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Före mötet hade även följande översikt av korreferenten professor, dr.
jur. W.E. von Eyben, Danmark, utdelats till mötesdeltagarna:

Ef over for nordisk lovsamarbejde

Oversigt over retsområder, hvor der foregår
bestræbelser for harmonisering såvel inden for

EF som inden for de nordiske lande.*)

I. KARTEL- OG MONOPOLRET

I artiklerne 85—90 i fællesmarkedstraktaten findes en række bestem-
melser om konkurrencebegrænsninger. Formålet med disse bestemmelser
er det dobbelte, dels at bidrage til etablering af det fælles økonomiske
marked ved at sikre, at der ikke gennem aftaler skabes hindringer for
den frie vareudveksling mellem medlemsstaterne, dels at sikre, at den
frie konkurrence på det fælles marked ikke fordrejes.

Traktatens bestemmelser finder som hovedregel anvendelse på pro-
duktion og distribution af alle varer og tjenesteydelser. For kul- og stål-
sektorerne gælder dog de særlige konkurrenceregler i CECA-traktaten
(jfr. art 232) og inden for landbrugs- og transportområderne gælder fæl-
lesmarkedstraktatens bestemmelser kun i tillempet form, jfr. henholdsvis
Rådets forordning nr. 26/62 og Rådets forordninger nr. 141/62 og nr.
1017/68.

Kontrollen med karteller udøves i kraft af forbudsbestemmelsen i art.
85,1 og i kraft af dispensationsbestemmelsen i art. 85,3.

Ifølge art. 85,1 er alle karteller (aftaler, vedtagelser og samordnet prak-
sis) jorbudt, der kan påvirke handelen mellem medlemsstaterne, og som
har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurren-
cen inden for fællesmarkedet. Karteller, som alene kan påvirke handelen
inden for en enkelt medlemsstat, rammes ikke af forbudet; her gælder
alene den pågældende stats egen monopollovgivning.

Karteller, der er omfattet at forbudet, har ifølge art. 85,2 ingen rets-
virkninger.

•) Følgende danske institutioner har bidraget til udarbejdelsen af oversigten:
Monopoltilsynet, Handelsministeriet, Didektoratet for Patent- og Varemærke-
væsenet og Justitsministeriet.
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Ifølge art. 85,3 kan der gives dispensation til karteller — herunder
til kategorier af sådanne — som indebærer visse nærmere angivne fordele,
og som hverken pålægger de pågældende virksomheder begrænsninger,
som ikke er nødvendige for at opnå disse fordele eller giver virksom-
hederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af
de pågældende varer.

Artikel 86 forbyder en eller flere virksomheders urimelige udnyttelse
af en dominerende stilling på fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf
i den udstrækning, samhandlen mellem medlemsstaterne herved kan på-
virkes. Der kan ikke gives dispensation fra denne bestemmelse. Art. 86
nævner en række eksempler på, hvornår der foreligger misbrug, men
angiver ikke, hvornår der er tale om en dominerende stilling; Kommissio-
nen har imidlertid statueret, at kriteriet herfor er, om virksomheden kan
handle uden at frygte konkurrenternes, kundernes og leverandørernes
reaktioner 1.

Bestemmelserne i artiklerne 85 og 86 kræver en vis udfyldning for
at kunne anvendes i praksis, således som det er forudsat i art. 87. Denne
udfyldning er sket gennem udstedelse af en række Råds- og Kommissions-
forordninger, ligesom også fremkomsten af en administrativ og judiciel
praksis har bidraget til at klarlægge retsstillingen.

Den vigtigste af de udstedte forordninger er Rådets forordning nr. 17/62.
Ifølge denne forordning er administrationen af konkurrencebestemmelser-
ne henlagt til Kommissionen. Kommissionen kan pålægge virksomheder,
der overtræder bestemmelserne, bøder, ligesom den kan pålægge virk-
somhederne at bringe overtrædelserne til ophør og gennemtvinge efter-
kommeisen heraf ved tvangsbøder.

