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1. Innledning
Utviklingen av reglene innenfor konkurranseretten har i de siste årene
vært omfattende både på det nasjonale og det europeiske planet. I
Danmark, Finland, Sverige og Norge er store reformarbeider gjennom-
ført eller i ferd med å gjennomføres. I EF-landene forøvrig er det
foretatt betydelige endringer av de nasjonale reglene, og et land som
Italia har fått sin første konkurranselov2. På det nasjonale planet er
likevel endringsprosessen i de sentral- og øst-europeiske statene størst.
Nasjonale konkurranseregler og konkurransemyndigheter er enten i
ferd med å bygges opp eller nettopp etablert.

På det europeisk nivået er det to utviklingstrekk som kan fremheves.
Den første hovedtendensen er det man kan karakterisere som en utvi-
delse av EF-rettens rekkevidde i rommet gjennom inngåelsen av inter-
nasjonale avtaler som inneholder blant annet konkurranserettslige reg-
ler. Dette gjelder først og fremst EØS-avtalen, hvor EFTA-landene
övertar EFs konkurranserett og påtar seg å bygge opp et EFTA Over-
vakingsorgan med tilsvarende kompetanse mht overvåkingen og gjen-
nomføringen av konkurransereglene som EF Kommisjonen har. EF har
imidlertid også inngått eller er i ferd med å inngå assosiasjonsavtaler
med de sentral-og øst-europeiske statene — de såkalte »Europa-avtale-
ne« — som inneholder prinsipielt sett viktige konkurranseregler. EFTA-
landene på sin side har inngått (eller er i ferd med å inngå) frihandels-
avtaler med de samme landene som også vil dekke konkurranserettslige
problemer.

Den andre hovedtendensen man kan påvise er den refordelingen av

1 Advokatfirmaet Thommessen, Krefting & Greve as (Oslo).
2 Lov av 27 september 1990. Belgisk og irsk konkurranselovgivning har også

gjennomgått betydelig endringer og blitt brakt mer på linje med EFs konkur-
ranserett ved lov av henholdsvis 5 august 1991 og 21 juli 1991. Det samme
gjelder spansk konkurranselovgivning, se lov nr. 16 av 17. juli 1989 og lov nr. 3
av 10 januar 1991.
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ansvarsområder — og til dels også kompetanse3 — som finner sted innen
EF. EF har i de senere årene vist en betydelig vilje til å gjennomføre
konkurransereglene på tidligere uprioriterte områder, særlig med hen-
syn til monopol og foretak som nyter godt av eksklusive eller særlige
rettigheter. Viktige regler om fusjonskontroll og fordeling av kompe-
tanse mellom EF og medlemsstatene i det henseende ble vedtatt for
bare få år tilbake. Samtidig gjøres det forsøk på å avlaste EF-Kommi-
sjonen for arbeid og ansvar ved at det legges til rette for handheving av
konkurransereglene på nasjonalt nivå i større utstrekning enn hittil.
Etter min mening kan begge disse trekkene ses som en intensivering
eller fordyping av EF-samarbeidet med hensyn til konkurranseretten.

Denne utviklingen foranlediger to hovedspørsmål som jeg vil ta sikte
på å belyse.

— Kan man egentlig hevde, som tittelen for dette innlegget antyder, at
det finnes én europeisk konkurranserett? Med andre ord, er regiene
som gjelder den internasjonale handelen i Europa under de forskjel-
lige avtalene de samme?

— Hvilket behov og rom er det for nasjonale regler i tillegg til det felles
regelverket?

Slik jeg ser det, har man ennå ikke grunnlag for å si at det foreligger
»én europeisk konkurranserett«, men mye tyder på at utviklingen går i
den retning. De reglene man har på europeisk nivå, forutsetter imid-
lertid at en nasjonal konkurranserett foreligger og at også øvrige na-
sjonale regler bidrar til å supplere eller effektivisere de felles reglene.

På grunn av EFs sentrale rolle innenfor utviklingen av konkurran-
seretten i Europa, kan disse problemstillingene best diskuteres med
utgangspunkt i EF-retten. Et første spørsmål som skal diskuteres er
derfor hvilken rekkevidde EFs konkurranseregler har i forhold til med-
lemsstatenes nasjonale rett. Med dette som bakgrunn vil man kunne
vurdere samspillet mellom EF-retten og den nasjonale retten, og ta
stilling til behovet for å opprettholde og videreutvikle det nasjonale
regelverket. Ettersom dette er et felt hvor utvikling nå finner sted, er

3 Ved Maastricht-avtalens ikrafttredelse vil subsidiaritetsprisippet eller nær-
hetsprinsippet slik det er uttrykt i traktatens artikkel 3b sette rettslige skranker
for hvilke tiltak EF, herunder Kommisjonen, lovlig kan treffe.
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det et tema som vil vies særlig oppmerksomhet. Dette behandles i ka-
pittel 2 nedenfor.

Et andre spørsmål vil være i hvilken grad regler som tilsvarer EFs
konkurranseregler kan anvendes på tiltak som finner sted utenfor EF.
Gjeldende EF-rett vedrørende dette spørsmålet er etterhvert relativt
etablert, til tross for at dette lenge har vært et kontroversielt emne.
EF-reglenes rekkevidde er begrenset til saker hvor effekt på konkur-
ransen i EF kan påvises. Spørsmålet er derfor hvorvidt konkurranse-
reglene i de nye europeiske avtalene i praksis vil gi samme rettssituasjon
som EF-retten gjør for sitt anvendelsesområde. Denne problemstillin-
gen behandles i kapittel 3 nedenfor.

Noen særlige kommentarer vil også måtte knyttes til forholdet mel-
lom de ulike nye internasjonale avtalene og den nasjonale retten på
konkurranserettens område. Som det vil gå frem, er ikke løsningen på
alle områder den samme som internt i EF.

Fremstillingen tar ikke sikte på å være uttømmende med hensyn til
rettsstillingen i EF de lege lata, det nærmere innholdet i EF-retten for-
utsettes kjent.

2. Gjeldende rett i EF - EF-rett alene?
2.1. Hjemmel og hovedregler
Utgangspunktet for EFs konkurranserett finner man i Romatraktaten
(RT) artikkel 85 — 94, jfr artikkel 3 f)4. I denne sammenhængen er det

4 Fremstillingen vil være avgrenset til EØF-traktaten, heretter henvist til som RT
(Romatraktaten). Den vil også være avgrenset til reglene om konkurransebe-
grensende avtaler og misbruk av dominerende markedsposisjon. Såvel reglene
om fusjonskontroll som RT artikkel 90 reiser interessante spørsmål om forhol-
det til nasjonal rett. Det vil imidlertid sprenge rammene for denne fremstillin-
gen å ta opp disse. Kull- og ståltraktaten inneholder også konkurranseregler.
Disse avviker på enkelte punkter fra løsningen under de alminnelige reglene i
Romatraktaten. Det viktigste poenget i denne sammenhengen er at EF Kommi-
sjonen har enekompetanse til å handheve konkurransereglene i Kull- og stål-
traktaten, uavhengig av om det foreligger effekt på samhandelen mellom med-
lemsstatene eller ikke. Ettersom Kull- og ståltraktatens anvendelsesområde er
begrenset til disse produktene og kun vil bestå frem til år 2002, vil den ikke
gjøres til gjenstand for behandling i denne sammenhengen.
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artikkel 85 - 90 som er av interesse5. I tillegg er traktatsbestemmelsene
supplert ved rettsakter gitt av Rådet og Kommisjonen. Som det går
frem av artikkel 87 og 90(3) vil både forordninger og direktiver kunne
brukes for dette formålet. Tradisjonelt har valget fait på forordninger,
dvs virkelig felles regler på EF-nivået6. Ved bruk av Kommisjonens
kompetanse under artikkel 90(3) er dette alternativet utelukket. I prak-
sis har utstedt direktiver, dvs EF-regler som forutsetter samordning av
nasjonale regelverk uten å etablere felles regler i mer snever forstand7.
Forøvrig er Kommisjonens og EF-Domstolens praksis sentrale rettskil-
der når innholdet av EFs konkurranserett skal fastlegges. Dette gjelder
også for spørsmålet om forholdet mellom EFs konkurranserett og na-
sjonale regler som skal belyses her. Til tross for at RT artikkel 87(2)(e)
gir Rådet myndigheten til å fastlegge regler om dette forholdet, har
denne kompetansen bare blitt brukt i begrenset utstrekning.

Romatraktaten artikkel 85 (1) forbyr i utgangspunktet samarbeid
mellom to eller flere foretak i form av avtaler, vedtak truffet i felles
sammenslutninger eller samordnet praksis i den grad det har til formål
eller til følge å påvirke konkurransen innenfor fellesmarkedet. Artikkel
86 er rettet mot foretak som har en dominerende markedsposisjon, og
forbyr misbruk av denne markedsposisjonen.

Felles for disse bestemmelsene er at de bare kommer til anvendelse
hvor tiltakene »kan påvirke handelen« mellom medlemsstatene. EF-
domstolen har gitt en meget vid tolking av dette uttrykket. Gjennom
langvarig praksis går det frem at en avtale kan påvirke handelen mel-
lom medlemsstatene når man med tilstrekkelig sannsynlighet kan for-
utsi at den direkte eller indirekte, aktuelt eller potensielt kan øve en slik
innvirkning på handelen at den kan hindre realiseringen av et enhets-

5 Artikkel 91 gjelder dumping (i betydningen prisdiskriminering mellom nasjo-
nale markeder) innen EF, artikkel 92 - 94 statsstøtte.

6 Forordninger skal ikke gjøres til del av nasjonal rett ved noen gjennomførings-
lov, de »gjelder umiddelbart i hver medlemsstat«, jfr. RT artikkel 189. Dette
utelukker imidlertid ikke at supplerende nasjonale regler vedtas. Dette kan ofte
være forutsatt i de enkelte forordningene, se Karnov 1990 side 12. Konkurran-
seretten utgjør nettopp et eksempel på et slik samspill mellom forordninger og
nasjonale regler.

7 Et annet spørsmål er imidlertid om direktivene er gjort så detaljerte at de ikke
överlåter særlig spillerom til medlemsstatene med hensyn til gjennomføringen
av disse. Jo lenger man går i den retning, jo større preg av egentlig »felles« og
ikke bare samordnede regler vil man finne på nasjonalt nivå.
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marked mellom medlemsstatene8. Hovedspørsmålet er i praksis hvor-
dan handelsmønsteret påvirkes, ikke hvorvidt handelsvolumet påvir-
kes. Reglene har blitt anvendt selv i tilfeller hvor alle avtalepartene har
holdt til i samme medlemsstat og avtalen ikke har tatt sikte på å regulere
deres eksport- eller importvirksomhet. Begrunnelsen har da vært avta-
lens mulige virkning for konkurrenter fra andre medlemsstater som
har ønsket å komme inn på dette markedet. En markedsoppdeling som
følger landegrensene er EF-domstolen og Kommisjonen i utgangspunk-
tet negative til på grunn av EF-rettens formål, nemlig opprettelsen av et
enhetsmarked9. EFs kompetanse under artikkel 85 og 86 er følgelig
særdeles vidtrekkende. Det er dessuten vanskelig å trekke yttergrensen
for denne kompetansen på en utvetydig måte, idet den i stor grad beror
på en konkret vurdering av denne enkelte sak.

Tiltak som ikke kan påvirke handelen mellom medlemsstatene i denne
forstand reguleres utelukkende av nasjonale regler. På den annen side
kan de nasjonale reglene være anvendelige også i saker hvor en effekt
på samhandelen mellom medlemsstatene foreligger. I praksis har det
derfor utviklet seg regler for hvordan de nasjonale reglene i slike tilfelle
kan komme til anvendelse uten å komme i strid med EF-retten (se
avsnitt 2.2.1 nedenfor). EF-retten stiller imidlertid ingen krav om har-
monisering av de nasjonale reglene på konkurranserettens område med
hensyn til tiltak som ikke vil ha virkning på handelen mellom medlems-
statene.

Virkningene av et tiltak i strid med artikkel 85(1) og 86 er bare delvis
regulert i EF-retten. I artikkel 85(2) slås det fast at avtaler og vedtak
som rammes av første ledd ikke har noen rettsvirkning. Av artikkel
85(3) går det imidlertid frem at unntak fra forbudet kan innrømmes. I
de implementerende forordningene er det etablert et betydelig regel-
verk mht saksbehandling og sanksjoner på EF-nivå. EF-retten regulerer
imidlertid ikke nærmere de sivilrettslige konsekvensene av et brudd på
EFs konkurranserett. Dette beror på den enkelte medlemsstats nasjo-
nale rett (se avsnitt 2.3.5 nedenfor).

8 Volk ECR 1969 side 295.
9 Cementhandelaren ECR 1972 side 977 og Salonia ECR 1981 side 1563.
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2.2. Samspillet mellom EFs og medlemsstatenes konkurranserett — materielle
spørsmål

2.2 .1 . EF-rettens tilnærming

Sett fra et EF-rettslig perspektiv foreligger det hverken krav om eller
forbud mot at medlemsstatene har nasjonale konkurranseregler. EF-
domstolen har imidlertid slått fast at parallell anvendelse av et nasjonalt
regelsett ved siden av EF-retten bare er tillatt så langt dette ikke sje-
nerer10 en enhetlig anvendelse av EFs konkurranseregler og effekten
av tiltak truffet for å gjennomføre denne11. I praksis vil problemstillin-
gen komme opp i forbindelse med behandlingen av en sak ved nasjo-
nale myndigheter eller domstoler, ettersom disse har ansvar for å hand-
heve både nasjonale og EF-rettslige konkurranseregler, mens EF-kom-
misjonen og EF-domstolen bare har kompetanse til å anvende EF-rett.

De egentlige konfliktsituasjonene vil være få. Hvis en og samme av-
tale blir funnet å være i strid med både artikkel 85/86 og nasjonale
konkurranseregler, gir rettspraksis rom for sanksjoner både etter EF-
retten og etter nasjonal rett, fordi dette ikke sjenerer EF-rettens effek-
tive anvendelse. Dersom både Kommisjonen og de nasjonale myndig-
heter vil pålegge bøter, skal det imidlertid ut fra rettsikkerhetshensyn
tas hensyn til dette ved beregningen av botens størrelse. Muligheten for
at erstatning idømmes ved nasjonale domstoler skal imidlertid ikke tas
i betraktning ved fastleggelsen av boten fra Kommisjonens side.

Det vil selvfølgelig heller ikke sjenere EF-rettens effektive anvendelse
dersom en avtale rammes av EF-rettens forbudsregler, men ikke av
nasjonale konkurranseregler. Har EF Kommisjonen utstedt en negativ-
attest under artikkel 85, forhindrer dette heller ikke at tiltaket forbys
under nasjonal rett12.

