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Nationell tillämpning av EG:s konkurrensrätt

Av förvaltningsrådet Heikki Kanninen, Finland

De grundläggande konkurrensreglerna som är tillämpliga på företag finns i artiklarna
81 och 82 i EG-fördraget. I den förstnämnda artikeln ingår ett så kallat kartellförbud
och i den senare ett förbud mot missbruk av dominerande ställning. Artiklarna 81 och
82 kan tillämpas direkt och i det avseendet gäller de direkt såväl enskilda som myn-
digheter. Detta innebär samtidigt att artiklarna tillämpas av både gemenskapens insti-
tutioner och de nationella myndigheterna. Gemenskapsrätten tillåter i och för sig att
EG:s konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt tillämpas parallellt. På sitt nuvaran-
de stadium kräver EG:s konkurrensrätt en fullständig direkt tillämpning bara när den
åberopas i privaträttsliga tvistemål. Däremot förefaller gemenskapsrätten inte förplikta
till fullständig direkt tillämpning av artiklarna 81 och 82 när det gäller den offent-
ligrättsliga kontrollen som utövas av de nationella konkurrensmyndigheterna, utan
detta regleras och avgörs på nationell nivå.

Komissionen lade 27.9.2000 fram ett förslag till rådets förordning om genomföran-
det av EG:s konkurrensregler. Den föreslagna omarbetningen har å ena sidan som mål
att överföra en allt större del av tillämpningen och kontrollen av EG:s konkurrensrätt
till nationell nivå, men å andra sidan också att främja en enhetlig tillämpning av
konkurrensreglerna och säkerställa kommissionens möjligheter till effektiv övervak-
ning.

Heikki Kanninen är född 1952, blev jur. kand. 1978 och jur. lic. 1988. Han har arbetat
vid justitieministeriet med statsförfattningsrätt, förvaltningsrätt och EG-rätt. Han har
också varit biträdande kanslichef vid EFTA-domstolen och rättssekreterare vid EG-
domstolen. Sedan 1998 är han ledamot i Högsta förvaltningsdomstolen.

1. Regler som omfattas av EG:s konkurrensrätt

Enligt artikel 3.1 punkt g1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska-
pen innefattar upprättandet av den gemensamma marknaden en ordning som
säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids. I artikel
4.1 EG föreskrivs att den ekonomiska politiken skall bedrivas enligt principen om
en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.

Den fria konkurrensen kan snedvridas genom vissa ageranden av företagen
och genom åtgärder som det allmänna vidtar. I syfte att förhindra detta har

1 Nedan anges artiklarna i fördraget enligt följande modell: artikel 3 EG. Hänvisningarna avser den
nya numreringen om inte annat anges.
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fördraget försetts med ett särskilt kapitel om konkurrensregler (artiklarna 81–89)
som är indelade i ett avsnitt om bestämmelser tillämpliga på företag (artiklarna
81–86) och ett avsnitt om regler som gäller statligt stöd (artiklarna 87–89).

Trots att konkurrensreglerna bildar en särskild helhet kan de inte lösgöras från
fördragets övriga bestämmelser. På så sätt garanterar man att reglerna tillämpas
utgående från sådana allmänna principer som subsidiaritetsprincipen2, lojalitets-
principen och förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet (artiklarna 5,
10 och 12 EG). I samband med konkurrensrätten kan komma att beaktas i
förekommande fall också vissa andra målsättningar, som till exempel miljö-
vårdsaspekterna (artiklarna 6 och 174 EG). Tillämpningen av gemenskapens
konkurrensregler är således inte nödvändigtvis enbart en teknisk lagtillämpning
av konkurrensrätten, utan kan innebära att gemenskapsrättsliga krav måste
beaktas i ett vidare perspektiv.

De grundläggande reglerna tillämpliga på företag finns i artiklarna 81 och 82
EG. I den förstnämnda artikeln ingår ett så kallat kartellförbud och i den senare ett
förbud mot missbruk av en dominerande ställning. För att de båda bestämmelser-
na skall vara tillämpliga måste de ha en gemenskapsrättslig dimension, d.v.s. att
handeln mellan medlemsstaterna kan påverkas.

Kontrollen av företagsköp regleras i rådets förordning (EEG) 4064/89 om
kontroll av företagskoncentrationer (ändrad genom förordning 1310/97), som har
givits på grundval av artiklarna 83 (ex 87) och 308 EG (ex 235). En gemenskaps-
rättslig dimension krävs för att förordningen skall vara tillämplig (artikel 1 i
förordningen). Enligt artikel 2.3 förbjuds en företagskoncentration som skapar
eller förstärker en sådan dominerande ställning som medför att den effektiva
konkurrensen inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den
påtagligt skulle hämmas. Företagsarrangemang kan i vissa fall fortfarande efter
det att förordningen har antagits komma att bedömas på grundval av artiklarna 81
och 82 EG.

Artiklarna 83–85 EG kan karakteriseras som formföreskrifter och verkstäl-
lighetsföreskrifter. Artikel 83 EG innefattar behörighet att anta förordningar och
direktiv för att tillämpa de principer som anges i artiklarna 81 och 82. Artiklarna
84 och 85 är övergångsbestämmelser och har ett nära samband med fullmaktsbes-
tämmelsen i artikel 83 EG.