Det er endvidere alene Kommissionen, der kan meddele dispensation.
For så vidt angår gruppeundtagelser følger dette af Rådets forordninger
nr. 19/65 om licens- og eneforhandlingsaftaler og nr. 2821/71 om samar-
bejdsaftaler. Beføjelsen til at udstede gruppeundtagelser er hidtil kun
blevet benyttet med hensyn til visse former for eneforhandlingsaftaler,
jfr. forordning nr. 67/67.

Ifølge forordning nr. 17/62 er det som hovedregel en forudsætning for
opnåelse af individuel dispensation, at aftalen er anmeldt til Kommissio-
nen. En sådan anmeldelse tjener ifølge Kommissionens forordning nr. 27/
62 samtidig som ansøgning om negativattest. Herved forstås en udtalelse

1) Jfr. Kommissionens afgørelse i Continental Can-sagen, EFT nr. L 7/25 af
8. januar 1972.
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om, at Kommissionen efter de foreliggende oplysninger ikke finder
anledning til at skride ind mod det pågældende forhold.

Forordning nr. 17/62 indeholder nærmere regler for samarbejdet mel-
lem Kommissionen og medlemsstaterne. Af forordningen fremgår end-
videre, at så længe Kommissionen ikke har taget en sag op til behandling,
kan også medlemsstaternes myndigheder — herunder domstolene2 —
bringe traktatens forbudsbestemmelser i anvendelse.

Domstolen har statueret, at så længe forholdet mellem den nationale
monopollovgivning og fællesmarkedets bestemmelser ikke er fastlagt, jfr.
art. 87,2 e, kan den nationale lovgivning anvendes parallelt med fælles-
markedets bestemmelser, forudsat at der ikke sker nogen indskrænkning
i den fulde og ens anvendelse af disse 3. En aftale, der har fået dispensation
ifølge art. 85,3, kan derfor næppe forbydes i henhold til national lovgiv-
ning.

Af Kommissionens første rapport om konkurrencepolitikken, der
fremkom i foråret 1972, fremgår, at der af den hidtidige administrative
og judicielle praksis og af de udstedte forordninger og Kommissions-
meddelelser kan udledes 5 grundprincipper for anvendelsen af fælles-
markedets konkurrencebestemmelser:

1. Sager om begrænsninger af konkurrencen og om adfærd, som hin-
drer realiseringen af det fælles marked, forfølges med særlig vigtighed.
Dette er tilfældet med horisontale aftaler om opdeling af markedet og
med pris- og kvoteaftaler. Det er endvidere tilfældet med ordninger til
beskyttelse af det nationale marked, som eksempelvis er baseret på kol-
lektive, gensidige forpligtelser til alene at købe hos og sælge til visse
virksomheder inden for en medlemsstat, eller som skyldes rabaitordninger,
der ikke inkluderer køb fra andre medlemsstater.

For så vidt angår aftaler om eneforhandling er det en betingelse, at der
er mulighed for parallelimport.

2. Virksomheder, der overtræder bestemmelserne, og som således al-
vorligt skader forbrugernes interesser, kan forvente at blive idømt strenge
bøder. Dette gælder også virksomheder, der er hjemmehørende i lande
uden for fællesmarkedet.

3. Kommissionen vil gribe ind, hvor der sker misbrug af en domineren-
de markedsstilling. Ifølge Kommissionnens opfattelse kan art 86 også an-
vendes over for koncentrationer mellem virksomheder, der indtager en
dominerende markedsstilling.

2) Jfr. Domstolens afgørelse i Bilger/Jehle-sagen, bind XVI s. 127.
3) Jfr. Domstolens afgørelse i Walt Wilhelm-sagen, bind XV s. 1.
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4. Kommissionen vil styrke virksomhedernes konkurrencemæssige
stilling ved at give individuelle dispensationer eller gruppeundtagelser til
samarbejdsaftaler, der skønnes at have positive virkninger. Dette gælder
navnlig aftaler om samarbejde mellem små og mellemstore virksomhe-
der, der hyppigt kun på denne måde kan tage konkurrencen op med de
store virksomheder.

5. Kommissionen vil ikke anvende art. 85 på konkurrencebegræns-
ninger, der ifølge de kvantitative kriterier i Kommissionens meddelelse
fra 1970 om bagatelkarteller ikke har mærkbare virkninger på det fælles
marked.

