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Den relativt sett nya utvecklingen av konkurrensrättsligt skadestånd på både EU-nivå och 
nationell nivå har visat att de juridiska frågorna på rättsområdet är svåra och reglerna oklara. 
Kommissionen har i ett antal år strävat till en harmonisering samtidigt som de nationella 
domstolarna har avkunnat sina första domar på rättsområdet.  

Strävan på EU-nivå är att säkerställa att de skadelidande kan få ersättning samt att 
den offentliga och den privata verkställigheten av EU:s konkurrensrätt kan effektivt samordnas. 
Kommissionens direktivförslag från år 2013 som godkänts av Europaparlamentet 17.4.20141  
utgör ett betydande steg i denna process. Direktivet innehåller flertalet stadganden som tyder 
på att konkurrensrättsliga skadeståndsprocesser kommer att utvecklas till en särskild form 
av skadeståndsprocesser, där konkurrensrätten, skadeståndsrätten och processrätten möts. 
Huruvida direktivet kommer att leda till samordnade processer i de olika medlemsstaterna 
återstår att se. 

Samtidigt som harmoniseringsarbetet på lagstiftningsnivå går framåt utvecklas 
rättsområdet konstant också av EU-domstolen och de nationella domstolarna. Både direktivet 
och EU-domstolens praxis samt bl.a. de konkurrensrättsliga skadeståndsmålen som pågår 
i Finland tyder på att EU-rätten och konkurrensrätten allt tydligare kommer att inverka 
på de konkurrensrättsliga skadeståndsmålen samt att konkurrensmålen (både parternas 
argument och myndighetens och/eller domstolens beslut) kommer att spela en allt större roll i 
efterföljande skadeståndsprocesser. 

1. EU-domstolens praxis

En av grunderna för utvecklingen av skadestånd i konkurrensrättsliga mål är EU-domstolens 
praxis. Särskilt fallen C-453/99 Courage Ltd mot Bernard Crehan och Bernard Crehan v 
Courage Ltd, [2001] ECR I-6297, hädanefter ”Courage”, och C-295/04-C298/04 Vincenzo 
Manfredi mot Lloyd Adriatico Assicurazioni, [2006] ECR I-6619, hädanefter ”Manfredi”, anses 
allmänt bekräftat ”rätten” till konkurrensrättsligt skadestånd. Tillsammans med den samtida 
politiska drivkraften att framhäva privata parters rätt till skadestånd för konkurrensrättsliga 
överträdelser i EU kommissionens regi har dessa domslut bidragit centralt till utvecklingen.2 
Därtill kan domslutet i C-360/09 Pfleiderer AG mot Bundeskartellamt, [2011] ECR I-5161, 
hädanefter ”Pfleiderer”, som gäller tillgång till handlingar, anses vara ett av de centrala målen 
som utvecklat rättsområdet. De nämnda fallen sammanfattas i korthet nedan.

1  Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstift-
ning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, 2013/0185, 
11.6.2013. Den 17.4.2014 har Europaparlamentet godkänt direktivförslaget. Det nästa steget är för Ministerrådet att 
formellt godkänna direktivet, varefter medlemsstaterna har två år på sig att implementera direktivet.  

2  Det kan dock nämnas att EU-domstolen före fallen Courage och Manfredi redan har behandlat möjligheten för 
skadeståndsansvar mellan enskilda rättssubjekt p.g.a. konkurrensbegränsningar i anslutning till fallet H.J. Banks 
(C-390/98) samt möjligheten för skadeståndsansvar för en konkurrensbegränsning som staten gjort sig skyldig till i 
fallet GT-Link (C-242/95). Vidare kan nämnas att det har förts en akademisk debatt över huruvida ”rätten” till konkurr-
ensrättsligt skadestånd är en EU-rättslig ”rätt”, eller om det de facto handlar om ”möjligheten” att kräva ersättning för 
skada. Inom ramen för detta referat är det dock inte ändamålsenligt att diskutera detta ämne mer ingående.  
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1.1 Talerätt

Courage

Målet3 gällde en tvist mellan bolaget Courage Ltd (”Courage”) och Bernard Crehan (hädanefter 
”Crehan”). Crehan ägde en pub som köpte öl av Courage. Tvisten gällde obetalda leveranser 
av öl. Crehan hyrde sin publokal av IEL, ett bolag som ägdes till lika delar av Courage och ett 
annat bolag. I hyresavtalet ingick en skyldighet för hyresgästen att köpa öl av Courage som var 
skyldigt att leverera de beställda kvantiteterna till ett fastställt pris. Crehan var även skyldig att 
köpa öl av Courage i angivna mängder och sorter. 