Domstolen har imidlertid ennå ikke avklaret hvorvidt unntak inn-
rømmet av Kommisjonen med hjemmel i RT artikkel 85(3) gjennom
gruppeunntaksforordninger eller individuelle vedtak vil forhindre an-
vendelsen av strengere nasjonale regler. Det antas vanligvis at nasjonale
myndigheter ikke kan gripe inn i slike tilfeller. I utkastet til retnings-
linjer for anvendelse av artikkel 85 og 86 ved nasjonale domstoler13 har

10 Engelsk: »prejudice«
11 Sak 14/68 Walt Wilhelm ECR 1969 side 1.
12 Sak 253/78 og 1-3/79 Giry et Guerlain 1980 ECR 2327.
13 CMLR 1992 side 517, se punkt 2.3.7 nedenfor. Utkastet ble vedtatt av Kommi-
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Kommisjonen uttalt at avtaler som har blitt unntatt fra forbudet i ar-
tikkel 85(1) i henhold til artikkel 85(3), »normalt« ikke kan bli erklært
forbudt eller ugyldig i henhold til nasjonal rett. Den tradisjonelle be-
grunnelsen for dette gjentas også i denne sammenhengen, EF-rettens
forrang er nødvendig for å sikre reglenes effektivitet. Det sies ikke
uttrykkelig hva som menes med at EF-Kommisjonens avgjørelse »nor-
malt« vil forhindre en strengere avgjørelse etter nasjonal rett. Implisitt
får man imidlertid en viss veiledning med hensyn til dette, idet det
fremheves at et eventuelt nasjonalt forbud vil underminere EF-rettens
effektivitet i tilfelle hvor det sjenerer selve grunnlaget for den god-
kjente avtalen (»where such a prohibition under national law would
have the effect of prejudicing the essential basis of the exemption grant-
ed«). Slik jeg forstår dette, vil dette ikke utelukke at nasjonale regler
brukes som grunnlag for inngrep i forhold til enkelte av de konkur-
ransebegrensende klausuler i avtalen, så lenge det ikke gjør oppretthol-
delsen av avtalen praktisk umulig for partene eller forverrer situasjo-
nen for tredjemenn. Det gjenstår å se om dette egentlig er noe praktisk
alternativ, se nedenfor i avsnitt 2.3.4 og 2.3.7.

2.2.2. Medlemstatenes konkurranse lovgivning
Ettersom EF-retten ikke krever noen harmonisering av den nasjonale
konkurranseretten, er medlemsstatenes nasjonale konkurranseregler
forskjellige i innhold og ulike håndhevelsesmekanismer er etablert i de
forskjellige medlemsstatene. De nasjonale reglene har imidlertid etter-
hvert gjennom ensidige endringer blitt mer like. Spania13a, Belgia13b,
Irland c og Italia har i de siste årene fått konkurranseregler som er
faktisk er tilpasset innholdet i EF-retten14. Mindre endringer som brin-
ger de nasjonale konkurransereglene nærmere EF-rettens regler har
også funnet sted i andre medlemsstaters lovgivning. I Storbritannia
vurderes nå en mer omfattende omlegging av de nasjonale konkurran-

sjonen 23.12.92. Det har ikke vært mulig å få et eksemplar av de vedtatte ret-
ningslinjene i hende før dette arbeidet måtte avsluttes. Fremstillingen er derfor
bygget på utkastets ordlyd.
13a-d: Se note 2.

14 Også ikke-medlemsland som Sverige eller for den saks skyld Romania har i stor
grad latt seg inspirere av EF-retten i sitt reformarbeid på konkurranserettens
område.
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sereglene for å bringe dem mer på linje med EFs regelverk15. Et viktig
hensyn under disse reformarbeidene har vært at eksistensen av to ni-
våer av regler ikke skal medføre unødige komplikasjoner for foretake-
ne. Dette er betraktninger som det er naturlig å legge vekt på når
nasjonale regler utvikles.

Et annet spørsmål er imidlertid i hvilken grad like materielle regler
for internasjonal og nasjonal handel er nødvendig eller hensiktsmessig.
Identiske regler fremstår etter min mening ikke som nødvendig. For
det første vil formålet med konkurransereglene på det europeiske og
det nasjonale nivået ikke være helt sammenfallende. Mens for eksempel
ønsket om å forhindre markedsoppdeling langs landegrensene har pre-
get Kommisjonens handheving av EFs konkurranseregler i forhold til
vertikale avtaler, vil dette ikke være en betraktning av større betydning
under nasjonal rett. Dessuten bør både materielle og prosessuelle regler
i utgangspunktet tilpasses den virkelighet de er forutsatt å virke i — eller
her, blant annet størrelsen og karakteren av det nasjonale markedet.
Den effektive håndhevelsen av EF-retten ble bygd opp om et vidtrek-
kende forbud og muligheten for å innrømme unntak etter forutgående
anmeldelse av de konkurransebegrensende avtalene. Et så komplisert
apparat er imidlertid ikke nødvendigvis påkrevet for å effektivisere de
nasjonale reglene på mindre og mer gjennomsiktige markeder. Ut fra
en konkurransepolitisk synsvinkel må hovedpoenget være at konkur-
ranse foreligger også på det nasjonale markedet, ikke hvordan dette
oppnås, samt at regiene som regulerer det europeiske markedet og en
nasjonal bestanddel av dette ikke motvirker hverandre16.

Det vil føre for vidt å gå nærmere inn på hvordan de ulike medlems-
statene takler disse problemsstillingene. I denne sammenhengen er det
tilstrekkelig å være oppmerksom på at ulike løsninger er lagt til grunn
i ulike stater.

De fleste medlemsstatene har materielle regler som kan komme til
anvendelse i samme saker som EF-retten. I den nye italienske loven har
imidlertid en annen løsning blitt valgt, konkurransemyndighetenes

15 Se NOU 1991:27 Konkurranse for effektiv ressursbruk, side 187, med videre
henvisninger.

16 Slike betraktninger synes også å ligge bak det norske reformarbeidet, se NOU
1991:27 Konkurranse for effektiv ressursbruk side 187.
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kompetanse er avgfenset til tilfeller som ikke faller inn under EF-ret-
ten17.

2.3. Samspillet mellom EF og det nasjonale nivået mht håndhevelsen av EFs

konkurranseregler — prosessuelle og materielle spørsmål

2.3.1. Innledning
Det virkelige samspillet mellom EF og det nasjonale nivået møter man
i praksis når EFs konkurranseregler skal håndheves. Ansvaret for
håndhevelsen av EFs konkurranseregler deles mellom Kommisjonen,
nasjonale konkurransemyndigheter og nasjonale domstoler. Nasjonale
domstoler og nasjonale konkurransemyndigheter må dessuten supplere
med både prosessuelle og materielle nasjonale regler når de anvender
disse reglene, mens Kommisjonen bare kan anvende EF-retten.

Dette er et brytningsfelt hvor utvikling av ny praksis kan spores.
Spørsmålet er om de skritt som nå tas bare vil være de første skritt på
veien mot et forsterket samarbeid mellom EFs og medlemsstatenes
håndhevingsorganer, se punkt 2.3.8 nedenfor.

2.3.2. Håndhevelsen av EFs konkurranserett ved EF-kommisjonen — samspill
med det nasjonale nivået
Foreløpig har EF-kommisjonen i praksis den sentrale rollen med hensyn
til håndhevelsen av EFs konkurranserett. De viktigste reglene om dette
finnes i forordning 17/6218.

Gjennom anmeldelsessystemet etablert i forordning 17 gjøres avta-
lepartenes anmeldelse av deres konkurransebegrensende avtaler til et
vilkår for innrømmelse av unntak fra forbudet i RT artikkel 85(1) og
for beskyttelse mot bøter. På dette grunnlaget har Kommisjonen i prak-
sis fått hånd om en stor del av de avtalene som faller under EFs kon-
kurranseregler. Kommisjonen kan forøvrig åpne saker både etter an-
meldelse fra de berørte foretakene, etter klage eller på eget tiltak, og
den har vidt skjønn med hensyn til hvorvidt det er grunn til å innlede

17 Siragusa og Scassellati-Sforzolini: Italian and EC Competition Law: a new rela-
tionship - reciprocal exclusivity and common principles, CMLRev 29, 93-131,
1992.

18 Forordning 17 gjelder ikke for transportvirksomhet, jfr forordning 141. Til-
svarende regler er imidlertid etablert i egne forordninger for land-, sjø- og
lufttransport. Visse særregler finnes også mht jordbruk. Denne fremstillingen er
avgrenset til forhold som dekkes av forordning 17.
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en prosedyre. Den har betydelige fullmakter i forbindelse med etter-
forskning av sakene, og kan kreve opplysninger samt adgang til under-
søkelser på stedet hos de berørte foretakene. Opplysninger fra foreta-
kenes side kan tvinges frem ved bruk av tvangsbøter samt ved assistanse
fra nasjonale domstoler. Hjemmel for bruk av midlertidig forføyning
foreligger også. Et endelig vedtak fra EF-kommisjonen side kan gå ut
på at en forretningspraksis ikke rammes av EFs konkurranseregler, at
den i prinsippet er forbudt, men at unntak innrømmes i samsvar med
artikkel 85(3) eller at forbudet fullt ut kommer til anvendelse og bøter
pålegges. Kommisjonen er imidlertid ikke forpliktet til å treffe formelle
vedtak. I praksis utstedes derfor ofte såkalte »comfort letters«, dvs ad-
ministrative brev hvor det gis uttrykk for at avtalen anses i overens-
stemmelse med artikkel 85(1) eller 85(3). Den rettslige statusen av slike
comfort letters er uklar. Formelt vil en nasjonal domstol ikke være
bundet av et slik administrativ brev, seiv om den vil måtte ta det i
betraktning ved sin avgjørelse. I praksis er det sjelden problemet kom-
mer på spissen.

Seiv om Kommisjonen altså er gitt vidtrekkende kompetanse til å
handheve EFs konkurranseregler gjennom forordning 17, trekker for-
ordningen opp rammene for et samspill mellom Kommisjonen og med-
lemsstatene også for dette formålet. Det er etablert ulike prosedyrer for
informasjon og konsultasjon mellom Kommisjonen og nasjonale myndig-
heter som både gir rom for utvikling av en felles holdning til skjønns-
spørsmål19, og gir de nasjonale myndighetene plikt til å assistere Kom-
misjonen med hensyn til frembringelse av fakta. Prinsipielt viktig er
også samarbeidsordningene i forbindelse med enhver bruk av tvang
overfor foretakene. Dersom foretakene nekter å etterkomme Kommi-
sjonsbeslutninger om kontrollundersøkelser, forbud mot gjennom-
føring av avtaler eller pålegg om å betale bøter, er det nasjonale regler
om tvangsgjennomføring av disse som vil komme til anvendelse20.

19 Se forordningens artikkel 10 om utvekslingen av informasjon og synspunkter
fra det tidspunkt anmeldelser eller klager kommer inn til Kommisjonens høring
av den rådgivende komiteen før den treffer sine beslutninger. Det er visstnok
bare helt unntaksvis at Kommisjonen har satt til side en uttalelse fra den rådgi-
vende komiteen.

20 Jfr for kontrollundersøkelser EF-domstolens avgjørelse i Hoechst, Dow, Orkem
og Solvay vedrørende etterforskning på grunnlag av artikkel 11 og artikkel 14 i
forordning 17. Som det går frem av dommen, vil vurderingen av behovet for en
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2.3.3. Håndhevelsen av forbudene i RT artikkel 85(1) og 86 ved nasjonale
myndigheter — forholdet til EF-kommisjonen
RT artikkel 88 gir etter sin ordlyd inntrykk av at nasjonale myndigheter
bare skal anvende EFs konkurranseregler i en overgangsperiode, inntil
Rådet hadde vedtatt implementerende regler vedrørende Kommisjo-
nens kompetanse i samsvar med artikkel 87. De implementerende reg-
lene i Rådsforordning 17 forutsetter imidlertid at nasjonale myndighe-
ter opprettholder denne kompetansen også senere, se artikkel 9(3). De
nasjonale myndighetenes kompetanse består »så lenge Kommisjonen
ikke har innledet noen prosedyre i medfør av artikkel 2, 3 eller 6«.
Kommisjonen har »innledet en prosedyre« når den har tatt en avgjørelse
som klart viser at den har til hensikt å treffe en beslutning etter en av
de nevnte bestemmelser, dvs om utstedelse av negativ attest, stansing av
overtredelser eller innrømmelse av unntak fra forbudet i artikkel 85(1).
En prosedyre er derimot ikke innledet alene på det grunnlag at EF-
kommisjonen har mottatt en anmeldelse om negativattest eller søknad
om unntak etter artikkel 85(3)21.

Etter det jeg kjenner til, bruker ingen av medlemsstatenes nasjonale
konkurransemyndigheter denne kompetansen i betydelig grad i prak-
sis. I den utstrekning de skulle gjøre det, ville de måtte basere seg på
nasjonale saksbehandlingsregler, jfr RT artikkel 88.

2.3.4. Håndhevelse av forbudene i RT artikkel 85(1) og 86 ved nasjonale
domstoler — forholdet til EF-kommisjonen og EF-domstolen
RT artikkel 85(1) og 86 har såkalt direkte effekt22. Det samme gjelder
gruppe-unntaksforordningene23. De skaper rettigheter og förpliktelser
som medlemsstatenes nasjonale domstoler må beskytte og handheve. For-
ordning 17 artikkel 9(3), som begrenser medlemstatenes myndigheters
kompetanse til å gjelde »så lenge Kommisjonen ikke har innledet noen

kontrollundersøkelse ikke kunne overprøves på nasjonalt nivå. Alt den nasjo-
nale dommeren kan prøve, er hvorvidt det foreligger en autentisk Kommisjons-
beslutning om å foreta kontrollen, hvorvidt Kommisjonen har fulgt de relevante
nasjonale prosedyrene for å ta slike skritt og om proporsjonalitetsprinsippets
krav til forholdsmessighet mellom det tvangstiltak som er imøtesett og det for-
mål dette gjøres for er respektert. For tvangsfullbyrding av bøter, se RT artikkel
192.

21 Brasserie de Haecht, ECR 1973 side 77.
22 S AB AM ECR 1974 side 51.
23 Fonderies Roubaix ECR 1976 side 111.
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prosedyre« har blitt tolket slik at den bare gjelder forholdet mellom
Kommisjonen og nasjonale förvaltningsmyndigheter. Både Kommisjo-
nen og nasjonale domstoler kan med andre ord ha kompetanse til å
behandle ett og samme forhold i forhold til RT artikkel 85(1) og artik-
kel 86. Som det går frem av forordning 17 artikkel 9(1) har imidlertid
Kommisjonen enekompetanse til å innrømme fritak fra forbudet i RT
artikkel 85(1) på grunnlag av RT artikkel 85(3).