Förordning nummer 17 av år 1962 (nedan kallad ”grundförordningen 17/62”)
är den viktigaste förordningen om tillämpning av artiklarna 81 och 82 EG. Det är
ytterligare skäl att nämna rådets förordning 3385/94 om form, innehåll och övriga
detaljer beträffande ansökningar och anmälningar som fastställts i grundför-
ordningen 17/62 och rådets förordning 2842/98 om hörande av parter i vissa

2 Se t.ex. Michel Waelbroeck et Aldo Frignani, Commentaire J. Megret, Le droit de la CE, 4
Concurrence, deuxième édition, 1997, s. 32–34.
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förfaranden enligt artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget. Beaktas skall vidare
kommissionens förordningar om gruppundantag (som tillåter undantag från
förbudet i artikel 81 EG) och komissionens meddelanden, som visserligen inte är
bindande.

Konkurrensbestämmelserna som riktar sig till medlemsstaterna omfattar
artikel 86 EG (tillämpning av konkurrensreglerna på företag som ägs av offentliga
samfund och på företag som beviljas särskilda eller exklusiva rättigheter), artikel
87 EG (statligt stöd) och artiklarna 88 och 89 EG (formföreskrifter som gäller
artikel 87).

Konkurrensreglerna i EG-fördraget gäller inte kol- och stålindustrin, eftersom
det till den delen finns egna bestämmelser i fördraget om upprättandet av Euro-
peiska kol- och stålgemenskapen (artiklarna 65 och 66). Däremot är det tydligt
att gemenskapens konkurrensregler i princip skall gälla kärnenergiområdet
(fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen innehåller
inte egna konkurrensregler), men det har ingen praktisk betydelse.3 Det skall
vidare påpekas att EG-fördraget innehåller vissa undantagsregler för ett antal
sektorer. Av dem bör särskilt nämnas jordbruksprodukterna (se artikel 36 EG och
rådets förordning nr 26 av år 1962).

Artiklarna 53 och 54 i fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES-fördraget) innehåller bestämmelser som motsvarar artiklarna 81 och 82
EG. EES-fördraget omfattar också bestämmelser om företagskoncentrationer
(artikel 57), offentliga företag (artikel 58) och statligt stöd (artiklarna 61 och 62).
Protokoll nummer 21 i EES-fördraget innehåller likartade bestämmelser som
grundförordningen 17/62 om de befogenheterna som Eftas övervakningsmyndighet
förfogar har i enlighet med vad som överenskommits mellan Efta-länderna.

EES-fördraget begränsar i och för sig inte tillämpningen av artiklarna 81 och
82 EG, och därför är förbudet i dessa artiklar giltigt även om ärendet skulle ha en
Efta-dimension.4 Artiklarna 56 och 57 i EES-fördraget omfattar i gengäld bestäm-
melser om fördelningen av befogenheter mellan Eftas övervakningsmyndighet
och komissionen.5

I det följande begränsas framställningen till de problem som hänger samman
med tillämpningen av artiklarna 81 och 82 EG på nationell nivå.

3 Se Lennart Ritter, W. David Braun, Francis Rawlinson, European Competion Law: A Practitioner’s
Guide, Second Edition, 2000, s. 6, Michel Waelbroeck et Aldo Frignani, Commentaire J. Megret, Le
droit de la CE, 4 Concurrence, deuxième édition, 1997, s. 51–52, och Bellamy & Child, Common
Market Law of Competition, fourth edition, edited by Vivien Rose, 1993, s. 884.

4 Michel Waelbroeck et Aldo Frignani, Commentaire J. Megret, Le droit de la CE, 4 Concurrence,
deuxième édition, 1997, s. 105.

5 Se Sven Norberg, Karin Hökborg, Martin Johansson, Dan Eliasson och Lucien Dedichen, The
European Economic Area, EEA Law, A Commentary on the EEA Agreement, 1993, s. 261–265.
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2. Direkt tillämpning av artiklarna 81 och 82 EG

Artiklarna 81 och 82 EG gäller främst företag, som således måste beakta dessa
bestämmelser när de planerar och fattar beslut om sitt konkurrensrättsliga
agerande. Artiklarnas effektiva verkan framgår likväl först i det sätt på vilket
domstolarna och myndigheterna på begäran av ett företag eller på eget initiativ
kan vidta bindande åtgärder med stöd av dem för att förverkliga en sådan situation
som artiklarna förutsätter.

Kontrollen av konkurrensreglerna kan indelas i privaträttslig och offentlig-
rättslig kontroll. Inom den offentligrättsliga kontrollen bör man dessutom skilja
mellan kontroll på gemenskapsnivå och kontroll på nationell nivå.

Den offentligrättsliga kontrollen utövas för det första på gemenskapsnivå av
kommissionen, vars beslut kan överklagas hos EG:s förstainstansrätt, och
förstainstansrättens beslut vidare hos EG-domstolen. I medlemsstaterna är det de
nationella konkurrensmyndigheterna som ansvarar för kontrollen, och deras
beslut kan överklagas hos en nationell domstol.

Sanktionen för brott mot konkurrensreglerna kan också vara en straffrättslig
påföljd. Då behandlas ärendet i en nationell domstol.

Den privaträttsliga kontrollen förekommer särskilt i den formen att ett företag
kan väcka skadeståndstalan eller talan om att ett avtal är ogiltigt eller också
fullgörelse- eller fastställelsetalan mot ett annat företag med den motiveringen att
företaget har brutit mot konkurrensreglerna. Sådana tvister handläggs vanligen av
allmänna civildomstolar.