Courage väckte en talan mot Crehan och yrkade att Crehan skulle förpliktas att betala 
ett belopp på 15 266 GBP för obetalda leveranser av öl. Crehan bestred betalningsskyldigheten, 
yrkade skadestånd i ett genkäromål och hävdade att inköpsskyldigheten stred mot dåvarande 
artikel 85 i EG-fördraget (numera artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). 

Enligt Crehan sålde Courage öl till fristående pub-ägare till väsentligt lägre priser än 
dem som angavs i hyresavtalet. Han anförde att denna prisskillnad ledde till att verksamhetens 
lönsamhet minskade för pubar som hans som var tvungna att köpa öl till de givna priserna och 
mängderna av Courage. Detta i sin tur ledde till att de måste upphöra med sin verksamhet.
I målet klargjorde EU-domstolen att varje enskilt rättsubjekt har rätt att inför domstol åberopa 
brott mot artikel 85.1.4 Den fulla verkan av artikel 85 i fördraget skulle enligt domstolen 
kunna ifrågasättas om inte varje person har rätt att kräva ersättning för en skada som ett 
konkurrensbegränsande avtal eller handlande påstås ha orsakat honom.5 Har ett bolag brutit 
mot EU-rättsliga konkurrensregler skall därmed enskilda rättssubjekt kunna kräva skadestånd.

Vidare påminde domstolen om EU-rättens sui generis-karaktär och att EU-rätten kan 
skapa rättigheter och skyldigheter också för enskilda. Domstolen konstaterade att EU-rättens 
förbud mot konkurrensbegräsningar har direkt effekt i horisontala rättsförhållanden.6 Således 
kan en part till ett avtal som strider mot EU:s konkurrensrättsliga förbud hänvisa till förbuden 
för att få rättsskydd. Uttrycket ”any individual” (”varje enskild”) som EU-domstolen använde 
i domen har gett upphov till mycket diskussion i den efterföljande debatten i doktrinen kring 
talerätt i konkurrensrättsliga skadeståndsmål.7

Manfredi

Målet8 gällde en tvist mellan ett försäkringsbolag och dess kunder som var ett antal 
privatpersoner. Kunderna väckte en talan i vilken de krävde att försäkringsbolagen skulle 
åläggas att återbetala förhöjda premier. Premiehöjningarna hade genomförts med grund i en 
konkurrensbegränsande samverkan som den nationella konkurrensmyndigheten hade förklarat 
otillåten.

3  Court of Appeal (England & Wales) begäran om förhandsavgörande av EU-domstolen, mål C-453/99 Courage Ltd mot 
Bernard Crehan och Bernard Crehan v Courage Ltd, [2001] ECR I-6297 (”Courage”).

4  Courage, p. 24. 
5  Courage, p. 26
6  Courage, p. 23
7  Katri Havu: Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa, Suomalainen Lakimiesyh-

distys, Helsinki 2013, sid. 51.
8  Giudice di pace di Bitonto (Italien) begäran om förhandsavgörande av EU-domstolen, förenade målen 

C-295/04-C298/04 Vincenzo Manfredi mot Lloyd Adriatico Assicurazioni, [2006] ECR I-6619 (”Manfredi”).
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EU-domstolen konstaterade att artikel 81.1 i EG-fördraget har direkt effekt i 
förhållanden mellan enskilda och ger rättigheter för enskilda som de nationella domstolarna är 
skyldiga at skydda.9 Av detta följer att var och en har rätt att inför domstol åberopa att artikel 
81 i EG-fördraget har åsidosatts (till denna del hänvisade domstolen till Courage) och därmed 
att en överenskommelse eller ett förfarande som är förbjudet enligt denna bestämmelse är 
ogiltigt.10 

Av detta följer att var och en har rätt att begära skadestånd när det föreligger ett 
orsakssamband mellan den skada som har orsakats den enskilda och en överenskommelse 
eller ett förfarande som är förbjudet enligt artikel 81 i EG- fördraget.11 I avsaknad av 
gemenskapsrättsliga föreskrifter på området ska varje medlemsstats interna rättsordning ange 
villkoren för att utöva denna rättighet, inklusive tillämpningen av begreppet orsakssamband, 
under förutsättning att likvärdighets- och effektivitetsprinciperna iakttas.12 I sitt beslut 
konstaterade domstolen, att det följer av effektivitetsprincipen att de personer som har lidit 
skada måste kunna begära ersättning inte bara för faktisk skada (damnum emergens) utan även 
för utebliven vinst (lucrum cessans) samt ränta.13 