Kommisjonen og de nasjonale domstolenes parallelle kompetanse til
å anvende RT artikkel 85(1), 86 og gruppeunntakene skaper risiko for
motstridende avgjørelser med hensyn til ett og samme forhold. Det
skaper også risiko for en uensartet praktisering av regiene mer generelt
sett. Risikoen for ulike avgjørelser om ett og samme forhold er selvføl-
gelig det største problemet. Utvikling av en divergerende praksis er i
prinsippet ikke utelukket, men nasjonale domstoler vil finne god vei-
ledning med hensyn til tolkingen av reglene i EF-domstolens rettsprak-
sis og Kommisjonens enkeltavgjørelser, i den deriverte retten og de
årlige konkurranserapportene. De har også mulighet for å forelegge
spørsmål for EF-domstolen etter artikkel 177. Skulle de likevel etter
Kommisjonen eller EF-domstolens oppfatning gripe feil med hensyn til
et tolkingsspørsmål, vil EF-institusjonene i ulike sammenhenger ha mu-
lighet til å gi uttrykk for dette med det resultat at »feilen« begrenses til
dette ene tilfelle. De praktiske konsekvensene av motstridende avgjørel-
ser for ett og samme konkrete forhold er vanskeligere å leve med.

EF-domstolen har derfor gitt nærmere retningslinjer for hvordan de
nasjonale domstolene skal forholde seg når den har forelagt EF-retts-
lige konkurransesaker24.

Tradisjonell lære:
Hvis saken reiser spørsmål om tolkingen av EF-retten, kan eller skal
den nasjonale domstolen ved behov henvende seg til EF-domstolen for
en prejudisiell avgjørelse av tolkingsspørsmålet etter den alminnelige
regelen i RT artikkel 177.

Den nasjonale domstolen har imidlertid også adgang til å utsette
behandlingen av saken i påvente av en beslutning i Kommisjonen hvis
dette anses nødvendig ut fra hensynet til partenes rettssikkerhet. Dette
vil imidlertid ikke være nødvendig hvor den aktuelle forretningsprak-

24 Se Bellamy and Child: Common Market Law of Competition, 1987 side 444 fig.
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sisen uten tvil rammes eller går klar av RT artikkel 85(1) eller 8625. I
slike tilfeller skal altså de nasjonale domstolene uten utsettelse treffe
avgjørelse i saken.

Dersom det er tale om en avtale som nyter provisorisk gyldighet i
samsvar med forordning 17, må de nasjonale domstolene likevel be-
handle avtalen som gyldig inntil Kommisjonen har tatt en beslutning i
saken eller funnet å kunne lukke saken. Det er her tale om avtaler som
eksisterte før 13.3.62 (det vil si det tidspunktet da forordning 17 trådte
i kraft og RT artikkel 85(1) og 86 fikk direkte effekt) og som senere har
blitt anmeldt i samsvar med reglene26.

Har Kommisjonen allerede truffet et formelt vedtak i samme sak, må
den nasjonale domstolen legge denne til grunn.

Dersom Kommisjonen bare har gitt uformelt uttrykk for sitt syn på
saken ved et comfort letter eller ved å henlegge saken, er den nasjonale
domstolen ikke bundet av Kommisjonens vurdering og kan altså an-
vende artikkel 85(1). Den kan imidlertid etter eget skjønn velge å be-
stemme at artikkel 85(1) ikke er anvendelig, eller å utsette saken og
avvente en formell beslutning av Kommisjonen. Kommisjonen vil i til-
felle hvor den har utstedt comfort letters på sin side ikke kunne endre
sin vurdering av saken i en senere formell avgjørelse, med mindre det
administrative brevet var basert på uriktige eller bristende forutsetnin-
ger. Kommisjonens åpning av en formell prosedyre i henhold til for-
ordning 17 vil være en indikasjon på at den antar at avtalen er i strid
med artikkel 85(1) eller 86, som den nasjonale domstolen må ta i be-
traktning på samme måte.

En anmeldelse av en avtale til Kommisjonen uten oppfølging fra
Kommisjonens side hindrer ikke de nasjonale domstolene fra å ta stil-
ling til samme avtale. Anmeldelse er imidlertid som hovedregel en be-
tingelse for å oppnå unntak etter RT artikkel 85(3), jfr forordning 17
artikkel 4 nr. 1. Dette innebærer at avtaler som ikke er anmeldt til

25 SABAM ECR 1974 side 51.
26 Denne læren har større praktisk betydning enn det man kan få inntrykk av ved

første øyekast. Den anvendes tilsvarende i forbindelse med avtaler som faller inn
under EF-retten på grunn av nye staters tiltredelse til EF. Den er også forutsatt
å anvendes på avtaler som faller inn under EØS-avtalens konkurranseregler
uten allerede å være dekket av EF-retten. Provisorisk gyldighet innrømmes også
for tilfeller hvor avtaler formelt sett har blitt fornyet etter forordning I7s ikraft-
tredelse, men hvor det er tale om en ren reprodusering av eldre kontrakter og
kravet til anmeldelse til Kommisjonen er oppfylt.
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Kommisjonen i samsvar med forordning 17 vil kunne overprøves av en
nasjonal domstol og eventuelt erklæres ugyldig, selv om et unntak kunne
vært innrømmet av Kommisjonen dersom foretakene hadde anmeldt
avtalen og søkt om dette27.

Delimitis — opptakt til ytterligere samspill mellom nasjonale domstoler og
Kommisjonen ?
EF-domstolen behandlet disse problemstillingene igjen i Delimitis, ECR
1991 side 935, etter spørsmål fra en tysk domstol i henhold til RT
artikkel 177. Spørsmålet var hvordan den nasjonale domstolen skulle
forholde seg til EFs konkurranseregler i et tilfelle som ikke var dekket
av et gruppeunntaks ordlyd - ville en Kommisjonsbeslutning om unn-
tak fra artikkel 85 (1) være nødvendig, eller kunne den nasjonale dom-
stolen behandle avtalen som gyldig når avvikene fra gruppeunntakets
bestemmelser var ubetydelige?

EF-domstolens svar er preget av behovet for å ivareta Kommisjonens
enekompetanse under artikkel 85(3) og dens ansvar for utformingen av
konkurransepolitikken. På den annen side gjøres forsøk på å imøte-
komme behovet for at nasjonale domstoler kan treffe avgjørelser i EF-
rettslige konkurransesaker, også i tilfeller hvor de måtte være i tvil om
regienes anvendelighet.

Domstolen slo på denne bakgrunnen fast at nasjonale domstoler ikke
kan utvide gruppeunntaksforordningenes anvendelsesområde til avta-
ler som ikke er dekket av forordningen, ettersom det ville være i uo-
verenstemmelse med Kommisjonens lovgivningskompetanse på dette
feltet. — Man har dermed fått bekreftet at analogisk anvendelse av disse
forordningene ikke skal finne sted i nasjonale domstoler. Avtaler som
faller utenfor forordningene må det eventuelt søkes om individuelt
unntak for hos Kommisjonen.

Videre gjentok EF-domstolen at en nasjonal domstol vil kunne treffe
en avgjørelse basert på artikkel 85(1) når det er »klart«28 at betingelsene
for forbudets anvendelse ikke er oppfylt. Den kan også treffe en av-
gjørelse når forbudets anvendelse er »utvilsom« og eksisterende grup-
peunntak samt Kommisjonens tidligere praksis viser at avtalen »over-

27 Synspunktet ble også fremhevet av EF-domstolen i dens uttalelse i Delimitis,
ECR 1991 side 935.

28 Kriteriene gjengitt i anførselstegn i det følgende er min egen oversettelse av
dommens uttrykk i engelsk utgave.
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hodet ikke« kan oppnå noe unntak under artikkel 85(3). Domstolen
konkluderte med at avtaler kan erklæres ugyldige av en nasjonal dom-
stol med hjemmel i Romatraktaten artikkel 85(2) hvis det er »sikkert« at
avtalen ikke kan gjøres til gjenstand for et unntak i samsvar med artik-
kel 85(3). EF-domstolen pålegger gjennom dette de nasjonale domsto-
lene å holde seg orientert om Kommisjonens praksis vedrørende indi-
viduelle unntak. I og med at disse i stor grad gis i form av uformelle,
upubliserte administrative brev, vil imidlertid de nasjonale domstolenes
mulighet til å orienteres om dette hos andre enn Kommisjonen seiv
være begrenset. Man kan nok hevde at betydningen av slike admini-
strative brev som rettskildefaktor har blitt styrket gjennom dette, etter-
som Kommisjonen også pålegges å gi informasjon til de nasjonale dom-
stolene.

EF-domstolen gikk deretter nærmere inn på hvordan den nasjonale
domstolen skal forholde seg i tilfeller hvor en risiko for motstridende
avgjørelser vedrørende anvendelsen av artikkel 85(1) og 86 eller hvor
en mulighet for en Kommisjonsbeslutning om unntak i henhold til
85(3) foreligger. Den nasjonale domstolen skal da enten utsette sin
behandling av saken eller vedta en midlertidig forføyning i påvente av
en avklaring av disse spørsmålene. Avklaring av spørsmålene kan opp-
nås på flere måter. EF-domstolen nevnte seiv den nasjonale domstolens
mulighet til å be den om en avgjørelse av tolkingsspørsmål i henhold til
RT artikkel 177. Den la imidlertid i denne saken større vekt på de
nasjonale domstolenes mulighet til å be Kommisjonen om en uttalelse.
Kommisjonens plikt til å besvare slike forespørsler ble basert på den
generelle samarbeidsforpliktelsen i henhold til RT artikkel 5. EF-dom-
stolen ga også retningslinjer for samspillet mellom den nasjonale dom-
stolen og Kommisjonen. Kommisjonen vil etter disse være forpliktet til
å gi opplysninger om hvilket stadium i saksbehandlingen den har kom-
met til i den konkrete saken og hvilken sjanse det er f or at den vil treffe en
formell avgjørelse vedrørende forholdet. Hvor den konkrete anvendelsen av
artikkel 85(1) eller 86 volder særlige problemer, kan Kommisjonen også
bistå de nasjonale domstolene med økonomisk og juridisk informasjon som
den forøvrig har adgang til å tilby innenfor rammene av sin taushetsplikt
etter RT artikkel 214.



778 Siri B. Teigum

Spørsmål eller kommentarer foranlediget av Delimitis:
Den nasjonale domstolen er følgelig ikke forpliktet til å avvente en
formell beslutning av Kommisjonen i den konkrete saken, selv hvor den
er i tvil om muligheten for anvendelse av RT artikkel 85(3). Kommi-
sjonen tvinges heller ikke gjennom henvendelsen fra den nasjonale
domstolen til å treffe noen formell beslutning. En slags mellomløsning
i form av en uformell Kommisjonsuttalelse med hensyn til enkelte
spørsmål er etablert. Spørsmålet er imidlertid om det skisserte samspil-
let mellom Kommisjonen og de nasjonale domstolene har forutsetnin-
ger for å virke. Domstolens uttalelse er knapp og generell i formen, og
den gjenstår å se hvilket innhold et slik samspill i praksis vil kunne ta.

Kommisjonens plikt til å uttale seg om stadiet i saksbehandlingen og
sannsynligheten for at den vil treffe en formell avgjørelse fremstår som
en god regel. Dette er informasjon av stor betydning for den nasjonale
domstolen og som det ikke kan utgjøre noen stor belastning for Kom-
misjonen å gi. Man kan merke seg at EF-domstolen har brukt uttrykket
»avgjørelse« og ikke uttrykket »beslutning« i denne sammenhengen.
Uttrykket avgjørelse vil etter min mening dekke såkalte comfort letter.
EF-domstolens forutsetning må i tilfelle være at slike administrative
brev skal tas i betraktning av den nasjonale dommeren.

Det andre alternativet, at Kommisjonen gir økonomisk og juridisk
informasjon for å lette den konkrete anvendelsen av RT artikkel 85(1)
og 86, reiser noen flere spørsmål. Et særlig spørsmål er om EF-dom-
stolen har åpnet for prejudisielle tolkingsuttalelser fra Kommisjonen.
Forespørslene til Kommisjonen forutsettes å finne sted hvor »den kon-
krete anvendelsen« av artikkel 85(1) eller 86 byr på problemer. Det
tyder på at subsumsjonsspørsmålene er det sentrale. Nye, rene tolkings-
spørsmål vil jeg tvertimot anta at ikke kan forelegges Kommisjonen
under en slik prosedyre. EF-domstolens uttalelse åpner bare for at
Kommisjonen »gir juridisk informasjon«, ikke at den som EF-domsto-
len seiv under 177-saker »avgjør prejudisielle spørsmål om tolkingen«
av EF-retten. Dersom det bare er spørsmål om den riktige tolkingen av
reglene, skulle muligheten for en prejudisiell avgjørelse fra EF-dom-
stolen etter RT artikkel 177 være tilstrekkelig. Tolkingsuttalelser i an-
ledning en rettsak på nasjonalt nivå er noe ganske annet enn de ge-
nerelle uttalelser Kommisjonen retter til almenheten om tolkingsspørs-
mål og sin egen skjønnsutøvelse med utgangspunkt i RT artikkel 155.
Det kan vanskelig være forenlig med traktatens system at Kommisjonen
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gis en generell adgang til prejudisielle tolkingsuttalelser innenfor kon-
kurranseretten.

På den andre siden må EF-domstolen nok forstås slik at Kommisjo-
nen har adgang til kort å uttale seg også om tolkingsspørsmål, hvor
dette er en forutsetning for å besvare de øvrige spørsmålene, eller hvor
det er tale om en ren henvisning til tidligere avgjørelser i EF-domstolen
eller Kommisjonen. Et særlig viktig spørsmål for de nasjonale domsto-
lene vil jo nettopp være hvordan Kommisjonen har anvendt artikkel
85(3) i sine uformelle avgjørelser.

Det er forøvrig begrenset hva Kommisjonen kan gi av »økonomisk og
juridisk informasjon« til de nasjonale domstolene uten å bryte sin
taushetsplikt etter RT artikkel 214 og forordning 17 artikkel 20. Opplys-
ninger innhentet i henhold til forordning 17 artikkel 11-14 kan jo i
følge artikkel 20 bare brukes til det formål de er innhentet for. Uav-
hengig av taushetsplikten må dessuten Kommisjonens plikt til å utrede
problemstillinger forelagt den, herunder dens rett og plikt til å innhente
opplysninger fra foretak og nasjonale myndigheter i anledning saken
være begrenset. Forordning 17 gir etter min mening ikke Kommisjonen
hjemmel til å kreve opplysninger fra berørte f ore tak for slike formål.
Deres rett til å kreve opplysninger etter forordningens artikkel 11 er
gitt til løsning av de oppgåver som artikkel 89 og implementerende
regler pålegger Kommisjonen. Det samme gjelder retten til kontrollun-
dersøkelser etter forordningens artikkel 14. Jeg vil også anta at Kom-
misjonen vil kunne avvise å foreta større undersøkelser av markedsfor-
holdene for å fremskaffe »økonomisk informasjon«. Kommisjonen har
et meget vidt skjønn med hensyn til behandlingen av saker på EF-nivå
i så måte. Det er ingen grunn til at dette skulle være annerledes i
forbindelse med forespørsler fra nasjonale domstoler. Den generelle
markedsinformasjonen, statistikk m.v. som DG IV har tilgjengelig er
det imidlertid nyttig at den kan overføre til de nasjonale domstolene,
hvilket altså EF-domstolen synes å ha åpnet for.