II. SELSKABSRET

På dette område foreligger et allerede vedtaget direktiv, og en række
andre direktiver befinder sig på forskellige stadier hen imod vedtagelse:

1. Direktiv om offentlighed, om ledelsens adgang til at binde selskabet
og om selskabers ugyldighed er vedtaget i Rådet og trådt i kraft i de nuv.
6 medlemslande. Væsentligst er reglen om, at årsregnskaber skal offent-
liggøres i alle egentlige aktieselskaber. Dette gælder principielt også andre
selskaber (limiterede selskaber), men 4. direktiv indeholder modifikation
i denne forpligtelse, se nedenfor. Ledelsen binder selskabet ved alle hand-
linger, som den kan foretage efter loven, selv om den har handlet uden
for selskabets formål, hvis tredjemand ikke er i ond tro.

2. Direktiv om stiftelse og aktiekapital er behandlet såvel af Det øko-
nomiske og sociale udvalg som af Parlamentet i 1971, men er ikke færdig-
behandlet i Rådet. Væsentlig er reglen om at mindstekapitalen skal udgø-
re for egentlige aktieselskaber 25.000 regningsenheder (med kurs 7,50
svarende til 187.500 dKr.), for limiterede selskaber i form af navneaktie-
selskaber 4.000 regningsenheder (30.000 dKr.), medens der ikke stilles krav
om nogen mindstekapital for limiterede selskaber i form af partssels-
kaber. Heraf følger, at et medlemsland kun kan undgå en drastisk forhøj-
else af mindstekapitalens størrelse ved indførelse af en ny selskabstype.
I Direktivet findes regler om udbytte, egne aktier og forhøjelse og nedsæt-
telse af kapitalen.

3. Direktiv om fusion er behandlet af Det sociale og økonomiske udvalg
i 1971, men i modsætning til 2. direktiv er det end ikke færdigbehandlet
af Parlamentet, men forventes snart at foreligge med Parlamentets udta-
lelse. Bestemmelserne er mere detaillerede end de nordiske.

4. Direktiv om årsregnskab og årsberetning, offentliggørelse af regn-
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skab og om revision er i modsætning til 3. direktiv ikke færdigbehandlet
hverken i Udvalget eller Parlamentet. Væsentligt er det, at der stilles
vidtgående krav om specifikation, ligesom vurderingsprincipperne er
strengere end nordiske regler. Reglerne gælder såvel egentlige aktie-
selskaber som limiterede selskaber, men for begge typers vedkommende-
gælder det, at specifikationskravet er lempet, og omsætningen skal ikke
angives i årsregnskabet, hvis selskabets balancesum ikke overstiger 1 mill,
regningsenheder (7,5 mill. dKr.), omsætningen ikke overstiger 2 mill,
regningsenheder (15 mill. dKr.), og arbejdstagerantallet ikke 100, og limi-
terede småselskaber med balance under 100.000 regningsenheder (750.000
dKr.), omsætning under 200.000 regningsenheder (1,5 mill. dKr.) og ar-
bejdstagere ikke over 20 skal kun offentliggøre status i forkortet form.
En fuldstændig fritagelse for offentliggørelse kan altså intet selskab opnå.

5. Direktiv om selskabsledelsen og om mindretalsbeskyttelse forbe-
redes i Kommissionen, men vil muligvis blive koblet sammen med 2. og
4. Direktiv.

6. Direktiv om koncerner er under forberedelse, og det samme gælder
direktiver om aktier og om likvidation.

Endelig foreligger et forslag om etablering af et europæisk selskab.
Da der tilstræbes en samling af de forskellige direktivers behandling

for at undgå hyppige ændringer i medlemslandenes love, kan der mu-
ligvis påregnes en vedtagelse af de vigtigste direktiver hen imod 1975.