1.2 Tillgång till handlingar 

Pfleiderer 

Målet14 handlade om tillgång till handlingar som den tyska konkurrensmyndigheten samlat 
in i anslutning till en kartellutredning. Pfleiderer, som var en kund hos de företag som funnits 
skyldiga till kartellen, ansökte om tillgång till konkurrensmyndighetens samtliga handlingar 
i ärendet. Pfleiderers syfte med ansökan var att förbereda en civilrättslig skadeståndstalan 
på basen av kartellen. Handlingarna innefattade även handlingar avseende förfarandet för 
förmånlig behandling (leniency). Myndigheten vägrade överlåta en del av materialet och 
Pfleiderer förde saken till allmän domstol.

Frågan i EU-domstolen gällde särskilt huruvida Pfleiderer kunde få tillgång till de så 
kallade leniency-handlingarna. Domstolen avgjorde frågan genom att konstatera att unionens 
relevanta lagstiftning inte utgör hinder för att ge tillgång till leniency-handlinga, emedan den 
nationella domstolen bör inom ramen för den nationella rätten fastställa vilka villkor som ska 
vara uppfyllda för att tillgång ska kunna ges eller nekas. I sitt avgörande hänvisade domstolen 
till målen Courage och Manfredi och konstaterade att det följer av vedertagen rättspraxis att 
var och en ska ha rätt att kräva skadestånd med anledning av en skada som orsakats av ett 
beteende som kan begränsa eller snedvrida konkurrensen.15

Domstolen påpekade att rätten till skadestånd förstärker den verkningsfulla karaktären 
av unionens konkurrensregler och avskräcker från sådana, ofta hemliga, avtal eller förfaranden 
som kan begränsa eller snedvrida konkurrensen. Ur detta perspektiv kan talan om skadestånd 

  9  Manfredi, p. 58.
10  Manfredi, p. 59.
11  Manfredi p. 61.
12  Manfredi, p. 64.
13  Manfredi, p. 98-100.
14  Amtsgericht Bonn (Förbundsrepubliken Tyskland) begäran om förhandsavgörande av EU-domstolen, mål C-360/09 

Pfleiderer AG mot Bundeskartellamt, [2011] ECR I-5161 (”Pfleiderer”).
15  Pfleiderer, p. 28.
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inför de nationella domstolarna på ett väsentligt sätt bidra till att bevara en effektiv konkurrens 
i Europeiska Unionen.16 

2. Harmoniseringsarbetet

Vid sidan av den ovan relaterade utvecklingen i EU-domstolens praxis har även 
sekundärlagstiftning utarbetats som drivit framåt skadeståndrätten i konkurrensmål. Den 
relevanta sekundärlagstiftningen har inledningsvis varit i form av s.k. soft law men har därefter 
även övergått till sedvanlig ”hård” lagstiftning i form av ett direktiv. Dessa initiativ har 
föregåtts av en sedvanlig konsultationsprocess och aktiv debatt mellan EU-institutionerna och 
relevanta intressenter.

År 2005 utgav kommissionen en grönbok17 avseende konkurrensrättsligt skadestånd, 
som följdes av en vitbok18 på området år 2008. År 2013 utgav kommissionen sitt direktivförslag 
om konkurrensrättsligt skadestånd.19 I anslutning till direktivförslaget utgav kommissionen 
också ett meddelande om beräkning av skada vid konkurrensrättsliga skadeståndstalan20 samt 
praktisk vägledning för beräkning av skada21.

2.1 Grönboken  

I grönboken presenterade kommissionen först sin syn på varför det privata 
verkställandet av konkurrensrättsligt skadestånd borde effektiveras och förenklas. 

Därefter tog kommissionen upp ett antal frågor för konsultation inklusive kärandens 
tillgång till bevis, nivån av vållande som krävs, skadeståndets storlek, passing-on-fenomenet,22 
den indirekta köparens ställning, möjligheten för konsumenter att använda grupptalan, 
kärandens risk för rättegångskostnader samt eventuella oklarheter kring domstolens behörighet 
och tillämplig lag.