Det er uklart hvilken form informasjonen fra Kommisjonen skal ha.
Det vil ikke være tilfredsstillende ut fra rettsikkerhetsbetraktninger at
slike uttalelser har fullstendig uformell karakter. En muntlig uttalelse
fra en saksbehandler i DG IV kan uansett ikke være tilstrekkelig. På den
annen side må formelle Kommisjonsvedtak etter slike henvendelser
anses som upassende og urealistisk. Poenget med slike uttalelser som
EF-domstolen her har gitt anvisning på, er nettopp at de kan være
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alternativer til formelle Kommisjonsbeslutninger om realiteten i saken.
Innholdet vil gjerne være referat av prinsipper lagt til grunn i tidligere
uformelle realitetsavgjørelser eller referanser til foreløbige avgjørelser
truffet under en sak som fortsatt er til behandling. Den naturlige løs-
ningen synes derfor å være at uttalelsene gis en form som svarer til
dagens såkalte »comfort letters«.

Sammenligningen med dagens »comfort letters« gir umiddelbart for-
anledning til spørsmålet om hvorvidt de nasjonale domstolene vil være
bundet av uttalelsene fra Kommisjonen. Fra en praktisk synsvinkel vil
det kunne hevdes at de nasjonale domstolene ikke vil forelegge Kom-
misjonen spørsmål med mindre de har til hensikt å legge vekt på de svar
de mottar. Hva informasjon om tolkingsspørsmål angår, vil den riktige
løsningen etter mitt skjønn være at Kommisjonens uttalelse tillegges
stor vekt så lenge dens overensstemmelse med EF-domstolens rettsprak-
sis ikke er tvilsom. Sannsynligheten for problemer av den art vil ikke
være stor, dersom adgangen til å gi tolkingsuttalelser anses som såvidt
begrenset som jeg har antatt. Kommisjonens rene opplysninger om
faktum bør neppe tillegges annen vekt enn sakkyndiges uttalelser ellers.
Derimot kan likhetsbetraktninger og hensynet til å opprettholde en
effektiv konkurranse på hele fellesmarkedet tale for at domstolen leg-
ger betydelig vekt på Kommisjonens uttalelser med hensyn til de vur-
deringer regelverket gir anvisning på. Dette gjelder i særdeleshet vur-
deringen av om vilkårene for anvendelse av RT artikkel 85(3) faktisk er
oppfylt i den konkrete saken. Kommisjonens synspunkt bør her legges
til grunn av den nasjonale dommeren. Dette vil være i samsvar med
Kommisjonens ansvar for utviklingen av konkurransepolitikken og ene-
kompetanse med hensyn til anvendelse av RT artikkel 85(3) som ble
understreket av EF domstolen i dens uttalelse.

Et ytterligere spørsmål er i hvilken grad nasjonale domstoler etter
nasjonal rett vil ha adgang til å ta Kommisjonens uttalelser i betraktning, og
dermed hvilken interesse de vil ha i å forelegge slike spørsmål. Det er
f.eks. praktisk viktige skranker for hva som kan fremlegges som for
bevis ved de ulike nasjonale domstolene. Dette har forsåvidt EF-dom-
stolen allerede anerkjent i sin uttalelse, den forutsetter at henvendel-
sene til EF-kommisjonen om opplysninger gjøres i samsvar med nasjo-
nal prosessrett (dommens avsnitt 53).

EF-domstolens avgjørelse i Delimitis har blitt godt mottatt av Kom-
misjonen. Avgjørelsen fait faktisk mens Kommisjonen seiv arbeidet med
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et utkast til retningslinjer for anvendelsen av RT artikkel 85(1) og 86
ved nasjonale domstoler. Dette arbeidet tar nettopp sikte på å fremme
bruken av nasjonale domstoler og på denne måten effektivisere kon-
kurranseretten samtidig som arbeidsbyrden på Kommisjonen avlästes.
Meddelelsen er nå publisert i utkasts form. Forslaget skal drøftes se-
parat i avsnitt 2.3.7 nedenfor. Før diskusjonen av den videre utviklin-
gen på dette feltet, er det imidlertid hensiktsmessig å se kort på også
andre sider av samspillet mellom nasjonale domstoler og Kommisjonen,
nemlig spørsmålet om virkningene av brudd på EFs konkurranseregler.
Dette vil være nødvendig for å kunne vurdere de mulige virkningene av
EF domstolens uttalelse i Delimitis og Kommisjonens forslag til ret-
ningslinjer.

2.3.5. Handhev else av EFs konkurranserett ved nasjonale domstoler —
virkningen av forbudenes anvendelighet
De nasjonale domstolenes förpliktelse til å handheve RT artikkel 85(1)
og 86 innebærer først og fremst en förpliktelse til å fastslå hvorvidt
artikkel 85(1) og 86 er anvendelige og til å fastslå avtalenes ugyldighet
i samsvar med dette. Hvorvidt avtalene vil anses helt eller delvis ugyl-
dige, vil bero på en konkret vurdering på bakgrunn av nasjonal rett.
Dersom de ulovlige konkurransebegrensende klausulene kan atskilles
fra de øvrige bestemmelsene i avtalen, er det imidlertid fra en EF-
rettslig synsvinkel mulig å opprettholde den gjenværende delen.

Utover å fastslå om artikkel 85(1) og (2) og artikkel 86 er anvendelige,
må de nasjonale domstolene også bruke alle tilgjengelige og relevante
nasjonale regler med hensyn til de sivilrettslige konsekvensene av brudd
på EF-reglene på samme måte som om det skulle dreie seg om et brudd
på nasjonale regler29. Samarbeidsforpliktelsen som påhviler medlems-
statene etter RT artikkel 5 innebærer et generelt krav til den nasjonale
retten; den må ikke gjøre det praktisk umulig å utøve rettigheter i
henhold til EF-retten som nasjonale domstoler har som förpliktelse å
beskytte.

Ulike nasjonale regler vil være av relevans i forbindelse med hånd-
hevelsen av EFs konkurranserett, deriblant reglene om søksmålskom-
petanse (rettslig interesse), erstatningsretten (ansvarsgrunnlag, typer
tap dekket, krav til årsakssammenheng og regler om erstatningsutmå-

29 Rewe v. Hauptzollamt Kiel ECR 1981 side 1805.
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ling), foreldelsesreglene, muligheten for bruk av midlertidig forføy-
ning, effekten av en forbudsdom utenfor vedkommende stats terri-
torium, regiene om foretakenes opplysningsplikt i slike saker og mu-
ligheten for dekning av saksomkostninger.

Det foreligger ingen harmonisering av disse reglene i EF, og rettstil-
standen er i enkelte stater uklar med hensyn til flere av disse spørsmå-
lene. I praksis har dette bidratt til at interessen for bruk av nasjonale
domstoler for håndhevelse av rettigheter etter EFs konkurranseregler
er liten.

2.3.6. Fordeler og ulemper ved søksmål ved nasjonale domstoler i forhold til
klage til Kommisjonen
Sett bort fra problemene med å fastslå hva som er gjeldende rett og at
rettstilstanden varierer fra medlemsstat til medlemsstat med hensyn til
virkningene av brudd på konkurransereglene, kan bruk av nasjonale
domstoler imidlertid innebære flere fordeler sett fra de private partenes
side. Det er bare ved nasjonale domstoler at erstatning kan idømmes.
Midlertidig forføyning kan ofte idømmes raskere der enn Kommisjo-
nen vil være i stand til, og under enkelte lands regler også på mer
liberale vilkår. Ved nasjonale domstoler er det mulig å kreve at mot-
parten dekker saksomkostningene, hvilket en behandling ved Kommi-
sjonen ikke gir rom for. Behandling ved nasjonale domstoler gir også
mulighet for å kombinere EF-rettslige og nasjonale grunnlag for en sak.
Ettersom Kommisjonen bare kan anvende EF-retten, kan ikke dette
gjøres ved en klage til Kommisjonen. Et siste, men ikke uviktig poeng er
at domstolene i motsetning til Kommisjonen ikke kan avvise å ta stilling
til en sak som de ikke finner viktige.

En fordel ved å klage til Kommisjonen er på den andre siden at en
klage kan fremsettes uformelt og dermed uten store kostnader. Fatter
Kommisjonen interesse for saken, vil den kunne ta over arbeidet og
kostnadene med å utrede saken. Vinner klageren derimot ikke frem,
risikerer han i alle fall ikke å måtte dekke motpartens saksomkostnin-
ger. Kommisjonen har dessuten større muligheter til å få hånd om
dokumenter og andre beviser under forordning 17 enn et søksmål i
enkelte av medlemsstatene vil gi klageren. Et forbud eller en midlerti-
dig forføyning fra Kommisjonens side vil ha effekt i alle medlemssta-
tene. Et formelt vedtak i Kommisjonen som ikke har blitt satt til side av
EF-domstolen vil i praksis også bli lagt til grunn av nasjonale domstoler,
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f.eks i en senere erstatningssak. Klageren har dessuten en viss mulighet
til å påvirke Kommisjonens standpunkt til en sak, og dermed de ufor-
melle løsningene som ofte inngås mellom Kommisjonen og de samar-
beidende foretakene.

En praktisk hensyn ved valget mellom klage til Kommisjonen og
søksmål ved nasjonale domstoler synes ofte å være spørsmålet om tillit
til organenes innsikt i konkurranserettslige problemstillinger. Mens
Kommisjonens DG IV gjennom snart fire tiår har vurdert konkurran-
sespørsmål på heltid, har de lokale domstolene i medlemsstatene helt
andre hovedoppgaver, som har lite med EF-rett eller konkurranserett å
gjøre. Riktignok foreligger muligheten for de nasjonale domstolene til
å henvende seg til EF-domstolen for en prejudisiell avgjørelse av tol-
kingen av relevante EF-regler, jfr. RT artikkel 177. Betydningen av
denne muligheten skal imidlertid ikke overdrives i forbindelse med
partenes valg av ulike fremgangsmåter i konkurransesaker. Det er opp
til den nasjonale domstolen, og altså ikke under partenes kontroll, å
fremsette en slik forespørsel. Dessuten vil uttalelsen fra EF-domstolen
bare dekke tolkingen av regelen, og ikke kunne ta stilling til vurderin-
gen av faktum, som ofte er avgjørende i konkurransesaker. På grunn av
Kommisjonens autoritet på dette feltet kan det også være lettere å for-
handle frem kompromissløsninger i forbindelse med en klagebehand-
ling enn ved søksmål ved nasjonale domstoler.

Det er etterhvert blitt et betydelig problem såvel for partene som for
Kommisjonen selv at behandling ved Kommisjonen foretrekkes frem-
for behandling ved nasjonale domstoler. DG IV er underbemannet i
forhold til sine oppgåver. Som en konsekvens av dette må partene vente
lenge på avklaring av sine saker, og i stor grad innfinne seg med at noen
formell avklaring ikke vil finne sted i Kommisjonen30.

30 Den 31 desember 1991 var det i følge XXI Beretning om konkurransepolitikken
1991 (side 66-67) 2 287 saker under behandling i Kommisjonen i henhold til
Romatraktaten artikkel 85 og 86. Dette innebar en nedgang på 20% i antall saker
fra forrige årsskifte. 388 av disse sakene var nye i 1991, fordelt på 282 begjærin-
ger om unntak eller anmeldelser, 83 klager og 23 prosedyrer åpnet på eget
tiltak.

Av de avsluttede sakene ble 146 henlagt ved et administrativt brev hvor de
berørte foretakene hadde sluttet seg til en skriftlig uttalelse fra DG IV. Ytterli-
gere 676 saker ble innstilt fordi avtalene ikke lengre eksisterte eller ikke hadde
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2.3.7. Forslaget til retningslinjer for anvendelse av RT artikkel 85 og 86
ved nasjonale domstoler
Disse betraktningene er noe av bakgrunnen for at Kommisjonen har
tatt initiativ til å fremme bruken av nasjonale domstoler gjennom publi-
seringen av et utkast til retningslinjer for anvendelsen av EFs konkur-
ranseregler ved nasjonale domstoler31. Sett fra Kommisjonens synsvinkel,
vil dessuten en økt bruk av nasjonale domstoler innebære en effektivi-
sering av konkurransereglene uten å øke dens egen arbeidsbelastning.
En slik avlastning anses som en forutsetning for at Kommisjonen skal
kunne ivareta sitt ansvar for utviklingen av konkurransepolitikken.
Omfordeling av ansvaret for håndhevelsen av regiene anses dessuten å
være i samsvar med subsidiaritetsprinsippet.

Forslaget til retningslinjer for nasjonale domstolers anvendelse av RT
artikkel 85(1) og 86 behandler tre praktisk viktige problemstillinger:
Kommisjonens adgang til å prioritere saker og dermed eventuelt hen-
vise partene til å få saker behandlet ved nasjonale domstoler, nasjonale
domstolers særlige förpliktelser hvor RT artikkel 85(3) synes anvende-
lig og de nasjonale domstolers mulighet til å få assistanse fra Kommi-
sjonen. Forslaget innebærer som helhet ikke vesentlig mye nytt i for-
hold til gjeldende rett. Dette er naturlig, ettersom Kommisjonen ikke
har kompetanse til å gå utover gjeldende rett når den utsteder slike
meddelelser. På enkelte punkter er det imidlertid spørsmål om Kom-
misjonen har tøyet gjeldende rett noe langt. På andre punkter har man
fått nyttige avklaringer av hvordan Kommisjonen vil anvende sitt skjønn.

tilstrekkelig virkning til at man behøvde viderebehandle dem eller fordi klager
var blitt irrelevante eller undersøkelser viste at det ikke var tale om noen kon-
kurransebegrensende praksis.

I 13 tilfeller ble det vedtatt en formell beslutning om at en avtale eller sam-
ordnet praksis var forenlig med konkurransereglene. I seks saker ble brudd på
reglene fastslått, og i to av disse ble bøter ilagt. Ved fem beslutninger ble det
innrømmet unntak etter 85 (3), i en beslutning ble brudd på 86 fastslått og
sanksjonert med bot, og i fire tilfeller ble klager formelt avvist.

Som det går frem av denne oversikten, blir bare et lite mindretall av sakene
avgjort ved en formell beslutning med de rettsikkerhetsgarantier dette inne-
bærer. Restanselisten dekker, i den grad dette kan måles rent numerisk, flere års
arbeide for DG IV.