Efter en inledande osäkerhet preciserar grundförordningen 17/62 numera att
artiklarna 81 och 82 EG skall tillämpas direkt. Grundförordningen, som i sig är
direkt tillämplig också i medlemsstaterna, föreskriver i artikel 1:

”Om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 6, 7 eller 23 i denna förordning, är
sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i fördragets artikel 85.1
samt sådant missbruk av en dominerande ställning på marknaden som avses i fördragets
artikel 86 förbjudna utan att det krävs föregående beslut om detta.”

Artiklarna 81 och 82 kan således tillämpas direkt inom Europeiska gemenskapens
område och i det avseendet gäller den direkt såväl enskilda som myndigheter.
Detta innebär samtidigt att artiklarna tillämpas av både gemenskapens institutio-
nerna och de nationella myndigheterna. Artikel 9.1 i grundförordningen 17/62 ger
emellertid komissionen exklusiv rätt att tillämpa artikel 81.3.

Några direktiv har överhuvudtaget inte antagits med stöd av artikel 83 EG.
Därför stöder sig den nationella tillämpningen av EG:s konkurrensrätt på direkt
tillämplig gemenskapsrätt och inte på nationell konkurrensrätt som har harmoni-
serats genom direktiv.

Artiklarna 81 och 82 är så kallade förbudsregler och tillämpningen av dem
förutsätter att process- och påföljdsreglerna måste antas på annat håll. Genom
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gemenskapens rättsakter har sådana regler antagits bara för tillämpning på
gemenskapsnivå av artiklarna 81 och 82. Det innebär att till den del som dessa
artiklar tillämpas på nationell nivå, blir process- och påföljdsregler i den
nationella lagstiftningen tilämpliga.

3. Precisering av principen om direkt tillämpning av EG:s
konkurrensregler

I artikel 9.3 i förordningen 17/62 finns en bestämmelse om förfarandet i fråga om
behörighetsfördelningen mellan komissionen och medlemsstaternas myndig-
heter. Denna bestämmelse begränsar indirekt den nationella kompetensen till
förmån för kommissionen och innebär överhuvudtaget att den nationella
tillämpningen av artiklarna 81 och 82 till en del är villkorlig:

”Så länge kommissionen inte har inlett ett förfarande enligt artiklarna 2, 3 eller 6, är
myndigheterna i de berörda medlemsstaterna alltjämt behöriga att tillämpa fördragets
artiklar 85.1 och 86 enligt artikel 88, även om de tidsfrister för anmälan som anges i
artiklarna 5.1 och 7.2 inte har löpt ut.”

EG-domstolen har gett ett innehåll åt det ovan nämnda begreppet ”myndigheterna
i de berörda medlemsstaterna” i artikel 9.3 i grundförordningen 17/62 som leder
till två olika slag av tillämplighet hos de nationella myndigheterna enligt typ av
myndighet: myndigheter som direkt tillämpar artiklarna 81 och 82 å ena sidan och
myndigheter, vilkas behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 grunder sig på
artikel 84 EG (ex 88) på det sätt som preciseras i artikel 9.3 i grundförordningen
17/62.

Artikel 84 EG hänvisar uttryckligen till nationell rätt. Detta kan tala för en
sådan tolkning att dessa nationella myndigheter inte är behöriga att tillämpa
artiklarna 81 och 82 EG om den nationella rätten inte tillåter det (eller förpliktar
till det). Dessa myndigheter är således alltså inte förpliktade direkt enligt EG-
rätten att tillämpa artiklarna 81 och 82.

Vilka är då de nationella myndigheter som avses i artikel 9.3 i grundförordnin-
gen 17/62 och som har en villkorlig och mera begränsad behörighet (än de
nationella myndigheter som direkt kan tillämpa artiklarna 81 och 82) att tillämpa
artiklarna 81 och 82?

EG-domstolen har i sin dom av 30.1.1974 i målet BRT vs. Sabam (127/73,
REG. s. 51) fastställt att uttrycket ”myndigheter i medlemsstaterna” i grund-
förordningen 17/62 avser administrativa myndigheter eller domstolar med den
särskilda behörigheten att tillämpa den nationella konkurrenslagstiftningen (di-
rekt tillämpning av den) eller att kontrollera att de administrativa myndigheternas
tillämpning av konkurrenslagstiftningen är laglig. Därför är dessa myndigheter
(som är behöriga att tillämpa EG:s konkurrensrätt med stöd av ex artikel 88)
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skyldiga att sluta tillämpa ex artiklarna 85 och 86 när behandlingen av ett
motsvarande ärende blivit anhängig i kommissionen.

I sin dom 30.4.1986 i brottmålet mot Lucas Asjes m.fl. (209–213/84, REG.
s. 1425) fann EG-domstolen att begreppet brottmålsdomstolar inte omfattar
”myndigheter i medlemsstaterna”.