I tillägg till frågor presenterade kommissionen som sedvanligt alternativa förslag till 
hur ovan nämnda och övriga frågor kunde åtgärdas och eftersökte kommentarer om åtgärdernas 
lämplighet. De föreslagna åtgärderna varierade från mycket radikala förslag, såsom att införa en 
amerikansk discovery-modell, till förslag som mycket minimalt skulle ändra på rättsläget. Efter 
de utlåtanden som samlades in i anknytning till grönboken fördes vissa förslag vidare i vitboken.

2.2 Vitboken 

Vitboken utgick ifrån att den konkurrensrättsliga skadeståndsrättens harmonisering skulle 

16  Pfleiderer, p. 29.
17  Grönbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler, KOM(2005) 672, 19.12.2005 (”grönboken”).
18  Vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler, KOM(2008) 165, 2.4.2008 (”vitboken”).
19  Se fotnot 1 ovan.
20  Meddelande från kommissionen om beräkning av skada vid skadeståndstalan vid överträdelse av artikel 101 eller 102 

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, C(2013) 3440, 11.6.2013.
21  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, följedokument till C(2013) 3440, praktisk vägledning för beräkning 

av skada vid skadeståndstalan vid överträdelse av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt, SWD(2013) 205, 11.6.2013.

22  Med passing-on-fenomenet avses övervältring av kostnaderna som en konkurrensöverträdelse orsakat på någon 
annan (t.ex. övervältring av kostnaderna som orsakats av högre inköpspriser på ens egna kunder).
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genomföras delvis genom EU-rätten och delvis genom nationella normer. Vitbokens 
utgångspunkter har allmänt ansetts utvisa att kommissionen var tvungen till att stävja eventuella 
ambitiösa förhoppningar om en långtgående harmonisering av den konkurrensrättsliga 
skadeståndsrätten. Flera av förslagen i grönboken hade stött på motstånd i medlemsstaterna 
och som resultat ingick endast en del av förslagen i vitboken och många av dem även i 
väsentligt mildare form. 

Trots att vitboken utgår ifrån att den privata verkställigheten är ett sätt att effektivera 
den offentliga övervakningen av konkurrensrätten, kan det konstateras att vitboken inte 
understryker betydelsen av varje enskilds rätt att kräva skadestånd som en förebyggande 
funktion inom konkurrensrätten. Istället konstateras helt enkelt att ”varje medborgare eller 
företag som lider skada som en följd av brott mot EG:s konkurrensregler (artiklarna 81 och 
82 i EG-fördraget) ska kunna kräva skadestånd av den part som orsakade skadan.23 Rätten till 
ersättning för personer som drabbats av skada till följd av att gemenskapens konkurrensregler 
garanteras av gemenskapsrätten, vilket EG-domstolen har påpekat 2001 och 2006.”24

2.3 Direktivförslaget 2013

Kommissionen offentliggjorde sitt förslag till ett nytt direktiv i juni 2013. Förslaget har 
gått igenom den normala lagstiftningsordningen i EU och modifierats en del som ett led i 
de sedvanliga förhandlingarna i och emellan Ministerrådet och Europaparlamentet.  Den 
17.4.2014 har Europaparlamentet godkänt den sista versionen av direktivförslaget. Det 
sista steget som väntas inom kort är för Ministerrådet att formellt godkänna densamma. 
Medlemsstaterna kommer att ha två år tid på sig att implementera direktivet.  Kommentarerna 
nedan är baserade på den av Europaparlamentet godkända versionen25 17.4.2014 (i väntan på 
att den formella processen avslutas och att direktivet publiceras i den officiella tidningen), 
hädanefter ”Direktivet”. 

Direktivet syftar till att säkerställa att den som lidit skada av en konkurrensbegränsning 
ska kunna utöva sin rätt att få full ersättning för skadan. Direktivet är avsett att förstärka de 
rättsregler som redan skapats i praxis. Direktivet avser även att optimera samspelet mellan 
konkurrensmyndigheternas tillämpning av konkurrensreglerna och tillämpningen av dessa 
regler då skadeståndstalan behandlas i nationella domstolar. 

Direktivet inbegriper bl.a. regler angående bevisning och utlämning av bevis, s.k. 
edition. I relation till bevisning som finns hos en konkurrensmyndighet stadgas att en del av 
handlingarna inte skulle kunna utges, såsom de handlingar som hänför sig till så kallade leniency-
program. Därtill skall handlingar enbart kunna användas som bevis vid en skadeståndstalan av 
den person som fått tillgång till dokumenten. Vidare stadgas att medlemsstaterna ska införa 
sanktioner för bl.a. underlåtenhet att fullgöra editionsplikten och förskingring av bevisning.