31 CMLR 1992 side 517.
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Kommis jonens prioriteringer:
Kommisjonen vil i følge forslaget prioritere behandlingen av saker med
særlig politisk, økonomisk eller juridisk betydning for fellesskapet. Ut-
over slike prinsipielle saker, vil den imidlertid også ta ansvar for saker
hvor nasjonal rett gir dårlig grunnlag for å handheve rettighetene etter
EFs konkurranseregler. Den vil også prioritere saker hvor etterforsking
over landegrensene eller generelle økonomiske analyser synes nødven-
dige, ettersom de nasjonale domstolene har dårlige forutsetninger for
dette (se avsnitt 11 og 12). Prioriteringen vil gjennomføres ved at an-
meldelser av avtaler besvares med comfort letters, mens klager forut-
settes behandlet ved nasjonale domstoler eller myndigheter.

Etter min mening vil dette innebære at de prioriterte områdene vil
omfatte blant annet fusjonskontroll, samt tilstøtende problemer og de
regulerte sektorene (artikkel 90-sakene). På disse f eltene har Kommi-
sjonen lagt stor vekt på utformingen av en ny politikk, og planer for
videre arbeid på dette feltet har blitt trukket opp. Jeg vil også anta at
saker som involverer jurisdiksjoner utenfor EF vil bli prioritert av Kom-
misjonen, så lenge det ikke er tale om ukompliserte rutinesaker.

Etter som utviklingen går i retning av større faktisk harmonisering av
nasjonale regelverk med EFs konkurranseregler, vil det bli mindre be-
hov for Kommisjonen til å prioritere saker ut fra den begrunnelse at
nasjonal rett gir dårlig grunnlag for å handheve rettighetene etter EF-
retten. For de EF-stater som ønsker en gjennomføring av subsidiari-
tetsprinsippet på konkurranseområdet, er det altså et vesentlig poeng å
etablere tilstrekkelige håndhevelsesregler på nasjonalt nivå.

Et særskilt spørsmål i denne sammenhengen er om foretakene må
finne seg i Kommisjonens prioriteringer i den forstand at de henvises til
de nasjonale domstolene for å få slått fast sine rettigheter etter konkur-
ransereglene. I praksis vil det være slik. Førsteinstans-domstolen be-
handlet dette spørsmålet i Automec, sak T-24/90, 17. september 1992.
Den slo fast at Kommisjonen ikke er forpliktet til å treffe noen beslut-
ning vedrørende realiteten i saker forelagt den, med mindre den har
eksklusiv kompetanse på området. — Slik eksklusiv kompetanse har
Kommisjonen under RT artikkel 85 og 86 bare med hensyn til RT
artikkel 85(3). I øvrige saker må altså ingen beslutning treffes. Som en
konsekvens av den manglende plikten til å treffe beslutning, vil Kom-
misjonen i følge dommen heller ikke ha noen plikt til å foreta etter-
forsking av en klage. Dette betyr imidlertid ikke at klagen kan ignoreres
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fullstendig. Forordning 17 artikkel 3 og forordning 99/63 artikkel 6
innebærer i følge Domstolen en förpliktelse for Kommisjonen til å vur-
dere klagens faktiske og rettslige aspekter. Kommisjonen skal derfor i
tilfelle den velger ikke å behandle en klage, treffe en beslutning om
dette som vil være gjenstand for kontroll ved førsteinstansdomstolen.
Førsteinstansdomstolen vil kunne ta stilling til såvel vurderingen av
sakens faktiske og juridiske aspekter som lovligheten av Kommisjonens
prioriteringer med hensyn til etterforskingen. Foretakene er imidlertid
ikke sikret mer enn en kontroll av at prioriteringene ikke er vilkårlige.

Nasjonale domstolers anvendelse av RT artikkel 85 og 86 — mulige artikkel
85(3) saker
Det fremgår av avsnitt 13 i utkastet at de nasjonale domstolene ikke
anses bundet av vurderingen av faktum som kompetente administrative
myndigheter företar. Dette er også den eneste naturlige regelen, bl.a.
ettersom bevisføringen ved de administrative myndighetene i slike sa-
ker kan ha vært mer begrenset. Beslutninger, uttalelser eller andre
offisielle erklæringer som Kommisjonen kommer med i samme sak bør
den nasjonale domstolen imidlertid i følge utkastet ta i betraktning som
en betydelig faktor når avgjørelsen skal treffes. Med »beslutninger« må
her forstås formelle beslutninger om realiteten eller om å unnlate å
behandle en klage. »Uttalelser« fra Kommisjonen kan ha form av com-
fort letters til foretakene eller av en uttalelse fra Kommisjonen til den
nasjonale domstolen etter samarbeidsprosedyren beskrevet nedenfor.
»Andre offisielle erklæringer« vil kunne være uttalelser i henhold til
forordning 17 artikkel 19(3) om at Kommisjonen har til hensikt å ut-
stede en negativ attest eller et unntak med hjemmel i RT artikkel 85(3).
I slike saker vil Kommisjonen i prinsippet ha vurdert alle sakens sider
og faktum være klarlagt så langt det har latt seg gjøre. Indirekte vil
derfor Kommisjonens vurderinger av faktum foretatt forut for den
nasjonale domstolens behandling av saken få større betydning en det
man i første omgang gis inntrykk av i utkastet.

Hva angår tolkingen av regiene, henviser utkastet i første omgang
rettsanvenderen til EF-domstolens rettspraksis samt Kommisjonens tid-
ligere beslutninger og generelle meddelelser om anvendelsen av regie-
ne. Det slås fast at de nasjonale domstolene vil være bundet av grup-
peunntaksforordninger og individuelle unntak som dekker forholdet,
slik at forbudet da ikke kan håndheves heller av dem. Dette er i over-
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ensstemmelse med allerede etablert praksis. Viktigere er derfor den
generelle uttaleisen at domstolene »by analogy .. will take into consi-
deration comfort letters« hvor Kommisjonen har erklært at avtalen er i
overensstemmelse med artikkel 85(3).

Kommisjonen legger naturlig nok hovedvekten på å redegjøre for
hvordan saker hvor unntak etter artikkel 85(3) kan være aktuelt skal
behandles. De nasjonale domstolene pålegges å undersøke om vilkårene
for å erklære en avtale ugyldig foreligger, men også om en avgjørelse
fra Kommisjonen må avventes — som foreskrevet i Delimitis. Utkastet
synes imidlertid å gi de nasjonale domstolene noe større muligheter for
å erklære avtaler ugyldige til tross for muligheten av at Kommisjonen
innrømmer unntak under artikkel 85(3) enn EF-domstolen gjorde i
Delimitis. Mens Delimitis fastslår at den nasjonale domstolen bare kan
anvende artikkel 85(2) hvor den er »sikker« på at avtalen ikke kan
unntas under artikkel 85(3), foreslås det i utkastet at artikkel 85(1) og
(2) kan anvendes hvor det er »usannsynlig« at unntak vil innrømmes.
Finner den det »sannsynlig« at unntak vil innrømmes, skal den suspen-
dere saken og informere Kommisjonen. Dersom domstolen er i tvil med
hensyn til muligheten for unntak, kan den be Kommisjonen om en
foreløpig uttalelse om dette. Er den negativ, kan den nasjonale dom-
stolen fortsette saken og forby avtalen. Er den derimot positiv, vil den
måtte suspendere saken i påvente av Kommisjonens endelige avgjørel-
se, og eventuelt, som forutsatt også i Delimitis, vedta en midlertidig
forføyning.

Assistanse fra Kommisjonen:
Domstolenes adgang til assistanse fra Kommisjonen i konkrete saker
behandles i avsnitt 25 -27 jfr avsnitt 13 og 23 i utkastet32, og synes i stor
grad å bygge på EF-domstolens betraktninger i Delimitis. Også her
fremheves det at de nasjonale domstolene under behandlingen av en
sak kan henvende seg til Kommisjonen med spørsmål om hvilket sta-
dium i saksbehandlingen den har nådd med hensyn til saker den be-
handler. Herunder vil det etter mitt skjønn være hensiktsmessig om
Kommisjonen opplyser om anmeldelser er mottatt, ettersom det nor-

32 Utkastet inneholder også forslag til praktisk samarbeid gjennom seminarer mv
samt Kommisjonens publisering av en handbok vedrørende anvendelsen av EFs
konkurranseregler på nasjonalt nivå.
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malt er et vilkår for at Kommisjonen kan innrømme unntak fra forbu-
det i artikkel 85(1). Det bør også kunne opplyses om Kommisjonen har
offentliggjort sitt foreløbige syn på saken eller om comfort letters eller
formelle beslutninger er avsendt/truffet eller nær forestående. I tillegg
vil Kommisjonen også påta seg å gi opplysning om hvor lang tid den vil
trenge for å treffe vedtak om unntak etter artikkel 85(3) i saken, for på
den måten å sette domstolene i bedre stand til å treffe sine valg ved-
rørende utsettelse av saken og rekkevidden av en eventuell midlertidig
forføyning (se avsnitt 26). Dette er et praktisk viktig poeng.

Kommisjonen synes imidlertid å være mer ambisiøs enn EF-domsto-
len hva angår assistanse fra Kommisjonen til de nasjonale domstolene
mht tolkingen av konkurransereglene. Mens Delimitis gir de nasjonale
domstolene rom for å be om »økonomisk og juridisk informasjon« ved-
rørende den »konkrete« anvendelsen av EFs konkurranseregler, vil
Kommisjonen påta seg å gi »sitt råd vedrørende den riktige tolkingen av
EF-retten« generelt sett (se avsnitt 27). Ordlyden er her vid nok til å
dekke også spørsmål som forholdet mellom EFs konkurranseregler og
øvrige bestemmelser i traktaten. Tatt i betraktning at ikke engang førs-
teinstansdomstolen er gitt kompetanse til å avgjøre tolkingsspørsmål
prejudisielt, er det som nevnt etter min mening spørsmål om Traktatens
system (med utgangspunkt i RT artikkel 164) og Domstolens uttalelse i
Delimitis-saken overhodet gir hjemmel til dette.

Det kan imidlertid hevdes at Kommisjonen har tatt høyde for dette
når den erklærer at de nasjonale domstolene ikke vil være bundet av
slike tolkingsuttalelser. Dette er imidlertid et relativt formelt argument.
I praksis vil de nasjonale domstolene neppe henvende seg til Kommi-
sjonen om et tolkingsspørsmål med mindre de har til hensikt å legge
dens uttalelse til grunn for sin egen avgjørelse. Til forskjell fra regelen
vedrørende henvendelser til EF-domstolen under RT artikkel 177, vil
jo de nasjonale domstolene aldri være forpliktet til å henvende seg til
Kommisjonen om slike spørsmål. Skulle man imidlertid tenke seg at den
nasjonale domstolen var uenig i Kommisjonens tolkingsuttalelse, vil man
raskt være i en situasjon hvor den er forpliktet til å forelegge spørsmålet
for EF-domstolen etter artikkel 177. Omveien om Kommisjonen vil da
bare ha vært et forsinkende element i en allerede tidkrevende prosess.

Delimitis gir imidlertid som redegjort for i avsnitt 2.3.4 etter min
mening likevel rom for Kommisjons-uttalelser om tolkingen av konkur-
ransereglene i de tilfelle hvor dette har karakter av en ren henvisning
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til gjeldende rett (inklusive orientering om Kommisjonens praktisering
av artikkel 85(3) gjennom comfort letters) eller i tilfelle hvor en kortere
redegjørelse for dens tolking av reglene er en forutsetning for Kom-
misjonens vurdering av faktum eller bistand med faktiske opplysninger.

Utkastets utheving av »effekten av avtalene på handelen mellom sta-
tene« og »merkbar effekt av avtalene på konkurransen« som særlig
aktuelle spørsmål for henvisning til Kommisjonen er etter min mening
berettiget. Disse kriteriene trekker grensen for hva EF-retten regulerer
og eventuelt forbyr. Utformingen av en enhetlig konkurransepolitikk
for hele EF sikres best ved en viss grad av sentralisering av slike vur-
deringer. Den generelle tolkingen av kriteriene er rimelig godt fastlagt
gjennom EF-domstolen (og Kommisjonens) praksis — det er avveinin-
gen av de relevante momentene i enkeltsaker som kan være problema-
tisk. Skulle Kommisjonen ønske å imøtekomme kritikken av den vidt-
gående tolkingen av disse kriteriene, bør dette imidlertid gjøres i en
generell meddelelse eller ved en omlegging av praksis basert på en eller
flere saker som foreligger Kommisjonen for behandling etter de almin-
nelige reglene. Hva angår spørsmålet om grensen mellom EF-retten og
nasjonal rett (spørsmålet om effekt på handelen mellom medlemssta-
tene), foreligger dessuten muligheten til å foreslå forordninger om
spørsmålet, jfr. RT artikkel 87.

Utkastet klargjør ikke uttrykkelig hvilke opplysninger som kan gis
uten hinder av taushetspliktbestemmelsene og hvilke tiltak Kommisjo-
nen eventuelt kan iverksette for å innhente fakta for å besvare en fore-
spørsel fra en nasjonal domstol. Det går imidlertid frem av avsnitt 12 i
utkastet at Kommisjonen ser behovet for at den selv behandler saker
hvor etterforskning over landegrensene er nødvendig. Forutsetningen
må derfor være at Kommisjonen ikke anser seg kompetent til å inn-
hente opplysninger for de nasjonale domstolene under forordning 17
artikkel 11 og 14. Det er forøvrig bemerkelsesverdig at utkastet ikke
uttrykkelig følger opp passasjen i Delimitis hvor Kommisjonen pålegges
å gi »økonomisk ... informasjon« til domstolene. Dette kan oppfattes slik
at Kommisjonen vil være tilbakeholdende med å påta seg å fremskaffe
slik informasjon utover det som kommer frem gjennom dens ulike
avgjørelser ellers.
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2.3.8. Utviklingen videre
Gjennom Delimitis og utkastet til retningslinjer for anvendelse av RT
artikkel 85(1) og 86 ved nasjonale domstoler har det blitt lagt grunnlag
for større bruk av nasjonale domstoler for håndhevelse av EFs konkur-
ranseregler.

Det skisserte samspillet løser imidlertid i beste fall bare et par av
foretakenes betenkeligheter med hensyn til bruk av nasjonale domsto-
ler for håndhevelse av sine rettigheter etter konkurransereglene, nem-
lig tilliten til innholdet av avgjørelsene og muligheten for motstridende
avgjørelse i Kommisjonen. Tidsfaktoren er imidlertid også et vesentlig
poeng i slike saker. Samspillets effektivitet beror derfor i stor grad på
hvorvidt Kommisjonen er i stand til å komme med opplysningene innen
rimelig tid, og hvordan eventuelle forespørsler både til Kommisjonen
og EF-domstolen samordnes. Dersom Kommisjonen skal oppnå reell
avlastning gjennom dette samspillet og partene ikke skal påføres uhold-
bare forsinkelser mht de nasjonale domstolenes avgjørelser, er det en
forutsetning at Kommisjonens ambisjonsnivå mht hvilke opplysninger
den ønsker å fremlegge ikke legges for høyt i praksis. På den annen side
vil dette redusere den nytte nasjonale domstoler kan ventes å ha av
samspillet. Forventningene til betydningen av disse nye retningslinjene
isolert sett bør derfor ikke spennes for høyt.