III. PATENTRET

Som følge af et af de grundlæggende principper inden for Fællesmar-
kedet, nemlig princippet om den frie vareudveksling over grænserne, har
spørgsmålet om patentrettigheder inden for Fællesmarkedet med visse
afbrydelser været behandlet igennem de sidste 15 år. Hovedinteressen
er etableringen af og fastholdelsen af fællespatenter for hele Fællesmar-
kedets område, og allerede i 1962 forelå et udkast til en omfattende
konvention om Fællesmarkedspatenter. Efter at en række lande, også uden
for Fællesskaberne, har givet udtryk for interesse for den rationalisering,
der måtte ligge i en fælles udstedelse af patenter inden for et bredere
område, er konvenltionsudikasitet, som det ,mi 'foreligger, opdelt i to udkast,
nemlig:

1) et udkast til en konvention om fælles patentudstedelse, gældende
også for lande uden for Fællesmarkedet,

2) en konvention vedrørende patenter inden for Fællesmarkedet.
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For begge konventionsudkasts vedkommende gælder, at de forudser en
opretholdelse af nationale patenter i de enkelte stater ved siden af de
regionale patenter.

1) Konventionen vedrørende etableringen af et europæisk system for
udstedelse af patenter ventes færdigbehandlet fra ekspertside ved ud-
gangen af Juni 1972, hvorefter en diplomatisk konference i 1973 ventes
at føre til afslutningen af en traktat. I arbejdet deltager 21 lande, hvor-
iblandt de nordiske lande. Konventionen forudser oprettelse af et fælles-
europæisk patentinstitut, overvåget og kontrolleret af et administrations-
råd, hvori samtlige deltagende lande har sæde. I det europæiske patent-
institut kan efter indgivelse af en europæisk patentansøgning, hvori
angives, for hvilke af de af ordningen omfattede lande patent ønskes,
udfærdiges patenter, som i hver af de pågældende lande får samme virk-
ning som et af vedkommende land udfærdiget nationalt patent. Betingel-
serne for opnåelse af patent er nøje angivet i konventionsteksten, der har
karakter af en fuldstændig patentlov, og svarer stort set til de i de nor-
diske landes patentlovgivninger angivne betingelser for patenterbarhed.
Patenterne, der har karakter af en række enkeltpatenter, udfærdiges med
mulighed for en efterfølgende indsigelsesprocedure i det europæiske
regie, men er til en vis grad underkastet de nationale domsmyndigheder,
idet de nationale domstole kan tilsidesætte europæiske patenter for ved-
kommende lands territorium, dog kun hvis domstolene finder, at patent
er udfærdiget i strid med konventionens bestemmelser om patenterbarhed
m.v. Et europæisk patent kan søges af enhver, uanset statsborgerforhold
eller domicil, og af enhver juridisk person.

2) I den første konventionstekst er optaget en bestemmelse om, at en
gruppe af kontraherende stater kan etablere en særlig ordning, hvorefter
patentet inden for denne gruppe har karakter af en enhed for samtlige
de pågældende landes territorier og kun kan udfærdiges fælles for alle
disse lande. I overensstemmelse med denne artikel er der udarbejdet ud-
kast til en konvention, alene gældende for Fællesmarkedslandene. Ved
denne konvention etableres et egentligt fællespatent for Fællesmarkeds-
landene. Medens der som nævnt også fremtidigt kan udstedes nationale
patenter i de enkelte Fællesmarkedslande, kan et europæisk patent, som
omhandlet under 1), ikke omfatte en begrænset kreds at Fællesmarkeds-
lande, og angivelsen i ansøgningen af et ønske om patent i blot ét af
Fællesmarkedslandene skal anses som en ansøgning om fællespatent for
samtlige Fællesmarkedslande. Et sådant fællespatent kan kun over-
drages, pantsættes etc, i sin helhed, idet dog licensrettigheder kan medde-
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les for en begrænset del af det fælles område. En for Fællesmarkedsfor-
målene central regel er, at rettighederne i henhold til fællespatentet er
udtømt, når patenthaveren eller en licenshaver har bragt en af patent-
beskyttelsen omfattet vare ud i omsætningen i ét af Fællesmarkedslan-
dene, således at der ikke på basis af et Fællesmarkedspatent kan lægges
nogen hindringer i vejen for varens Videreførelse inden for Fællesmar-
kedsområdet.

Denne konvention ventes vedtaget kort efter den førstnævnte kon-
vention, ©g tanken er, at de skal træde samtidigt i kraft.