Direktivet föreskriver även att en skadelidande parts möjlighet att utöva sina rättigheter 
inte ska hindras av beviskrav och att det tvärtom i kartellskadeståndsmål skulle finnas en 
presumtion om att skada har uppkommit. Detta grundar sig på tankegången att nationella 
konkurrensmyndigheter och lagakraftvunna avgöranden av domstol gällande överträdelser av 
artikel 101 och 102 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör anses vara bindande 
för nationella domstolar i skadeståndsmål.

23  Vitboken, sid. 2.
24  Vitboken, sid. 2.
25  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0451+0+DOC+XML+V0//SV
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Direktivet föreskriver även att preskriptionsfrister inte ska utgöra ett hinder för den 
som drabbats av en konkurrensbegränsning att väcka skadeståndstalan. Därmed uppställer 
Direktivet nu ett krav på en minst fem års frist att väcka talan efter det att en drabbad part blev 
medveten om konkurrensbegränsningen, den skada som vållats och lagöverträdarens identitet. 
Därtill ska preskriptionstiden inte börja löpa förrän den dag då en fortlöpande eller upprepad 
överträdelse upphör. Slutligen stipulerar Direktivet att om en konkurrensmyndighet inleder en 
undersökning av en misstänkt konkurrensbegränsning, ska preskriptionsfristen för väckande 
av skadeståndstalan börja löpa först ett år efter det att ett myndighetens beslut har blivit slutligt 
eller myndighetsförfarandet avslutats på något annat sätt.

I situationer där konkurrensbegränsningen tagit form av en kartell ska alla deltagare 
i kartellen vara solidariskt ansvariga för den skada som konkurrensbegränsningen orsakat. 
Eftersom de som beviljats förmånlig behandling i ett myndighetsförfarande sällan överklagar 
ett överträdelsebeslut, blir överträdelsebeslut slutliga avsevärt tidigare för dessa och gör dem 
till en huvudsaklig målgrupp för skadeståndsyrkanden. Därmed innehåller Direktivet en regel 
om att ansvaret för den part som befriats från påföljder samt beloppet denne är skyldig att 
betala till övriga kartelldeltagare inom ramen för det solidariska ansvaret ska begränsas till 
den skada som har åsamkats egna direkta eller indirekta köpare, eller direkta eller indirekta 
leverantörer. Hur denna andel ska fastställas (omsättning, marknadsandel, roll i kartellen 
osv.) avgör medlemsstaterna, så länge som effektivitets- och likvärdighetsprincipen iakttas. 
Begränsningen av ansvaret för det företag som beviljats befrielse från påföljder är ändå inte 
absolut. Den befriade blir i sista hand ansvarig ifall de andra kartellmedlemmarna inte kan 
betala fullt skadestånd.

Därtill innehåller Direktivet explicita stadganden om passing on defence, d.v.s. att 
medlemsstaterna bör säkerställa att svaranden i ett skadeståndsmål kan till sitt försvar åberopa 
att käranden har kunnat övervältra kostnaderna som föranletts av konkurrensbegränsningen på 
någon annan. Detta förutsätter dock att det inte är rättsligt omöjligt för den som kostnaderna 
övervältrats på att få sin skada ersatt. Därutöver innehåller Direktivet bestämmelser som 
berör vilken bevisning en indirekt köpare, dvs. en skadelidande person som inte är i ett 
avtalsförhållande med den som har brutit mot konkurrensreglerna, ska kunna framföra i 
domstol. Det ska också säkerställas att den som drabbats av en inköpskartell och således lidit 
skada i form av minskade vinster, ska kunna få sin rätt till ersättning prövad i domstol. Därtill 
innehåller Direktivet en bestämmelse vars syfte är att säkerställa att då skadeståndstalan väcks 
av käranden i olika nivåer i försörjningskedjan (såsom en köpare och en indirekt köpare), ska 
alla dessa få en enhetlig rättstillämpning när det handlar om samma konkurrensbegränsning.