De øvrige faktorene av betydning for foretakenes valg mellom søks-
mål og klage til Kommisjonen (spørsmålet om muligheten for å oppnå
erstatning, midlertidig forføyning, dekning av saksomkostninger, å få
skaffet de nødvendige opplysningene osv) er uberørt av EF-domstolens
uttalelse og Kommisjonens forslag. Det er derfor spørsmål om hvilken
betydning dette vil ha for bruken av nasjonale domstoler i slike saker på
lengre sikt.

De siste årenes faktiske harmonisering av medlemsstatenes konkur-
ranselovgivning kan gi grunnlag for en viss optimisme. Spørsmålet er
imidlertid om ikke skrittet bør tas fullt ut, slik at harmonisering påleg-
ges fra EFs side. Poenget er i tilfelle ikke å harmonisere reglene som
regulerer konkurransen på de nasjonale markedene, men å samordne
de nasjonale reglene som regulerer virkningen av brudd på EFs kon-
kurranseregler.

Dette er en fremgangsmåte som er kjent fra et tilstøtende rettsom-
råde — EFs regler om offentlig innkjøp. Minimumskrav til klageordnin-
gene og reglene om midlertidig forføyning og erstatning kunne være et
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godt utgangspunkt også i denne sammenhengen. En mer vidtgående
modell kunne i tillegg innebære minimumskrav til de nasjonale kon-
kurransemyndighetenes kompetanse med hensyn til etterforskning av
slike saker, og eventuelt til direkte samarbeid mellom medlemsstatenes
myndigheter for slike formål.

En slik samordning vil ved første øyekast kunne fremstå som detalj-
styring fra EFs side. I realiteten vil det imidlertid være gjort med det
motsatte i sikte: at nasjonale domstoler og nasjonale konkurransemyn-
digheter i langt større utstrekning enn i dag avgjør lovligheten av kon-
kurransebegrensende avtaler som faller inn under EF-retten. Det vil
sammen med samspillet mellom EF-kommisjonen og de nasjonale dom-
stolene kunne bidra til en mer effektiv handheving av reglene. Det vil
også være en naturlig oppfølging av subidiaritetsprinsippet på konkur-
ranserettens område.

Enkelte vil kanskje innvende at en slik desentralisering øker risikoen
for uensartet praktisering av reglene i medlemsstatene. Hva tolkings-
spørsmål angår, er risikoen for dette etter min mening ikke betydelig,
ettersom man har mer enn tretti års praksis å bygge på samt velutvik-
lede mekanismer for å takle slike problemer. Hva de konkrete vur-
deringene av sakene angår, gir Delimitis et grunnlag både for mer
generell samordning og for avverging av motstridende avgjørelser i en
og samme sak. Et ytterligere poeng er at Kommisjonens manglende
evne til å ta stilling til de saker som er forelagt den i dag i realiteten kan
innebære en risiko for uensartet behandling av like tilfeller. En mang-
lende avklaring kan dessuten være et større praktisk problem for et
foretak enn det å bli behandlet på en noe annen måte enn andre foretak
som det ikke direkte konkurrerer med.

Utviklingen av EF-retten har gått skrittvis, både hva angår forholdet
mellom EF-retten og nasjonal rett generelt og med hensyn til konkur-
ranseretten mer spesielt. Det er etter min mening hensiktsmessig at
man forholder seg på samme måte til de spørsmålene som her er be-
handlet. Det gir mulighet for vurdering av virkningen av de enkelte
skrittene, samtidig som det er praktisk mulig å få gjennomslag i de ulike
fora hvor vedtak må treffes. En endring av Kommisjonens praksis på
grunnlag av en uttalelse fra EF-domstolen skulle gi et godt grunnlag for
et direktivforslag til Rådet dersom et slik skulle vise seg nødvendig. Fore-
løpig kan det være hensiktsmessig å vurdere virkningene av denne nye
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praksisen sammenholdt med den faktiske harmoniseringen som har
funnet sted eller forventes i medlemsstatenes regler.

Kjernen i utviklingen er imidlertid klar: det tas sikte på en effektivi-
sering av EFs konkurranseregler gjennom desentralisering av håndhe-
vingen av reglene for saker som ikke forutsetter behandling på Kom-
misjonsnivå. Et forsterket samspill mellom det nasjonale og det felles-
skaplige planet utgjør altså grunnlaget for en effektivisering av de felles
reglene i EF.

3. Konkurranseregler på det europeiske nivået forøvrig
3.1. Innledning
Så langt har diskusjonen vært konsentrert om forholdet mellom EFs
konkurranseregler og nasjonal rett i medlemsstatene. Spørsmålet her er
hvorvidt de samme konkurranseregler gjelder for handelen mellom de
europeiske statene forøvrig, og om forholdet mellom de ulike europeis-
ke reglene og statenes nasjonale rett er løst på samme måte. Etter gjel-
dende rett er det rekkevidden av RT artikkel 85(1) og 86, Stockholm-
konvensjonen artikkel 1533 og frihandelsavtalene mellom de enkelte
EFTA-landene og EF artikkel 23M som må vurderes.

Anvendelsen av EF-rettens konkurranseregler er begrenset til tiltak som
kan ha effekt på konkurransen på fellesmarkedet, jfr RT artikkel 85(1)
og mer indirekte, artikkel 86. Dette har gitt grunnlag for anvendelse av
reglene også overfor foretak etablert utenfor EF. I denne sammenhen-
gen er det tilstrekkelig å slå fast at eksistensen av et datterselskap i EF
kan bringe hele konsernet inn under EFs jurisdiksjon, seiv om morsels-
kapet er etablert utenfor EF og faktisk företar de konkurransebegren-
sende tiltakene der. Dette prinsippet, kjent under betegnelsen »økono-
misk enhetlæren, er sikker rett etter langvarig rettspraksis85. EFs kon-
kurranseregler kan imidlertid også anvendes på konkurransebegren-
sende avtaler inngått utenfor EF uten noe nærvær av foretakene på
medlemsstatenes territorium, når avtalen faktisk gjennomføres i EF ved

33 Avtalen om opprettelsen av EFTA (European Eree Trade Association), med
Østerrike, Sveits, Liechtenstein, Finland, Sverige, Island og Norge som dagens
medlemmer).

34 Artikkel 24 i avtalen mellom Island og EF.
35 Se først Dyestuffs ECR 1972 side 619.
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salg i EF36. I praksis har ikke Kommisjonen hatt behov for kontrollun-
dersøkelser i foretak utenfor EF eller for inndriving av bøter37. For vårt
formål kan det derfor konkluderes med at EFs konkurranseregler i
prinsippet er anvendelige overfor foretak ellers i Europa, eller på salg
til og fra EF, så lenge de alminnelige kravene til effekt på konkurransen
i EF og handelen mellom medlemsstatene er oppfylt. De regulerer
imidlertid ikke forhold som bare har effekt på konkurransen i Europa
forøvrig.

Frihandelsavtalene mellom EF og de forskjellige EFTA statene regulerer
derimot konkurransespørsmål som har betydning for handelen mellom
EF og den enkelte EFTA staten. Avtalene inneholder bestemmelser som
etter sin ordlyd ligner RT artikkel 85(1) og 86, jfr. avtalenes artikkel 23.
De adskiller seg imidlertid fra EF-rettens konkurranseregler ved at de
ikke er supplert med prosessuelle og materielle gjennomføringsregler.
Frihandelsavtalene etablerer heller ingen effektiv håndhevingsmeka-
nisme som kan sammenlignes med EFs38, og stiller ingen krav til hvor-
dan avtalene skal gjennomføres i nasjonal rett. EF avgå en ensidig de-
klarasjon ved inngåelsen av frihandelsavtalene hvor det ble slått fast at
EF vil tolke frihandelsavtalens konkurransebestemmelser i samsvar med
RT artikkel 85 og 86. På grunn av rekkevidden av EFs konkurranserett
vil imidlertid tiltak som rammes av en av frihandelsavtalene også falle
inn under RT artikkel 85 eller 86. På denne bakgrunnen er det ikke
forbausende at frihandelsavtalenes konkurransebestemmelser har vært
lite fremme i praksis.

Sto ckholmkonv ens jonens konkurranseregler tilsvarer i prinsippet frihan-
delsavtalenes regler, men er selvfølgelig ikke tilknyttet noen deklara-
sjon fra EFs side. Forøvrig synes bestemmelsene å ha hatt en like lite
sentral funksjon i praksis som frihandelsavtalenes bestemmelser. I
denne sammenhengen er det derfor ingen grunn til å gå nærmere inn
på spørsmålet om tolkingen av disse bestemmelsene og spørsmålet om
deres mulige direkte effekt i EF og de forskjellige EFTA-landene. Det
kan kort slås fast at bestemmelsene til tross for at de etter sin ordlyd kan
fremstå som like RT artikkel 85(1) og 86 ikke har vært ment å danne
grunnlag for et tilsvarende konkurranserettslig regime som EF-rettens

36 Wood pulp CMLR 1988 side 901.
37 Sir Leon Brittan, 8 februar 1990, Cambridge: »Jurisdictional issues in EEC

competition law«.
38 Frihandelsavtalenes artikkel 27.
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for handelen mellom EFTA-landene eller mellom de enkelte EFTA-
landene og EF.

Nye avtaler er imidlertid inngått som vil innebære vesentlige endrin-
ger på dette feltet.

3.2. EØS-avtalen

3.2.1. Innledning
Avtalen om opprettelsen av Det europeiske økonomiske samarbeids-
rommet (EØS-avtalen)39 ble inngått mellom de syv EFTA-landene og
EF 2. mai 1992. EØS-avtalen skulle etter planen tre ikraft 1. januar
1993. På grunn av det sveitsiske folkets nei til avtalen har imidlertid
reforhandling blitt nødvendig på en del punkter, og de mest optimistis-
ke estimater er i skrivende stund at avtalen vil tre i kraft 1. juli 1993.
Reforhandlingene er så langt meg bekjent forutsatt ikke å skulle dekke
de konkurranserettslige bestemmelsene i avtalen. Avtaleteksten av 2.
mai 1992 vil derfor bli lagt til grunn for denne fremstillingen.

3.2.2. Bakgrunn og hjemmel for regiene
Flere modeller for konkurranserettslig samarbeid ble vurdert under de
oppklarende og forberedende diskusjonene som fant sted forut for de
formelle forhandlingene. Rammene for løsningene ble imidlertid etter-
hvert trukket opp på grunnlag av en del generelle politiske valg. De
viktigste av disse med tanke på konkurranseretten var som følger:

Materielle spørsmål:

— Avtalen skulle bygge på acquis communautaire (gjeldende EF-rett).
Ingen omskriving skulle finne sted med mindre dette var nødvendig
for å gjenspeile utvidelsen av regienes anvendelsesområde.

— Den felles jordbrukspolitikken i EF skulle ikke tas over. Denne delen
av acquis var, for å uttrykke det i EØS-sjargongen, irrelevant.

— En tollunion skulle ikke etableres. Denne delen av EF-retten var ir-
relevant.

— Ingen varige unntak fra den relevante EF-retten skulle etableres.
Overgangsperioder og generelle beskyttelsesmekanismer skulle
dekke eventuelle problemer i de enkelte EFTA-statene.

39 St.prp. nr. 100 (1991-92) - Vedlegg nr. I
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Institusjonelle spørsmål:

— EFTA skulle etablere en egen struktur for handheving av reglene
med en kompetanse tilsvarende EF-Kommisjonens.

— Ingen overføring av lovgivningskompetanse skulle finne sted.
— Ingen endring av noen av partenes konstitusjon (på EF-siden Ro-

matraktaten) skulle være nødvendig.

For konkurranseretten mer spesielt ble det også utviklet en del
premisser:

— Det skulle være felles regler og en enhetlig konkurransepolitikk i
EØS.

— De enkelte sakene skulle bare kunne behandles i en av strukturene,
EFTA Overvakingsorganet eller Kommisjonen.

— Fordelingen av saker mellom disse skulle reflektere hvor interessen i
de enkelte sakene var størst, være enkel å foreta i praksis og ikke være
beroende av avtalepartenes (foretakenes) valg.

— Strukturene skulle samarbeide etter fastlagte prosedyrer for å sikre
en enhetlig politikk og kompensere for »avståelse« av kompetanse
under reglene om fordeling av sakene.

Disse rammene er nøkkelen til forståelsen av det regelverket som har
blitt etablert gjennom selve avtalen og i de nasjonale gjennomførings-
reglene.

EØS-avtalens regler om konkurranse, som tilsvarer reglene i RT ar-
tikkel 3 f), 85-90 og den deriverte retten, finnes i artikkel l(2)(e), ar-
tikkel 53-60, vedlegg XIV og protokoll 21 — 25. Det foreligger dessuten
en felles erklæring til avtalen om grunnlaget for Kommisjonen og EFTA
Overvåkingsorganets kompetanse, samt ensidige erklæringer fra Norge
og EF om direkte tvangskraft for EF-organenes vedtak om pengefor-
pliktelser rettet til foretak i Norge. I den interne avtalen om opprettel-
sen av et EFTA Overvakingsorgan og en Domstol (ODA)40 er protokoll
4 viet konkurranserett.

Utover dette vil selvfølgelig de generelle institusjonelle reglene være
sentrale, samt reglene som på generell basis behandler rettskildemes-
sige problemstillinger, herunder spørsmålet om gjennomføringen av

40 Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvakingsorgan og en
Domstol, se St.prp. nr 101 (1991-92).
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EØS-avtalens bestemmelser i norsk rett. Fra en praktikers synsvinkel vil
dessuten bestemmelsene i artikkel 8 jfr protokoll 2 og 3 og protokoll 9
artikkel 4 nr. 2, som avgjør hvilke jordbruksprodukter som faller inn
under reglene, være viktige.

Fremstillingen kan imidlertid fortsatt ikke ta sikte på noen fullstendig
gjennomgang av disse reglene, men bare på å legge til rette for vur-
deringen av hvorvidt det foreligger »én europeisk konkurranserett« og
hvordan de felles reglene virker i samspill med nasjonal rett.

3.2.3. Tilsvarer reglene EFs konkurranseregler?

De formelle reglene:
I prinsippet har EFTA-landene gjennom EØS-avtalen tatt over hele EFs
konkurranserett. Bestemmelsene som tilsvarer RTs regler finnes i ho-
veddelen av avtalen, med artikkel 53 og 54 som de i denne sammen-
hengen sentrale bestemmelsene. Romatraktatens regler av intern pro-
sessuell karakter er utelatt, men erstattet med nødvendige regler om
fordeling av kompetanse og samarbeid mellom EFTA Overvakingsor-
ganet og Kommisjonen. Kull- og stålsamarbeidets konkurranseregler er
satt ut i en egen protokoll, jfr protokoll 25.