IV. DOMSTOLSKOMPETENCE

I september 1968 er der indgået en konvention om domstolenes kom-
petence og fuldbyrdelse af retsafgørelser i civile og kommercielle sager.
Om konventionen har der i 1971 været ført forhandlinger mellem EF og
ansøgerlandene.

Konventionen, der bl.a. holder voldgift udenfor, men på den anden
side som hovedregel bestemmer, at skriftlige aftaler om værneting er
bindende, tager udgangspunkt i hovedreglen om, at personer, der har
bopæl i en af staterne, kan sagsøges ved domstolene i den stat, hvor de
har bopæl uanset deres nationalitet, i afbetalingssager er det endda fast-
slået, at køberen kun kan sagsøges i den s!tat, hvor han har bopæl. Sager
om tinglige rettigheder over fast ejendom samt om leje eller forpagtning af
fast ejendom kan kun anlægges i den stat, hvor ejendommen er beliggende,
og der er ligeledes særregler om enekompetence i sager om gyldighed og
opløsning af selskaber m.v., om indførsel i offentlige registre og vedrø-
rende registrering og gyldighed af immaterielle rettigheder.

Selv om konventionen er betydningsfuld for hele den internationale
procesret, er der netop kun tale om en ordning, som tager stilling til sådan-
ne internationale problemer, men i øvrigt ikke — bortset fra enkelte
særregler — griber ind i det nationale processystem.

V. KONKURS OG AKKORD

Et præliminært udkast er udarbejdet af en komité i 1971. Medlems-
landene skal indføre en herunder udarbejdet lovtekst i de nationale love
senest når konventionen træder i kraft.

Udkastet bygger på universalitetsprincippet, dog at spørgsmålet om
fortrinsrettigheder er overladt til afgørelse i de enkelte lande, konven-
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tionen afgør alene, hvilket lands regler om fortrinsret, der skal komme
til anvendelse.

Konkursforum er normalt det land, hvor fallenten har sit forretnings-
sæde. Konkursdomstolen har alene kompetence til at afgøre de fleste
spørgsmål vedrørende konkursen og afgørelser er bindende i alle lan-
dene. Konkursgrundene bestemmes efter loven i det land, hvor konkurs-
domstolen findes.

Afkræftølsesreglerne er nærmere udformet, herunder regler om
afkræftelse af begunstigende retshandler, fuldbyrdet i det sidste år forud
for konkursen, af betaling af uforfalden gæld i de sidste 6 måneder for-
ud for konkursen, af betalinger af forfalden gæld med usædvanligt beta-
lingsmiddel i det sidste år forud for konkursen, og ligeledes af sikker-
hedsstillelse for tidligere stiftet gæld inden for den nævnte tidsfrist. En
vis mulighed for nationale afvigelser med hensyn til tidsfrister er ind-
rømmet.

Der findes endvidere regler om modregning og om salg med ejen-
domsforbehold.

Debatten inleddes av korreferenten, professor, dr.jur. W. E. von Eyben,
Danmark:

1.

Det er ikke behageligt at være den, der i feststemningen skal fremkomme
med nøgterne udtalelser, som kan forekomme ubehagelige for festdelta-
gerne ved dette jubilæumsmøde, hvor man med stolthed kan se tilbage
på de mange resultater, som er opnået i løbet af et århundrede. Jeg ville
hellere — i overensstemmelse med dette rums intentioner — have bidraget
med kammermusik.

Det er særlig ubehageligt, når man har haft lejlighed til at deltage
i dette samarbejde på forskellig vis, er overbevist om værdien heraf og
har søgt at bibringe de yngre kuld jurister, som er udklækket gennem
årene, den samme overbevisning. Men jeg ser blandt deltagerne kun meget
få af dem, der i de sidste 20 år har deltaget i de nordiske studenter-jurist-
stævner.

Men det får ikke hjælpe. Den, man elsker, tugter man. Hvis ikke vi
kritiserer os selv, vil andre gøre det, og de vil ikke altid lade sig lede
af en positiv grundindstilling. Selv om referentens og min grundindstilling
er den samme positive, må jeg betone, at jeg er væsentlig mere kritisk
og skeptisk end han.