 Slutligen strävar Direktivet även till att uppmuntra och stöda alternativ tvistlösning 
och förlikning. För att göra tvistlösningen utanför domstolen mera attraktiv föreskrivs ett 
tillfälligt avbrott i preskriptionsfristen för väckande av skadeståndstalan. Likaså, ska ett 
tillfälligt avbrott i pågående processer vara möjligt om alternativ tvistlösning pågår. Vidare 
innehåller Direktivet bestämmelser om vilken effekt en förlikning ska ha när en skadelidande 
gör upp med en av flera parter som deltagit i en konkurrensbegränsning.
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3. Konkurrensrättsligt skadestånd enligt finsk lag

3.1 Konkurrenslagen

I Finska konkurrenslagen (2011/948) stadgas det i 20 § att en näringsidkare eller en 
sammanslutning av näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot något 
av förbuden i 5 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, är skyldig att ersätta den skada som har orsakats av konkurrensbegränsningen. 
Således definieras både vilka parter som kan bli ersättningsskyldiga samt att ett orsakssamband 
bör föreligga för att ersättningsskyldigheten skall uppstå. 26

Enligt lagens förarbeten utgör skadeståndet ersättning för såväl direkt som indirekt 
ekonomisk förlust. Som exempel på sådan förlust uppräknas ersättning för utgifter, prisskillnad 
och utebliven vinst. 

3.2 Finsk rättspraxis 

Finland hör till en av de medlemsstater i vilka flera konkurrensrättsliga skadeståndsmål pågår. 
Under 2000-talet har marknadsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) utfärdat 
flertalet fällande kartellbeslut vilket har gett upphov till flertalet kartellskadeståndsmål i de 
allmänna domstolarna. I skrivande stund har kartellskadeståndsdomar avkunnats i första 
instans i tre mål; ”asfaltkartellmålet”, ”bilreservdelskartellmålet” samt ”skogskartellmålet”. 
Därtill har Helsingfors tingsrätt avkunnat en deldom i det så kallade väteperoxidkartellmålet. 
Dessa mål sammanfattas i korthet nedan.

3.2.1 Asfaltkartellen

Enligt HFD:s beslut 29.9.2009 hade ett flertal asfaltbolag brutit mot konkurrensreglerna. HFD 
konstaterade att det hade rått en riksomfattande enhetlig kartell på den finska asfaltmarknaden 
under åren 1994-2002. Kartellen ansågs ha varit ledd av Lemminkäinen och omfattat de sju 
största aktörerna på marknaden. HFD dömde bolagen till sammanlagt 82 miljoner euro i 
påföljdsavgifter27. På basis av HFD:s laga kraft vunna beslut väckte den finska staten och 
40 kommuner skadeståndstalan mot Lemminkäinen och vissa andra av de andra aktörerna på 
marknaden. 

Den 28.11.2013 gav Helsingfors tingsrätt 41 enskilda domar i ärendet. Kommunerna 
och staten ansågs i sig ha talerätt i ärendet. Största delen av kommunernas skadeståndskrav 
godkändes medan statens ersättningskrav förkastades i sin helhet. Svarandena vann dock 
framgång särskilt avseende skadeberäkningen, vilket ledde till att skadestånd utdömdes till ett 
belopp på 37,4 miljoner euro, även om det ursprungliga ersättningskravet var 120 miljoner euro. 

26  I den gamla lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) stadgades i 18 a § att enbart näringsidkare kunde få 
sådana skador ersatta som orsakats av en annan näringsidkares konkurrensbegränsning. EU-domstolens praxis ledde 
dock till en ändring i lagstiftningen och numera stadgas i konkurrenslagens (948/2011) 20 § att en näringsidkare är 
”skyldig att ersätta den skada som har orsakats av konkurrensbegränsningen.” Således utvidgar den nya lagen tillämp-
ningsområdet även till enskilda rättssubjekt.

27  Ofta används även benämningen ”böter” för de konkurrensrättsliga påföljdsavgifterna. Överträdelser av konkurren-
sreglerna, s.k. konkurrensbegränsningar eller konkurrensbrott, behandlas i Finland i en förvaltningsrättslig process 
- inte i en straffrättslig process - och således är benämningen ”böter” aningen missvisande.   
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Räntor och kostnader kommer dock att fördubbla ersättningsbeloppet.28