Den deriverte retten er det mer komplisert å få oversikt over. Alle
materielle regler er imidlertid i prinsippet tatt over gjennom avtalen. De
materielle reglene om fusjonskontroll, grupp eunntaksfor ordningene og direkti-
vene vedtatt på grunnlag av artikkel 90 finner man i vedlegg XIV til
avtalen. Enkelte regler vedrørende transport kan synes å mangle. Dette
skyldes ikke noe ønske om å avstå fra samarbeidet på dette feltet. De
gjeldende forordningenes gyldighet var imidlertid begrenset til utgan-
gen av 1992. Siden EØS-avtalen var forutsatt å tre i kraft først i 1993,
fant man det riktigst å utelate disse forordningene. Forutsetningen var
at de nye forordningene på dette feltet skal gjøres til del av EØS-avtalen
gjennom den alminnelige beslutningsprosessen. I vedlegg XIV finnes
også en henvisning til de ulike meddelelsene Kommisjonen har utstedt
vedrørende tolkingen og anvendelsen av reglene. Disse vil bli vedtatt av
EFTA Overvakingsorganet ved avtalens ikrafttredelse, ettersom de an-
går EFTA Overvåkingsorganets skjønnsutøvelse, jfr ODA artikkel
5(2)(b) samt artikkel 25. Forordning 26 om konkurranserettens anven-
delse på jordbrukssektoren er imidlertid utelatt på grunn av at jord-
brukspolitikken er holdt utenfor samarbeidet.

De prosessuelle reglene fra EFs konkurranserett (forordning 17 med
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flere) påtok EFTA statene seg gjennom EØS-avtalen protokoll 21 å
gjøre til gjenstand for en intern EFTA-avtale (ODA). Dette har selvføl-
gelig sammenheng med det faktum at EFTA oppretter et eget overva-
kingsorgan og en egen domstol. Det var derfor ikke naturlig å gjøre
prosessreglene til del av den felles avtalen. Igjen kan det legges merke
til at enkelte Rådsforordninger mangler på listen over regler EFTA vil
kopiere. Det dreier seg imidlertid om fullmaktsregler hvor Rådet dele-
gerer kompetanse til å gi gruppeunntak i henhold til RT artikkel 85(3)
til Kommisjonen. Ettersom man på EFTA siden ikke skulle ha noen
overføring av lovgivningskompetanse, var slike fullnmktbestemmelser
unødvendige.

Overgangsreglene finnes også i protokoll 21. De er skrevet etter mo-
dell av reglene ved tiltredelse av nye medlemsstater i EF. Hovedprin-
sippet er at reglene gjelder umiddelbart for konkurransebegrensende
avtaler inngått etter EØS-avtalens ikrafttredelse. For eksisterende avta-
ler er det imidlertid gitt seks måneders utsettelse mht tilpasning til
reglene og anmeldelse til det kompetente overvakingsorganet. Statene
er også gitt seks måneder til tilpasning av den nasjonale lovgivningen
med sikte på deres ansvar for håndhevelsen av reglene. EF-rettslige
regler om provisorisk gyldighet av eksisterende avtaler anmeldt i sam-
svar med regelverket er forutsatt lagt til grunn.

Norge har forøvrig blitt innrømmet det som i praksis utgjør avtalens
eneste unntak fra konkurransereglene. Formelt sett har dette form av
to ensidige erklæringer, én fra Norge og én fra EF. Den norske er-
klæringen gir uttrykk for at grunnloven § 93 ikke tillåter direkte tvangs-
kraft for EF-institusjonenes vedtak om pengeforpliktelser rettet til fore-
tak i Norge, i og med at Norge ikke er medlem i EF. Som allerede nevnt
har Kommisjonen aldri hatt behov for å tvangsinndrive sine bøter i
utlandet. Det er ingen grunn til å forvente at problemer skulle oppstå
i forhold til norske foretak under EØS-avtalen heller, ettersom mulig-
heten for tvanginndriving i de øvrige delene av EØS foreligger dersom
et foretak mot formodning ikke skulle rette seg etter et slik pålegg.

Tolking av regelverket:
Alle relevante materielle og prosessuelle regler fra EFs konkurranserett
har altså blitt tatt over av EFTA-landene gjennom EØS-avtalen. Det
gjenstår imidlertid å ta stilling til om regiene er sikret en lik anvendelse
i EFTA og EF. Sett fra EF-domstolens synsvinkel er det som kjent ingen
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selvfølge at regler i RT og internasjonale avtaler med lik ordlyd skal
tolkes på samme måte. Dette ble understreket av EF-domstolen også i
forbindelse med vurderingen av EØS-avtalens gyldighet under EF-ret-
ten, se uttalelse 1/91 og 1/92.

Risikoen for problemer av denne art med hensyn til de konkurran-
serettslige regiene er imidlertid etter min mening minimale. Avtalepar-
tene har gjennom hele avtalen gitt anvisning på at konkurransereglene
er forutsatt å anvendes likt i hele EØS. Formålet med EØS-avtalen sies
i forordets fjerde betraktning å være å »opprette et dynamisk og ens-
artet Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde, som er grunnlagt på
felles regler og like konkurransevilkår, som har tilstrekkelige håndhe-
velsesmidler, også på domstolsplan«. Dette understrekes også i formåls-
bestemmelsen i artikkel 1, hvor det sies at man skal »sikre like konkur-
ransevilkår og overholdelse av de samme regler« og for dette formål vil
opprette »et system som sikrer at konkurransen ikke vris, og at regiene
overholdes på samme måte«. Artikkel 1 er som det kan ses sterkt in-
spirert av den tilsvarende artikkel 3 i Romatraktaten.

For å sikre en enhetlig tolking av reglene, skal videre EF-domstolens
rettspraksis knyttet til den relevante EF-retten frem til undertegningen
av EØS-avtalen legges til grunn for gjennomføringen og anvendelsen
av EØS-avtalens bestemmelser, jfr EØS-avtalen artikkel 6 og ODA ar-
tikkel 3 nr. 1.

Dette prinsippet gjelder selvfølgelig med forbehold for en fremtidig
utvikling av rettspraksis. EF-domstolen satte imidlertid gjennom sin
uttalelse 1/91 sterke begrensninger på mulighetene for koordinering av
domstolenes praksis utover ordninger for utveksling av dommer, se
artikkel 106. Noen felles domstol foreligger derfor ikke. Det er imid-
lertid gitt mulighet for nasjonale domstoler i EFTA-landene til å be om
prejudisielle tolkingsuttalelser fra EFTA-domstolen og EF-domstolen,
se henholdsvis ODA artikkel 34 og EØS-avtalen protokoll 34. (Den
norske staten akter imidlertid ikke å benytte muligheten til å åpne for
slike henvendelser fra norske domstoler til EF-domstolen.) I den in-
terne EFTA-avtalen er dessuten både EFTAs Overvakingsorgan og
EFTA-domstolen pålagt å »ta tilbørlig hensyn« til EF-domstolens rett-
spraksis fra tiden etter undertegning av EØS-avtalen, jfr ODA artikkel
3 nr. 2.

Etter min mening må man foreløbig kunne slå seg til ro med at et
rimelig grunnlag for å sikre en enhetlig tolking av EØS-avtalen og
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EF-rettens konkurranseregler er lagt gjennom disse virkemidlene41.
Formålsangivelsene er svært klare hva konkurranseretten angår, den
rettspraksis og forvaltningspraksis som overtas er betydelig, og meka-
nismer for å sikre størst mulig grad av rettsenhet er etablert. Rettan-
vendelse innebærer imidlertid vurderinger, og forsøk på fullstendig
styring av disse gjennom skrevne normer er anerkjent som uhensikts-
messig i de fleste sammenhenger. Mye vil derfor her som ellers bero på
hvordan apparatet som etableres for håndhevelse av reglene fungerer.

Samordning av skjønnsutøvelsen:
Ettersom konkurransereglene överlåter viktige avgjørelser til Kommi-
sjonens og EFTA Overvåkingsorganets skjønn, ble disse tolkingsdirek-
tivene alene ikke ansett som tilstrekkelige til å sikre en enhetlig kon-
kurransepolitikk i EØS. Det er derfor også gitt regler om skjønnsut-
øvelsen.

EØS-avtalen artikkel 58 og protokoll 23 gir regler for hvordan Kom-
misjonen og EFTA Overvakingsorganet skal samarbeide generelt og i
enkeltsaker for å sikre utformingen av en enhetlig konkurransepolitikk
- eller med andre ord, samordning av skjønnsutøvelsen. Det vil føre for
langt å gå nærmere inn på prosedyrene for dette samarbeidet i denne
sammenhengen. Her skal det bare henvises til det system for informa-
sjon og konsultasjon mellom disse organer som er etablert i protokoll
23. I enkeltsaker skal dette finne sted fra tidspunktet hvor avtaler an-
meldes eller klager kommer inn, til den rådgivende komitéen gir sin
uttalelse og den formelle beslutning treffes. Hverken avgjørelsene i
enkeltsaker eller utformingen av konkurransepolitikken på generell ba-
sis er imidlertid formelt beroende på enighet mellom Kommisjonen og
EFTA Overvakingsorganet. I realiteten tas det imidlertid sikte på en
størst mulig samordning på dette punkt.

Med tanke på samordningen av skjønnsutøvelsen har derfor også
EFTA-statene i forordet til ODA pålagt EFTAs overvakingsorgan å ta
tidligere administrativ praksis fra Kommisjonen i betraktning ved sin

41 EF-retten kjennetegnes ved dens dynamiske karakter og EF-domstolens betyde-
lige rettsskapende virksomhet. Man skal ikke se bort fra muligheten av at EF-
domstolen vil drive ytterligere rettsskapende virksomhet i retning av det som er
innholdet av Maastricht-avtalen før denne trer i kraft. En slik utvikling vil i
tilfelle neppe kunne følges opp på EFTA-siden. Problemstillingen synes imid-
lertid mindre aktuell på den tradisjonelle konkurranserettens område.
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egen anvendelse av EØS-avtalens konkurranseregler, jfr forordets sy-
vende betraktning.

Gjennomføring av reglene i nasjonal rett
EØS-avtalen er en tradisjonell folkerettslig avtale inngått under den
forutsetning at ingen av avtalepartene skulle overføre lovgivningskom-
petanse til noe EØS (eller for den del EFTA) organ. Det ble derfor
nødvendig å ta stilling til hvordan spørsmålet om EF-reglers umiddel-
bare anvendelighet og direkte effekt og deres forrang foran nasjonal
rett skulle håndteres i EØS. En bredere fremstilling av EØS-avtalens
krav til gjennomføring av avtalen i nasjonal rett og den norske lovgivers
tilnærming til dette er gitt av H. Bull i Lov og Rett, 1992 side 583.
Denne fremstillingen må begrenses til hovedpunkter av betydning på
konkurranserettens område.

Regler om gjennomføringen av EØS-avtalen i nasjonal rett finnes
først og fremst i EØS-avtalen artikkel 7 og protokoll 35, men også i den
generelle samarbeidsforpliktelsen som kommer til uttrykk i artikkel 3
og som tilsvarer RT artikkel 5.

Artikkel 7 bygger i motsetning til EF-rettens regel (RT artikkel 189
slik den er tolket i praksis) på at EØS-reglene ikke får direkte virkning
uten nasjonale gjennomføringstiltak i de dualistiske EFTA-landene.
Rettsaktene i vedleggene til avtalen skal derfor være eller gjøres til del
av den interne rettorden som følger:

— en rettsakt som tilsvarer en EØF-forordning skal som sådan gjøres til
del av avtalepartenes interne rettsorden;

— en rettsakt som tilsvarer et EØF-direktiv skal overlate til avtaleparte-
nes myndighet å bestemme formen og midlene for gjennomførin-
gen.

Gjennomføringskravene med hensyn til direktivene tilsvarer etter dette
kravene i henhold til EF-retten, med unntak av prinsippet om deres
mulige direkte virkning etter utløpet av fristen for gjennomføringen.
For forordningene stiller det seg imidlertid annerledes, ettersom EF-
retten forbyr inkorporering eller transformasjon av forordninger til
nasjonal rett, mens EØS-avtalen pålegger slik gjennomføring. Det er
imidlertid ikke særlig grunn til å forvente at dette skal resultere i tol-
kingsproblemer på konkurranserettens område. I praksis vil regienes
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EØS-/EF-rettslige opprinnelse fremgå, om ikke annet, så av innholdet i
disse reglene. Reglene blir overtatt »som sådan«, det vil si ord for ord
som de står i EØS-avtalen, og i prinsippet skal alle de nødvendige tek-
niske tilpasningene av de materielle forordningene for EØS-formål være
angitt i vedlegg XIV.

Hoveddelen av EØS-avtalen har man i Norge valgt å gjøre til norsk
rett ved inkorporering, i dette tilfelle ved en lov som gjennom en ren
henvisning til avtalen gir den »lovs kraft«42. Hele EØS-avtalen artikkel
53 og 54 har følgelig blitt norsk lov. Norske domstoler er likevel för-
utsatt ikke å ha kompetanse til å anvende artikkel 53(3). Til tross for at
dette ikke går uttrykkelig frem av lovens ordlyd, må dette følge av
EØS-avtalens protokoll 21 og ODA protokoll 4 artikkel 9 (1).

Den norske gjennomføringsloven § 2 gir en regel som i praksis sikrer
nasjonale bestemmelser til gjennomføring av EØS-avtalen forrang
fremfor andre nasjonale lover eller forskrifter, jfr förpliktelsen etter
EØS-avtalen protokoll 35. Selv om lovgiver ved et mistak skulle komme
til å opprettholde eller til og med gi nye nasjonale regler som strider
mot de EØS-baserte konkurransereglene, vil motstriden på grunnlag av
denne bestemmelsen kunne tolkes bort i praksis. Bare ved en bevisst
tilsidesettelse av disse (EØS-)reglene fra lovgivers side, vil EØS-avtalens
konkurranseregler få dårligere gjennomslagskraft enn de tilsvarende
reglene har etter forrangsprinsippet i EF.

Foreløbig kan man derfor etter min mening konkludere med at EØS-
avtalen gir grunnlag for én felles konkurranserett for handelen mellom
statene i EF og EFTA. Den endelige bekreftelsen får man selvfølgelig
ikke før man har sett de nye institusjonene, samarbeidet mellom Kom-
misjonen og EFTA Overvakingsorganet og samarbeidet mellom over-
vakingsorganet og det nasjonale nivået i praksis.

3.2.4. Særlig om samspillet mellom det europeiske og det nasjonale nivået
EØS-avtalen artikkel 53 og 54 forbyr konkurransebegrensende avtaler
og misbruk av dominerende markedsposisjon i den grad dette har virk-
ning på konkurransen i EØS og handelen mellom EFTA statene, eller
på handelen mellom (en eller flere) EFTA stater og (en eller flere) EF
stater.