EG-rätten gör alltså en skillnad mellan å ena sidan de fall där artiklarna 81 eller
82 EG skall tillämpas ”à titre incident” och å andra sidan de fall där det
huvudsakliga föremålet för processen är de konkurrensrättsliga påföljderna (”à
titre principal”).6

Detta innebär att domstolen alltid tillämpar artiklarna 81 och 82 direkt i
tvistemål (t.ex. mål som gäller ogiltighet av avtal eller skadestånd) mellan
enskilda och i brottmål utan behörighetsgrundande nationella regler.7 Däremot
beror tillämpningen av EG:s konkurrensregler på nationella regler för de nationel-
la konkurrensmyndigheterna (såsom Bundeskartellamt i Tyskland, Conseil de la
concurrence i Frankrike, konkurrensverken i Sverige och Finland) och för
domstolar som avgör besvär över myndigheters beslut eller avgör vissa konkur-
rensrättsliga frågor i första instans (såsom konkurrensrådet i Finland). En sådan
domstol, som klassificeras som konkurrensmyndighet i enlighet med grund-
förordningen 17/62, kan mycket väl vara en domstol som avses i artikel 234 EG
och som kan begära förhandsavgörande av EG-domstolen (till exempel dom
16.7.1992 i målet C-67/91, Asociación Española de Banca Privada, REG.
s. I–4785, som gällde den spanska konkurrensdomstolen Tribunal de Defensa de
la Competencia).

Det finns olikheter i de olika medlemsstaternas lagstiftning och delvis också
oklarheter när det gäller frågan om i vilken utsträckning de nationella konkurrens-
myndigheterna överhuvudtaget direkt kan stöda sig på artiklarna 81 eller 82 i sina
avgöranden.

Det framgår av en översikt som finns publicerad i tidskriften European Com-
petion Law Review (Tim Jones, Regulation 17: The Impact of the Current Appli-
cation of Articles 81 and 82 by National Competion Authorities on the European
Commission’s Proposals for Reform, Issue 10 – October 2001, p. 405–415) att
den nationella lagstiftningen gör det möjligt för konkurrensmyndigheterna att
tillämpa artiklarna 81 och 82 EG direkt åtminstone i följande länder: Danmark,
Sverige, Frankrike, Portugal, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Italien, Spanien
och Grekland. Inte ens i alla dessa stater är den rättsliga situationen särskilt klar,
och möjligheten att tillämpa EG:s konkurrensregler medför inte alltid rätt att
påföra straffavgifter enbart för brott mot dessa regler.

Konkurrensmyndigheterna i Danmark kan tillämpa artiklarna 81 och 82 med
stöd av en uttrycklig bestämmelse. Konkurrensmyndigheten kan likväl inte själv

6 Se C.S. Kerse, E.C. Antitrust Procedure, Third edition, 1994, s. 359–360.
7 Se dom 20.9.2001 i målet C-453/99, Courage.
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påföra straffavgifter för brott mot dessa bestämmelser (och inte heller mot de
nationella konkurrensreglerna), utan ärendet måste anhängiggöras som brottmål.

Konkurrensverket i Sverige kan tillämpa artiklarna 81 och 82 med stöd av en
uttrycklig bestämmelse, men straffavgifter påförs av Stockholms tingsrätt i första
instans. Dess beslut kan överklagas hos Marknadsdomstolen.

I Finlands lagstiftning ingår inga bestämmelser om tillämpningen av EG:s
konkurrensregler i konkurrensverket och konkurrensrådet. Det är klart att
åtminstone enligt lagen om konkurrensbegränsningar kan en påföljdsavgift
bestämmas endast för brott mot en nationell konkurrensregel. Avgiften påförs av
konkurrensrådet på framställning av konkurrensverket. I praktiken har konkur-
rensverket uppenbarligen förhållit sig avvisande till tillämpningen av artiklarna
81 och 82 EG överhuvudtaget. Konkurrensrådets inställning förefaller inte lika
principiellt avvisande i andra sammanhang än när det gäller att bestämma
påföljdsavgiften.

Förutom att de ovannämnda konkurrensmyndigheternas behörighet att tillämpa
artiklarna 81 och 82 EG är villkorlig är deras behörighet också beroende av om
kommissionen själv har börjat undersöka samma sak (artikel 9.3 i grundför-
ordningen 17/62).

Kommissionen har gett ett meddelande om samarbete mellan kommissionen
och de nationella domstolarna (EG:s officiella tidning nr C 39, 13.2.1993, s. 2)
och likaså ett meddelande om samarbete mellan kommissionen och medlems-
staternas konkurrensmyndigheter (EG:s officiella tidning nr C 313, 15.10.1997,
s. 3). Meddelandena gäller uttryckligen situationer där EG:s konkurrensbestäm-
melser tillämpas av en nationell domstol eller annan myndighet.

Bland de senare avgörandena av EG-domstolen är domen 14.12.2000 i målet
C-344/98, Masterfoods Ltd synnerligen belysande. Av den framgår samtidigt
såväl de problem som kan uppstå då EG:s konkurrensbestämmelser tillämpas
samtidigt av den nationella domstolen och av kommissionen som det förfarande
som tillämpas för att undvika motstridiga avgöranden.

Målet gällde en fråga om konkurrensbegränsning i Irland. Handläggningen
inleddes i en irländsk domstol som ett tvistemål mellan Masterfoods Ltd och HB
Ice Cream Ltd med yrkande om att en avtalsklausul skulle förklaras ogiltig enligt
intern rätt och enligt artiklarna 81 och 82 EG. Domstolen ogillade Masterfoods
talan. Bolaget överklagade emellertid domen till Irlands högsta domstol. Master-
foods hade också anhängiggjort frågan hos kommissionen vars beslut var positivt
(och stod således i strid med den irländska förstainstansrättens bedömning).
Motparten HB Ice Cream sökte ändring i kommissionens beslut hos EG:s
förstainstansrätt. Under dessa omständigheter begärde högsta domstolen i Irland
ett förhandsavgörande av EG-domstolen om det processuella förfarandet i målet.
EG-domstolen uttalade bland annat följande (punkterna 51, 52, 54, 55 och 57 i
domen):

Nationell tillämpning av EG:s konkurrensrätt
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51 (…) De nationella domstolarna skall, när de träffar avgöranden om avtal och förfaran-
den som senare kan bli föremål för beslut av kommissionen, undvika att träffa avgöranden
som står i strid med ett beslut som kommissionen ämnar fatta med tillämpning av
artiklarna 85.1, 85.3 och 86 i fördraget, för att inte åsidosätta rättssäkerhetsprincipen.