Tingsrätten förkastade statens ersättningskrav på basis av att det under processen 
framkommit att tjänstemän vid Vägverket och Trafikverket hade varit medvetna om kartellen 
samt deltagit i kartellen från år 1998.29 Detta är intressant bl.a. i relation till rättskraften av 
HFD:s beslut gällande den konstaterade kartellen. Marknadsdomstolen och HFD har aldrig 
behandlat statens eventuella delaktighet i kartellen eftersom Konkurrens och konsumentverkets 
(KKV) förslag till åläggande av påföljder30 inte inkluderade staten som svarande.31 Tingsrätten 
fann att HFD:s beslut hade en positiv rättskraftsverkan i skadeståndsmålet och detta innebar 
att det lagakraftvunna beslutet fastställde kartellens ”minimi”-utsträckning bl.a. gällande de 
delaktiga aktörerna, men hindrade inte tingsrätten från att finna att även andra aktörer tagit del 
i kartellen. Det är i det närmaste intressant att se huruvida tingsrättens dom avseende statens 
delaktighet kommer att leda till skadeståndskrav riktas även gentemot staten.

Statens Trafikverk har meddelat missnöje över domen och överväger att överklaga 
domen.32 Av svarandena har åtminstone Lemminkäinen meddelat att det överklagar tingsrättens 
beslut till hovrätten.33

3.2.2 Bilreservdelskartellen

År 2009 fastslog marknadsdomstolen att flera partiaffärer för bilreservdelar deltagit i ett olagligt 
prissamarbete åren 2004-2005 och ålade dem att betala påföljdsavgifter på sammanlagt över en 
miljon euro. Målet togs upp i HFD men beslutet ändrades inte. I december 2007 väckte Atoy Oy, 
hädanefter ”Atoy”, talan i Helsingfors tingsrätt mot flera av partiaffärerna. Skadeståndstalan 
lämnades vilande år 2007 då förvaltningsprocessen angående konkurrensbegränsningen 
fortfarande pågick. 

Som följd av beslutet i HFD yrkade Atoy 66,2 miljoner euro i skadestånd för 
intäktsförlust, försäljningsförlust samt finansiell intäktsförlust jämte ränta. Atoy påstod att 
konkurrenterna som fällts för konkurrensbegränsande verksamhet hade hindrat Atoy från att 
verkställa sin affärsplan som gällde en betydlig utvidgning av Atoys verksamhet. Den 31.3.2014 
meddelade Helsingfors tingsrätt sin dom34 i ärendet. Domstolen förkastade Atoys talan i sin 
helhet. Domstolen konstaterade att orsaken till att Atoy delvis inte lyckades verkställa sina 
planer var att Atoy inte var förberedd för utvidgningen. Således hade konkurrensbegränsningen 
inte orsakat att planerna gick i stöpet. Det är även av intresse att notera att Atoy vägrade 
överlämna kopior på de avtal och den affärsplan som låg till grund för dess skadeståndskrav 
trots editionsbeslut av domstolen att dessa skulle överlämnas till svarandena. Atoy har anmält 
missnöje och tidsfristen för besväret har förlängts till hösten 2014. 

28  Se t.ex. Helsingfors tingsrätts dom gällande Helsingfors stads skadeståndstalan mot Lemminkäinen Oyj och VLT Trading 
Oy:s konkursbo (tidigare Valtatie Oy) L 09/10623.

29  Staten ålades därmed att ersätta bolagens rättegångskostnader med 2,6 miljoner euro. Helsingfors tingsrätts dom L 
08/16911, 28.11.2013.

30  Konkurrensmyndigheten (KKV) i Finland har inte behörighet att ålägga påföljder p.g.a. konkurrensbegränsningar, utan 
gör ett förslag till marknadsdomstolen för åläggande av påföljder.

31  KKV:s utredningar gällde även staten men KKV:s förslag till marknadsdomstolen inbegrep inte staten som svarande, då 
KKV kommit fram till att det inte fanns tillräckligt bevis över statens delaktighet.

32  http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/nyheter/2013/04122013_missnoje , 26.2.2014.
33  http://www.abounderrattelser.fi/news/2014/03/skadestand-for-asfaltkartell-till-hovratten.html 
34  Dnr L 07/33936, 31.3.2014.
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3.2.3 Skogskartellen

I december 2009 fastställde marknadsdomstolen en påföljdsavgift för Metsäliitto Osuuskunta 
(numera Metsä Group) och Stora Enso. Påföljdsavgifterna uppgick sammanlagt till 51 
miljoner euro. Enligt beslutet hade skogsbolagen under åren 1997-2004 gjort sig skyldiga till 
allvarlig konkurrensbegränsning i och med att de kommit överens om råvirkespriser och utbytt 
konfidentiella uppgifter i samband med virkeshandeln. Även UPM hade tagit del av kartellen 
och anmälde den till KKV år 2004 och blev således befriad från påföljdsavgifter. Detta befriar 
dock inte bolaget från skadeståndsansvar. 

