avgörande beträffande en bransch får ett begränsat värde som underlag för
en förutsägelse beträffande en liknande fråga i en annan bransch.

Jag håller också med Hans Stenberg om att bestämningen av relevant
marknad är ett ämne av utomordentlig betydelse. Är det kanske dags för
en ny avhandling, Hans Stenberg?

Det var en nyhet för mig att Norge och Sverige driver på varandra när
det gäller konkurrensrättsliga ingripanden. Visserligen har vi regelbundna
kontakter konkurrensmyndigheterna emellan, men var och en arbetar gi-
vetvis självständigt utan påverkan från den andra. Något uttryck för poli-
tiska strävanden är det i varje fall inte fråga om från svensk sida vid dessa
kontakter. Det ligger på mitt ansvar att ta initiativ till konkurrensrättsliga
ingripanden i Sverige. Jag är ämbetsman och inte politiker. Min grund för
eventuella ingripanden är den svenska konkurrenslagen och dess förarbe-
ten samt marknadsdomstolens praxis.

Referenten, professor BERNHARD GOMARD, Danmark:

Jeg skal fatte mig i korthed. Nogle har sagt, at det vil vare mange år,
før fællesskabsretten på konkurrenceområdet får væsentlig praktisk betyd-
ning for andre nordiske lande end medlemslandet Danmark. I stedet for
blot at gentage, at tiden efter min opfattelse er mere fremskreden, end den
er efter andres, vil jeg give et tal. Kommissionen har truffet ca. 25 afgørel-
ser i konkurrenceanliggender, som angår de nordiske lande. Flertallet af disse
afgørelser angår andre nordiske lande end Danmark. Den væsentligste af
de trufne afgørelser i en konkurrencesag berører celluloseproducenterne i
3 nordiske lande. Danmark var — af gode grunde — ikke blandt dem. Af-
gørelsen berører 12 virksomheder i Finland, 11 i Sverige og 1 i Norge. Ingen
af de sager, hvor Danmark er involveret, angår beløb af samme størrelses-
orden. Medlemslandet har tegnet sig for det mindste antal og ikke for de
tungeste afgørelser om konkurrenceret efter EC-ret. Grunden til, at med-
lemslandet har mærket ret lidt til den fælles konkurrenceret er formentlig
den enkle, at det danske næringsliv vel består af ret mange, men af for-
holdsvis små virksomheder.

Afgørelserne over for virksomhederne i frihandelslandene er truffet på
ganske samme grundlag, som afgørelser over for virksomheder i medlems-
landene. Store virksomheder må eksportere til EC-området, og der gælder
fællesskabsretten også for dem, der har hjemsted uden for dette område.
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Effektdoktrinen eller doktrinen om konstruktiv nærværelse, giver konkur-
renceretten en stor rækkevidde. Intensiteten af konkurrenceretten påvirkes
også af fortolkningen af kriteriet for skillelinien mellem intern handel og
samhandel. Spørgsmålet om, hvad der er for småt og lokalt til at være un-
dergiver fællesskabsret, er ikke endeligt afklaret. En af de EC-domme, der
har udtalt sig om, hvad der forstås ved samhandelspåvirkning, angår i øv-
rigt et svensk selskab (Hugin).

Lovharmonisering mellem de nordiske lande er et interessant emne. På
konkurrencerettens område er lovteksterne meget forskellige, men meget ty-
der på, at praktiseringen af lovene er væsentlig tættere på hinanden, end
man umiddelbart alene ud fra lovteksterne skulle tro. En sammenholdning
af kommentarerne til den svenske konkurrencelag og den danske monopol-
lov tyder på, at forskellen i praktiseringen ikke er meget stor. Aktiviteten
i det danske monopoltilsyn synes dog at være større end i det svenske. I
Danmark rejses der flere sager, gribes ind i flere tilfælde. En større tilbage-
holdenhed ville efter min mening have meget for sig. Det norske system er
ret utilgængeligt for en ikke-nordmand. Beretningerne fra prisdirektoratet
giver dog indtryk af en praksis, der ikke er milevidt fra de andre landes.
Lovharmonisering er blevet anbefalet i diskussionen og er da også anbefa-
lelsesværdig, men den forudsætter enighed om og klarhed over, hvad den
harmoniserede lovtekst skal gå ud på.

Jeg synes, at konkurrenceretten har en særlig charme. Økonomi og jura
er her uløseligt viklet ind i hinanden. For en jurist, det kan jeg sige af erfa-
ring, er det vanskeligt at lære sig økonomi. En yderligere vanskelighed er,
at den lære, der umiddelbart synes at kunne drages af de teoretiske, økono-
miske sætninger ikke altid stemmer overens med erfaringen. En iagttagelse
af næringslivet i Danmark i de senere år viser, at koncentration og konkur-
rence er vokset samtidigt, og meget tyder på, at koncentrationen har frem-
met konkurrencen. Gennemlæsning af lærebøger i økonomi giver ikke til-
strækkelig visdom til løsning af konkurrencerettens problemer. Jeg synes,
at konkurrencerettens mål og midler har været et emne, som det var nyttigt
at sætte til debat. Vi har savnet og savner stadig en afklaring af, hvad man
kan opnå, og hvad man bør søge at opnå med en konkurrenceret. Der sav-
nes også en afklaring af, hvad rollen bør være for den nationale konkur-
renceret, efter at EC's regler er kommet ind på scenen og synes at tage sig
af problemerne i big business. Hvad bliver der tilovers til national konkur-
renceret? Dette er et væsentligt spørgsmål, som fortjener yderligere over-
vejelser.