52 När en nationell domstol träffar avgörande om ett avtal eller förfarande som redan varit
föremål för ett beslut av kommissionen kan den a fortiori inte träffa ett avgörande som står
i strid med kommissionens beslut, även om det senare strider mot ett avgörande av en
nationell domstol i första instans.

54 När en nationell domstol hyser tvivel beträffande giltigheten eller tolkningen av en
rättsakt från en av gemenskapens institutioner, kan eller skall den i enlighet med artikel
177 andra och tredje styckena i fördraget begära att domstolen skall meddela ett förhands-
avgörande.

55 Om den person som beslutet riktar sig till, likt parterna i målet vid den nationella
domstolen, har väckt talan om ogiltigförklaring mot beslutet inom den tidsfrist som
föreskrivs i artikel 173 femte stycket i fördraget, ankommer det på den nationella dom-
stolen att bedöma om den skall vilandeförklara målet till dess nämnda talan om ogiltigförk-
laring definitivt avgjorts eller för att begära ett förhandsavgörande av domstolen.

57 När lösningen på den tvist som är anhängiggjord vid den nationella domstolen är
beroende av huruvida kommissionens beslut är giltigt, följer det av skyldigheten till lojalt
samarbete att den nationella domstolen, för att undvika att träffa ett avgörande som står i
strid med kommissionens beslut, bör förklara målet vilande till dess gemenskapsdomsto-
larna definitivt avgjort talan om ogiltigförklaring, såvida inte den nationella domstolen
med anledning av omständigheterna i målet anser det motiverat att begära ett för-
handsavgörande av domstolen beträffande giltigheten av kommissionens beslut.

4. Nationella konkurrensregler vid sidan om EG:s konkurrensregler

Ett typiskt drag i EG:s rättssystem är att det också finns nationella regler inom
sådana områden som regleras av gemenskapsrätten. Dessa nationella bestämmel-
ser reglerar antingen frågor som står utanför EG-rätten eller också utgör de
tillämpningsföreskrifter eller kompletterande föreskrifter.

I sig är den parallella existensen av gemenskapsrättsliga och nationella konkur-
rensregler således inte någon ovanlig omständighet inom gemenskapsrättens til-
lämpningsområde. Det som är speciellt är deras överlappande och – i viss mening
– motstridiga karaktär. Tillämpningen av dessa regler parallellt eller så att de
kompletterar eller utesluter varandra baserar sig på invecklad reglering och praxis.

Syftet med artikel 83.2 punkt e har varit att rådet skall anta bestämmelser om
förhållandet mellan å ena sidan nationella föreskrifter och å den andra sidan
artiklarna 81 och 82 EG samt föreskrifter som antagits med stöd av artikel 83 EG.
Sådana allmänna bestämmelser har inte givits. Därför har frågan lämnats
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beroende på rättspraxis och vidare på förfaranden som kommissionen har
tillämpat och rekommenderat beträffande samarbetet mellan kommissionen och
de nationella myndigheterna.

Å andra sidan framgår det särskilt av artikel 83 EG att gemenskapens
konkurrensregler inte var avsedda att utesluta nationella konkurrensbestämmel-
ser. Frågan gällde ursprungligen det hur behörigheten skall avgränsas och hur en
möjlig parallell tillämpning kan genomföras.

Artiklarna 81 och 82 EG kan endast tillämpas när en konkurrensbegränsning
har en gemenskapsdimension, d.v.s. när begränsningen ”kan påverka handeln
mellan medlemsstaterna”. Detta innebär att om en sådan påverkan inte föreligger,
är artikel 81 eller 82 inte tillämplig. Då det inte har funnits anledning att sluta sig
till att en rent nationell konkurrensbegränsning inte skulle kunna förbjudas
genom nationell lagstiftning, har det varit klart att gemenskapsrätten har lämnat
rum för den nationella konkurrensrätten.

Alla medlemsstater i unionen har sin egen konkurrenslagstiftning, som likväl
delvis har harmoniserats på grund av gemenskapsrättens faktiska verkningar.

Komissionen kan inte tillämpa nationell konkurrensrätt. Däremot är såväl
EG:s konkurrensrätt (med ovannämnda begränsningar) som den nationella kon-
kurrensrätten direkt tillämpliga på nationell nivå. Detta har lett till problem på
konkurrensrättens område när det gäller att avgöra vilket förfarande som skall
tillämpas i en situation där både den nationella konkurrensrätten och EG:s kon-
kurrensrätt förefaller att vara tillämpliga och kan leda till motstridiga avgöranden.