42 Se Ot.prp. nr. 79 (1991-92).
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Forholdet mellom EØS-avtalen og nasjonale konkurranseregler:
Ordlyden i artikkel 53 og 54 er ikke identisk med ordlyden i RT artikkel
85 og 86 på disse punktene, ettersom det har vært nødvendig å reflek-
tere utvidelsen av den geografiske rekkevidden av regiene. Disse kri-
teriene (effekt på handelen og effekt på konkurransen) har i praksis
vært grunnlaget for avgrensningen av EFs kompetanse i forhold til
medlemsstatenes nasjonale rett og i forhold til foretak etablert utenfor
EF. Spørsmålet er derfor om kriteriene i sin EØS-rettslige form er ment
å forstås på samme måte. Forutsetningen er at kriteriene skal anvendes
på samme måte. Dette går også frem av vedlegg XIV til EØS-avtalen,
hvor bagatellmeddelelsen (som bl a vedrører utstrekningen av EFs
kompetanse i forhold til nasjonal rett) og Kommisjonskunngjøringen
om import til fellesskapet av japanske varer (som vedrører spørsmålet
om såkalt ekstraterritorial effekt) er forutsatt lagt til grunn av EFTA
Overvakingsorganet. Avgrensningen av rekkevidden av de materielle
konkurransereglene i EØS-avtalen vil altså bygge på samme regler som
avgrensningen av RT artikkel 85 og 86s rekkevidde.

Spørsmålet er imidlertid også om mulige konflikter mellom EØS-
avtalens konkurranserett og nasjonal konkurranserett vil løses på samme
måte som i EF. Som redegjort for ovenfor i 2.2.1 er løsningen av dette
spørsmålet i EF begrunnet i EF-rettens krav om direkte effekt og for-
rang fremfor nasjonal rett. Selv om disse prinsippene ikke er gjort til
del av EØS-avtalen, har man imidlertid tatt sikte på å oppnå samme
resultat. Rettsanvender har derfor fått et klart direktiv om hvordan
nasjonal rett skal anvendes hvor en konflikt med EØS-reglene forelig-
ger. Samarbeidsforpliktelsen i EØS-avtalen artikkel 3 og bestemmelsen
i protokoll 35 bør forstås slik at at resultatet mht forholdet mellom den
europeiske og den nasjonal konkurranseretten blir det samme under
RT og EØS-avtalen.

Forholdet mellom EFTA Overvakingsorganet, Kommisjonen og de nasjonale
myndighetene:
EØS-avtalens alminnelige løsning for fordelingen av kompetanse mel-
lom Kommisjonen og EFTAs Overvakingsorgan i henhold til artikkel
109 er at Kommisjonen overvaker EF-statene, mens EFTA Overvakings-
organet overvaker EFTA statene. Denne løsningen passer imidlertid
ikke for konkurranseretten, hvor de ansvarlige foretakene kan være
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etablert i ulike stater og virkningene av konkurransebegrensningene
kan være følt såvel i EF som i EFTA.

EØS-avtalens bestemmelser om fordeling av kompetanse i konkur-
ransesaker i artikkel 56 og protokoll 22 baserer seg derfor på spørsmå-
let om hvor de konkurransebegrensende tiltakene har effekt. Forelig-
ger den nødvendige effekten både på EFs og EFTA statenes territorium,
vil Kommisjonen i praksis være det kompetente organet i alle tilfelle
hvor det etter dagens gjeldende rett har slik kompetanse. Grensen kan
imidlertid være uklar (jfr bagatellmeddelelsen mht RT artikkel 85(1)).

I denne sammenhengen er poenget ikke hvilke saker som skal be-
handles av Kommisjonen og hvilke som skal behandles av EFTA Over-
vakingsorganet. Poenget er tvert i mot at artikkel 56 og protokoll 22
ikke regulerer nasjonale konkurransemyndigheter og nasjonale dom-
stolers kompetanse. Norske domstoler kan med andre ord ha kompe-
tanse til å anvende EØS-avtalen artikkel 53 og 54 i samme saker som
EF-Kommisjonen, og danske domstoler kan ha kompetanse til å an-
vende reglene i samme saker som EFTA Overvakingsorganet. Tatt i
betraktning utviklingen i retning av desentralisering av håndhevelsen
av konkurranseretten i EF, oppstår spørsmålet om hvordan dette vil
stille seg i EØS.

Så vidt meg bekjent, vurderes det på EFTA-siden å unnlate å utstede
noen meddelelse tilsvarende EF-Kommisjonens utkast til retningslinjer
for anvendelse av RT artikkel 85(1) og 86. Årsaken er at man føler
behov for en viss konsolidering på EFTA nivå, oppbygging av kompe-
tanse og utvikling av en enhetlig politikk før man går til det skritt å
oppfordre til bruk av nasjonale domstoler.

Man skal imidlertid erindre at de nasjonale domstolenes kompetanse
i EF er en konsekvens av regienes direkte effekt og støttet på RT ar-
tikkel 5. I de dualistiske EFTA statene vil de nasjonale domstolenes
kompetanse til å anvende regiene følge direkte av den nasjonale inkor-
poreringsloven, og forøvrig også kunne støttes av EØS-avtalen artikkel
3. Det foreligger altså ingen mulighet for EFTA Overvåkingorganet til
å frata dem kompetansen til dette på generelt grunnlag, det kan bare
unnlates å oppfordre til bruk av nasjonale domstoler.

Et annet poeng i denne sammenhengen er at EF-Kommisjonens plikt
til å gi økonomisk og juridisk informasjon til de nasjonale domstolene er
fastlagt i rettspraksis, og basert blant annet på RT artikkel 5. Det er
derfor spørsmål om dette ikke er en förpliktelse som EFTAs Overvåk-
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ingsorgan vil ha overfor de nasjonale domstolene i EFTA allerede på
grunnlag av EØS-avtalen artikkel 3 jfr artikkel 6.

Et ytterligere spørsmål er hvorvidt dette åpner for »diagonalt sam-
spill«, dvs samarbeid mellom Kommisjonen og nasjonale domstoler i
EFTA statene, eller mellom EFTA Overvakingsorganet og de nasjonale
domstolene i EF. (I dag (før EØS-avtalens ikrafttredelse) ville dette
være å strekke rekkevidden av Delimitis og RT artikkel 5 for langt. RT
artikkel 5 gir grunnlag for Kommisjonens förpliktelser overfor med-
lemsstatene, men kan neppe brukes til å pålegge Kommisjonen förplik-
telser overfor nasjonale domstoler i EFTA statene i saker hvor frihan-
delsavtalens konkurranseregler er påberopt). Spørsmålet må i tilfelle
være om Kommisjonen kan ha fått en slik plikt gjennom EØS-avtalen
artikkel 3. Avtalepartenes høye ambisjonsnivå med hensyn til konkur-
ransepolitikken, slik det går frem av forordet til EØS-avtalen (sitert
ovenfor) kan brukes som argument for etableringen av en slik plikt. Det
går imidlertid klart frem av EØS-avtalen protokoll 23 om samarbeid
mellom overvåkingsorganene at Kommisjonen må gå gjennom EFTA
Overvakingsorganet når den har behov for samarbeid med nasjonale
EFTA myndigheter. Tilsvarende må EFTA Overvakingsorganet gjen-
nom Kommisjonen med sine forespørsler. Likevel kan man ikke si at
protokoll 22 alene løser dette spørsmålet, ettersom protokoll 22 kon-
sentrerer seg om overvåkingsorganenes krav til nasjonale myndigheter
om assistanse, og ikke som Delimitis, den omvendte problemstillingen.
Til tross for EØS-avtalens artikkel 6 er det etter min mening tvilsomt
om det å pålegge Kommisjonen og EFTA Overvakingsorganet en slik
plikt på grunnlag av artikkel 3 foreløbig er forsvarlig.

Til tross for det felles regelverket og det tette samarbeidet det er lagt
til rette for på konkurranserettens område i EØS-avtalen, innebærer
den såkalte to-pillar ordningen med hensyn til håndhevingen av kon-
kurransereglene altså etter min mening at samspillet mellom det nasjo-
nale og det europeiske nivået under EØS-avtalen ikke vil bli helt slik det
er (evt. er planlagt) for EF internt. Mulighetene for motstridende av-
gjørelser fra nasjonalt og europeisk nivå vil foreligge og skape prinsi-
pielt sett vanskelige spørsmål. Noen risiko for uensartet praktisering av
konkurransereglene mer generelt er det imidlertid etter min mening
ingen grunn til å anta at dette innebærer. I praksis vil det neppe bli
vanskeligere for foretakene å leve med dette problemet enn det har
vært å leve med de tilsvarende problemene innenfor EF.



Nasjonal og Europeisk konkurranserett 805

3.3. Avtalene med sentral- og östeuropeiske stater
Både EFTA-landene og EF har inngått eller er i ferd med å inngå
avtaler med de sentral- og øst-europeiske statene som inneholder regler
om konkurranse.

EFs avtaler har form av assosiasjonsavtaler. Avtaler med Ungarn,
Polen og Den tsjekkiske og slovakiske republikken ble inngått i 1992.
Disse dekker mer enn tradisjonelle frihandelsavtaler. Ratifikasjonspro-
sessen omfatter derfor på EFs side både medlemsstatene og Europa-
parlamentet, og har tatt noe tid. Deler av avtalene, inklusive reglene om
konkurranse, har imidlertid allerede trådt i kraft. Avtaler med Roma-
nia og Bulgaria ble parafert like før jul i 1992, og bygger på samme
modell som de øvrige hva reglene om konkurranse angår.

På samme måte som i frihandelsavtalene mellom de enkelte EFTA-
landene og EF, erklæres konkurransebegrensende avtaler eller misbruk
av dominerende markedposisjon å være uforenlig med assosiasjonsav-
talen43, og mulige problemer er forutsatt løst innen den felles komiteen.
Avtalene skiller seg imidlertid fra våre tradisjonelle frihandelsavtaler på
tre punkter. For det første er det enighet mellom avtalepartene om at
kriterier fra anvendelsen av RT artikkel 85 og 86 skal legges til grunn
for vurderingen av saker i forhold til disse konkurransereglene. For det
andre pålegges den felles komitéen å vedta nødvendige implemen-
terende regler til disse prinsippene. For det tredje inneholder avtalene
særlige regler for offentlige foretak, kombinert med en tre års over-
gangsperiode for disse.

Det gjenstår å se hvilken rolle tolkingsregelens henvisning til RT
artikkel 85 og 86 vil få i praksis. Den gir etter sin ordlyd ikke anvisning
på en identisk tolking av reglene i assosiasjonsavtalene og Romatrakta-
ten. Fra EF-domstolens praksis er vi dessuten kjent med at en bestem-
melser med lik ordlyd satt inn i ulike avtaler ikke nødvendigvis vil bli
tolket likt, blant annet på grunn av avtalenes formål. Slike betraktninger
kan meget vel gjøre seg gjeldende for enkelte spørsmål også i denne
sammenhengen. Betydningen av regelen vil dessuten først virkelig
kunne fastlegges etter at den felles komiteen har blitt enig om imple-
menterende regler. Fra en praktisk synsvinkel beror rettstilstanden ikke
minst på de prosessuelle ordninger som etableres for handheving av

43 EFs avtale med Polen kan tjene til illustrasjon, se OJ 1992 L 114, artikkel 33 og
35.
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disse reglene, og på samspillet mellom de ulike myndighetene og fore-
takene i så måte.

Foreløbig har man derfor ikke grunnlag for å si at de samme kon-
kurransereglene gjelder for handelen mellom de berørte sentral- og
østeuropeiske landene og EF som internt i EF. Det kan imidlertid ikke
være tvil om at man beveger seg i den retning hva de materielle regiene
angår.

EFTA-landene har inngått multilaterale frihandelsavtaler med Den
tsjekkiske og slovakiske republikken, Polen og Romania. Den første av
disse er trådt i kraft, mens de andre to forventes å tre i kraft våren
1993. Forhandlinger finner dessuten sted med Ungarn og Bulgaria, og
forventes å være avsluttet innen sommeren 1993.

Disse regiene bygger på samme modell som EFTA-landenes frihan-
delsavtaler med EF, og forsåvidt også på samme grunntrekk som EFs
assosiasjonsavtaler beskrevet ovenfor, med hensyn til konkurransereg-
lene. De inneholder imidlertid naturlig nok ingen tolkingsdirektiv med
henvisning til praksis under RT artikkel 85 og 86. Det gis heller ingen
tilsvarende anvisning på opprettelsen av implementerende regler. I
prinsippet foreligger derfor ikke grunnlag for å hevde at tolkingen av
disse konkurransebestemmelsene vil tilsvare EFs. For alle praktiske for-
mål vil man etter min mening likevel kunne finne en veiledning i EF-
rettens betraktningsmåter også under disse regiene. Dette vil ikke minst
gjelde på det tidspunkt hvor EØS-avtalen er trådt i kraft, ettersom EFs
konkurranseregler da vil være de reglene EFTA-landene praktiserer
for handelen i Europa forøvrig. For de EFTA-land som måtte bli med-
lemmer av EF, vil disse avtalene måtte reforhandles, ettersom avtalene
EF allerede har inngått med de samme landene da vil komme til an-
vendelse.

Norge, Sverige, Sveits og Finland har dessuten inngått bilaterale fri-
handelsavtaler med de baltiske statene. Til tross for at disse avtalene i
de fleste henseende er bygget over samme lest som de multilaterale
avtalene, inneholder de ikke materielle konkurranseregler. Forutset-
ningen er at slike skal utvikles på et senere tidspunkt.

De avtalene som er inngått med de sentral- og østeuropeiske statene
kan derfor ikke danne grunnlag for en påstand om at det allerede
foreligger en felles konkurranserett for handelen mellom EF/EFTA-
statene internt og handelen mellom EF/EFTA og disse statene.
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Konklusjon
Den utvikling som finner sted innenfor konkurranseretten er en gjen-
speiling av en mer generell trend i Europa for å legge til rette for
handel over landegrensene. Utviklingen er også i samsvar med en mer
global trend. USA og Canada har regulert konkurranserettslige spørs-
mål i sin frihandelsavtale, og EF og USA har inngått en avtale om
samarbeide i konkurransesaker. En lignende avtale mellom EF og Ca-
nada er under utvikling. Sir Leon Brittan, som i skrivende stund har
anvaret for EFs konkurransepolitikk, men fra 1993 skal ha ansvaret for
handelspolitikken i EF, har foreslått at samarbeidet løftes opp på et
virkelig globalt nivå gjennom regulering i GATT44.

Det europeiske samarbeidet med hensyn til konkurranseretten har
vist seg å være mest effektivt hvor det har basert seg på et samspill
mellom felles og nasjonale regler, og hvor de felles materielle og pro-
sessuelle reglene er tilpasset innbyrdes. Etter gjeldende rett foreligger
det imidlertid ikke én europeisk konkurranserett, selv om utviklingen
går i retning av flere, mer vidtrekkende og sterkere felles regler. Et
markant trekk ved de felles normene som er under utvikling er nettopp
at de gir anvisning på samspill mellom de nasjonale og de felles reglene.

44 World Economic Forum, Davos 3 februar 1992.