5. Problemet med tillämpning av två konkurrensrättsliga regleringar

Ett alternativt sätt att lösa problemet med två konkurrensrättsliga regleringar
(EG:s konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt) skulle ha varit att anse att
eftersom konkurrensbegränsningen i fråga omfattas av tillämpningsområdet för
artiklarna 81 eller 82 EG, skulle det automatiskt ha inneburit att de nationella
konkurrensreglerna utesluts (så är fallet när det gäller kontroll av företagsköp;
artikel 22 i förordning 4064/89). En sådan reglering skulle ha gett klart lägre
prioritet åt de nationella konkurrensreglerna, vilket å andra sidan säkerligen
skulle ha krävt en mer omfattande skyldighet att tillämpa EG:s konkurrensregler
för de nationella konkurrensmyndigheterna.

I EG-domstolens rättspraxis (dom 13.2.1969 i mål 14/68, Walt Wilhelm, REG.
s. 1 och den kompletterande domen 10.7.1980 i de förenade målen 253/78 och
1–3/79, Guerlain, REG. s. 2327) har den så kallade kumulativa teorin omfattats.8

Teorin går ut på att göra det möjligt att tillämpa nationell konkurrensrätt och EG:s

8 Michel Waelbroeck et Aldo Frignani, Commentaire J. Megret, Le droit de la CE, 4 Concurrence,
deuxième édition, 1997, s. 113–115.
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konkurrensrätt parallellt så långt det är genomförbart. Denna princip är också en
logisk följd av att EG:s konkurrensrätt inte under alla omständigheter helt ersatt
den nationella konkurrensrätten och att de nationella konkurrensmyndigheternas
behörighet att tillämpa EG:s konkurrensrätt fortfarande är beroende av den
nationella lagstiftningen.

En kumulativ tillämpning bygger också på gemenskapsrättens företräde:
tillämpningen av nationella konkurrensregler får inte äventyra en enhetlig
tillämpning av EG:s konkurrensregler eller den fulla verkan av de rättsakter som
antagits med tillämpning av dessa regler. I sin dom i målet Walt Wilhelm har
EG- domstolen uttalat bland annat följande (punkt 9):

”Följaktligen och, så länge som det inte föreskrivs något annat i en förordning som
antagits med stöd av artikel 87.2 e i fördraget, kan de nationella myndigheterna ingripa
mot konkurrensbegränsande samverkan med tillämpning av respektive stats nationella
lag även då det pågår en prövning vid kommissionen om den rättsliga ställning som
denna samverkan har i förhållande till de gemenskapsrättsliga reglerna. Denna
tillämpning av nationell rätt får dock endast ske med det förbehållet att den inte får
skada en fullständig och enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten samt verkan av de
rättsakter som antagits för att genomföra denna.”

Trots att avgörandet i målet Walt Wilhelm till sitt principiella innehåll är
okomplicerat, kan det vara svårt att tillämpa i praktiken. Likafullt är det klart att
en konkurrensbegränsning som är tillåten enligt nationell konkurrensrätt inte kan
sätta ur spel ett förbud som följer av gemenskapsrätten. Men även om samma
verksamhet också skulle vara förbjuden med stöd av gemenskapsrätten, kan de
nationella myndigheterna vidta åtgärder med stöd av nationell rätt. Frågan om i
vilken utsträckning en sanktion som kommissionen har påfört skall beaktas,
avgörs enligt nationell rätt. Likaså kan sådan verksamhet som inte berörs av
gemenskapsrätten förbjudas i nationell lagstiftning och sanktioneras av de
nationella myndigheterna. Däremot kan det uppstå praktiska problem i synnerhet
när de nationella myndigheterna vill ingripa i en verksamhet som omfattas eller
kan komma att omfattas av ett undantag enligt artikel 81.3 EG.

En effektiv tillämpning av EG:s konkurrensbestämmelser innebär därför att det
uttryckligen är de nationella myndigheterna som skall se till att tillämpningen av
den nationella konkurrensrätten inte står i strid med en effektiv tillämpning av
gemenskapsrätten. I det här syftet kan de vid behov vända sig till kommissionen
för att få upplysningar.9

9 Se C.S. Kerse, E.C. Antitrust Procedure, Third edition, 1994, s. 388.
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6. Medlemsstaternas processregler och den tvingande karaktären av
EG:s konkurrensrätt

Gemenskapens rättsregler är till sin karaktär i allmänhet sådana att de skall
beaktas ex officio av de nationella myndigheterna. Nationella processrättsliga
regler kan likväl försvåra tillämpningen av den här allmänna principen särskilt i
domstolstvister. I domen 14.12.1995 i de förenade målen C-430/93 och C-431/93,
van Schijndel och van Veen (REG. s. I–4705) uttalade EG-domstolen som
utgångspunkt att:

13 Det skall påpekas att de konkurrensbestämmelser till vilka den nationella domstolen
har hänvisat (bland annat artiklarna 85 ja 86 i EEG-fördraget) är tvingande bestämmelser
som är direkt tillämpliga inom den nationella rättsordningen. Då domstolarna enligt
nationell rätt ex officio skall komplettera rättsliga grunder som stöds av en intern bestäm-
melse av tvingande beskaffenhet som inte har framförts av parterna, föreligger en sådan
skyldighet även då det är fråga om tvingande gemenskapsbestämmelser (se bland annat
dom av den 16 december 1976, Rewe, 33/76, Rec. s. 1989, punkt 5).

14 Detsamma gäller då nationell rätt ger domstolen möjlighet att ex officio tillämpa den
tvingande rättsregeln. Det åligger de nationella domstolarna i enlighet med den samarbets-
princip som fastställs i artikel 5 i fördraget att säkerställa de enskildas rättsskydd som följer
av den direkta effekten som bestämmelserna i gemenskapsrätten har (se bland annat dom
av den 19 juni 1990, Factortame m.fl, C- 213/89, Rec. s. I–2433, punkt 19).

Trots detta förklarade EG-domstolen om verkningarna av ett nationellt processu-
ellt system att:

22 (…) De nationella domstolarna i gemenskapsrätten inte åläggs att ex officio komplettera
med en grund som är hänförlig till det förhållandet att gemenskapsrättsliga bestämmelser
har överträtts, då prövningen av denna grund tvingar dem att åsidosätta den princip om
passivitet som det åligger dem att beakta, genom att gå utöver tvistens ramar så som dessa
har angivits av parterna och genom att basera sig på andra fakta och omständigheter än de
på vilka den part som har intresse av att nämnda bestämmelser tillämpas har grundat sitt
yrkande.

Domen 1.6.1999 i målet C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd (REG. s. I–3055)
kan ses som ett slags skärpning särskilt när det gäller att på myndighetens eget
initiativ beakta artikel 81 EG. Målet gällde möjligheten att överklaga en dom,
som har meddelats under skiljedomsförfarande, genom att åberopa åsidosättande
av artikel 81 EG som stöd för överklagandet.

EG-domstolen ansåg i det här målet att i den mån en nationell domstol enligt
interna processuella regler skall bifalla ett yrkande om ogiltigförklaring av en
skiljedom på grund av nationella regler som hänför sig till grunderna för rättsord-
ningen, skall den även bifalla ett sådant yrkande som grundas på att förbudet i
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artikel 85 i fördraget (nu artikel 81 EG) har åsidosatts. För det första är denna
artikel en grundläggande bestämmelse som är oundgänglig för att de uppgifter
som gemenskapen har anförtrotts skall kunna utföras och, i synnerhet, för att den
inre marknaden skall kunna fungera. För det andra kräver gemenskapsrätten att
frågor som avser tolkningen av det förbud som stadgas i artikeln kan prövas av
nationell domstol som skall avgöra skiljedoms giltighet och att de i förekom-
mande fall kan bli föremål för begäran om förhandsavgörande.

Å andra sidan har EG-domstolen inte heller i detta mål frångått den allmänna
principen enligt vilken gemenskapsrätten inte ålägger en nationell domstol att
avstå från att tillämpa interna processuella bestämmelser, enligt vilka en skilje-
domstols mellandom som är av samma art som en slutlig dom som inte har varit
föremål för talan om ogiltigförklaring inom den föreskrivna fristen får laga kraft
och inte kan ifrågasättas genom en senare skiljedom, ens om ett avtal som i
skiljedomstolens mellandom förklarats vara giltigt icke desto mindre är ogiltigt
med hänsyn till artikel 85 i fördraget (nu artikel 81 EG), då fristen för över-
klagande inte gör det orimligt svårt eller i praktiken omöjligt att utöva de rättig-
heter som tillerkänns genom gemenskapens rättsordning.

7. Sammanfattning av nuläget och dess problem

De kraven som gemenskapsrätten ställer på tillämpningen av EG:s konkurrensrätt
på nationell nivå är relativt svåröverskådliga och mångskiftande. Gemenskapsrät-
ten tillåter i och för sig att EG:s konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt
tillämpas parallellt, egentligen med det enda förbehållet att tillämpningen av
nationell rätt inte får leda till att gemenskapsrätten blir verkningslös. Denna
allmänna princip lämnar öppet spelrum i många fall av praktisk tillämpning.

På sitt nuvarande stadium kräver EG:s konkurrensrätt en fullständig direkt
tillämpning bara när den åberopas i privaträttsliga tvistemål. Syftet med detta är
att säkerställa det rättsskydd för enskilda som följer av gemenskapens konkur-
rensrätt.

Däremot förefaller gemenskapsrätten inte förplikta till direkt tillämpning av
artiklarna 81 och 82 EG när det gäller den offentligrättsliga kontrollen av konkur-
rensrätten som utövas av de nationella konkurrensmyndigheterna, utan detta
regleras och avgörs på nationell nivå. En följd av detta är tydligen att tillämpnin-
gen av nationell rätt har klart företräde vid den offentligrättsliga kontrollen.
Situationen varierar dessutom i de olika medlemsstaterna. Å andra sidan blir
frågan mindre betydelsefull i och med att de nationella konkurrensbestämmelser-
na till sina huvudsakliga principer sammanfaller med gemenskapens konkurrens-
rätt. Detta har samtidigt inneburit att EG:s konkurrensrätt har en avsevärd effekt i
tolkningshänseende vid tillämpningen av nationell konkurrensrätt.
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Med hänsyn till det som nämnts ovan är bland annat följande frågor intressanta
diskussionsämnen:

– hur har tillämpningen av EG:s konkurrensrätt hos de nationella konkurrens-
myndigheterna genomförts i olika länder

– i hur stor utsträckning tillämpas EG:s konkurrensrätt de facto
– förekommer det konkurrensrättsliga skadestånds- och andra privaträttsliga

tvistemål företag emellan, eller är kontrollen av hur konkurrensrätten genom-
förs koncentrerad till konkurrensmyndigheterna

– i hur stor utsträckning står konkurrensmyndigheterna och domstolarna i
kontakt med kommissionen i konkurrensärenden.

8. Komissionens förslag till omarbetning av konkurrensförordningen

Den 27.9.2000 lade komissionen fram ett förslag till rådets förordning om
genomförandet av EG:s konkurrensregler (”Förordning om tillämpning av artik-
larna 81 och 82 i fördraget).10 Avsikten är att den nya förordningen skall ersätta
grundförordningen 17/62. Bakom den nya förordningen ligger en vitbok från
april 1999. Beredningen av förslaget till den nya förordningen är fortfarande
under arbete och förordningen träder troligen inte i kraft förrän år 2003.

Den föreslagna omarbetningen har å ena sidan som mål att överföra en allt
större del av tillämpningen och kontrollen av EG:s konkurrensrätt till nationell
nivå, men å andra sidan också att främja en enhetlig tillämpning av lagstiftningen
och säkerställa kommissionens möjligheter till effektiv övervakning.

Enligt det nya systemet är konkurrensbegränsande samverkan, som är för-
bjuden enligt artikel 81.1 men uppfyller villkoren i artikel 81.3 i fördraget, laglig
från början utan att det är nödvändigt att först fatta ett beslut om saken. På samma
sätt skulle konkurrensbegränsande samverkan vara olaglig så snart den inte
uppfyller villkoren i artikel 81.3. I detta sammanhang skulle det centraliserade
systemet för godkännande med förhandsanmälan avskaffas och artikel 81 skulle
tillämpas i sin helhet på samma sätt som artikel 82 om missbruk av dominerande
ställning tillämpas för närvarande.

Förslaget skulle innebära att företagen inte längre har samma skyldighet som
nu att anmäla sina konkurrensbegränsande avtal till kommissionen. Å andra sidan
skulle företagen inte få undantag eller icke-ingripandebesked som de får enligt
det nuvarande systemet. Företagen skulle således inte heller få immunitet från
böter för den händelse att ett avtal skulle konstateras begränsa konkurrensen.

Enligt kommissionens förslag skall endast gemenskapens konkurrensregler
tillämpas också på nationell nivå i sådana fall där en konkurrensbegränsning
påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

10 COM(2000) 582 slutligt.
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Enligt förslaget skall kommissionens exklusiva behörighet att tillämpa artikel
81.3 i fördraget avskaffas och också medlemsstaternas konkurrensmyndigheter
och domstolar skulle ha rätt och skyldighet att tillämpa både artikel 81 och artikel
82 i sin helhet.

Kommissionens förslag omfattar inte en harmonisering av de nationella
sanktionssystemen. Nationella processregler och nationella sanktioner skulle
tillämpas i fråga om ärenden som enligt gemenskapens konkurrensrätt skall
avgöras av medlemsstaternas konkurrensmyndigheter.

Avsikten torde vara att underlätta (och öka) handläggningen av konkurren-
särenden i nationella domstolar, d.v.s. att utvidga kontrollen av respekten för
konkurrensbestämmelserna att omfatta ärenden som gäller skadestånd och
ogiltighet av avtal. Med nationella domstolar avser förslaget uppenbarligen
nationella civildomstolar som avgör tvistemål mellan parter och vilkas
avgöranden endast binder parterna i tvisten.

Såväl nationella domstolar som konkurrensmyndigheter skall vara skyldiga att
med alla medel vinnlägga sig om att inte gå emot ett kommissionsbeslut.

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av gemenskapens konkurrensregler
och en effektiv fördelning av ärenden har en omfattande informationsskyldighet
för medlemsstaternas konkurrensmyndigheter införts i förslaget. Konkurrens-
myndigheterna skall underrätta kommissionen när de tar upp till behandling ett
ärende som gäller tillämpning av gemenskapens konkurrensregler. De skall också
tillställa kommissionen ett utkast till beslut i ärendet en månad innan beslutet
skall fattas. Likaså kan kommissionen när som helst inleda en utredning i ett
ärende som konkurrensmyndigheterna i en medlemsstat behandlar. Då fråntas
medlemsstatens konkurrensmyndigheter sin behörighet att tillämpa artiklarna 81
och 82 i ärendet.

De nationella domstolarna skall enligt förslaget tillställa kommissionen kopior
av sina avgöranden där de tillämpar gemenskapens konkurrensregler. Kommis-
sionen skall ha rätt att delta i handläggningen av ärenden i de nationella dom-
stolarna genom att yttra sig muntligen och skriftligen i saken.

Det är tydligt att förslaget till förordningen allmänt ses som en märkbar
förbättring i jämförelse med kommissionens vitbok. Men det finns fortfarande
problematiska punkter i förslaget, även om det till sina huvudprinciper ser ut att
till ganska stor del redan ha blivit godkänt. Vissa sådana problem som har kommit
upp åtminstone i Finland kan framhållas här:

– En exaktare reglering av gränsdragningen mellan tillämpning av den nationella
konkurrensrätten och EG:s konkurrensrätt.

– Fördelningen av ärenden mellan kommissionen och de nationella konkurrens-
myndigheterna.

– Företagens processuella rättigheter och rättssäkerhet (här ingår också bestäm-
melserna om husrannsakan).
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– Komissionens behörighet att utöva tillsyn gentemot nationella myndigheter.
– Frågan om vad som avses med begreppet ”domstol” i förslaget, d.v.s. är det

enbart civildomstolar som avses. I detta ingår frågan om domstolarnas
oavhängighet i förhållande till kommissionens behörighet.
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