Till följd av marknadsdomstolens beslut har hundratals skadeståndsmål väckts i flera 
tingsrätter runtom i Finland (ungefär 650 enbart i Helsingfors tingsrätt). Ersättningsyrkandena 
uppgår tillsammans till över 200 miljoner euro. Kärandeparterna inbegriper Skogsstyrelsen 
(Metsähallitus) som största enskilda ersättningssökande samt diverse kommuner, församlingar 
och privata skogsägare. Svarandena har bestridit att skada uppstått samt att de skulle vara 
ersättningsskyldiga. Helsingfors tingsrätt behandlade skilt frågan om preskription och 
avvisade 28.3.2014 de 13 första käromålen som hade väckts av kommuner, församlingar och 
skogsägare som preskriberade.35 Enligt tingsrätten hade preskriptionstiden börjat löpa då UPM 
anmälde kartellen och ärendet togs upp i vid utsträckning i media. Således hade de flesta målen 
anhängiggjorts efter att preskriptionstiden löpt ut även om kartellen de facto fastställts först när 
marknadsdomstolen givit sitt beslut 2009. Även i dessa fall kommer käranden antagligen att 
överklaga beslutet. Skogsstyrelsens talan är ännu anhängigt och oavgjort.

3.2.4 Väteperoxidkartellen

Målet baserar sig på ett beslut av EU-kommissionen år 2006, i vilket Kemira och flera andra 
europeiska kemikaliebolag konstaterades ha upprätthållit en kartell som innebar att bolagen 
kommit överens om såväl pris som en minskning i produktionskapacitet. Kemira ansågs ha 
tagit del av kartellen år 1994-2000. Till följd av detta beslut har en kärandepart, CDC, väckt 
talan i Helsingfors ting srätt mot Kemira våren 2011. 

I en mellandom avkunnad den 4.7.2013 har Helsingfors tingsrätt funnit sig behörig 
att behandla ärendet. Därtill fann tingsrätten i sin deldom att skadeståndskraven inte hade 
preskriberats på vissa grunder samt att den överlåtelse av skadeståndskravet som skett mellan 
CDC och ett antal skogsbolag varit tillåten. I den slutliga domen ska bland annat vissa andra 
preskriptionsfrågor samt hur solidariskt ansvar kan påverka Kemiras ansvar för skadestånden 
behandlas. Huvudförhandling i ärendet hålls under våren 2014 och den slutliga domen kan 
således tidigast väntas i höst.

CDC är ett koncernbolag baserat i Bryssel som köper skadeståndsfordringar baserade 
på brott mot såväl EU:s som medlemsstaternas nationella konkurrenslagstiftning. I målet mot 
Kemira, har två skogsbolag överlåtit sina fordringar till CDC. Denna processbolagskonstruktion 
kan liknas vid extern tvistefinansiering där en part som har en fordran inte själv finansierar 
processen och i gengäld för denna finansiering ger en viss andel av en eventuell vinst i målet 
till finansiären. Med processbolagskonstruktionen drivs dock talan i processbolagets namn och 
processbolaget blir därmed även skyldigt för eventuella rättegångskostnader. Konstruktioner där 

35  På fallen tillämpades den gamla lagen om konkurrensbegränsning, där preskriptionstiden inte är bunden till mark-
nadsdomstolens beslut. Den nya konkurrenslagen innehåller en sådan förlängning på preskriptionstiden, men kan inte 
tillämpas retroaktivt på de situationer som faller under den gamla lagens tillämpningstid.
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CDC köpt upp skadeståndskrav har dock inte alltid varit framgångsrika. I Tyskland förkastades 
ett liknande mål på grund av osäkerheten kring huruvida det relevanta CDC dotterbolaget 
hade medel att täcka eventuella rättegångskostnader samt det faktum att CDC enligt tysk rätt 
saknade behövligt tillstånd att driva målet. Således ansågs fordringsöverlåtelserna ogiltiga.36 I 
det finska fallet har motsvarande argument inte hittills vunnit framgång. 

4. Vi går mot en särskild form av skadeståndsprocess

De finska domarna från första instans har inte till alla delar varit i linje med varandra, vilket är 
ett tecken på att de juridiska frågorna på rättsområdet är svåra och reglerna oklara. Bland annat 
preskriptionstiderna för skadeståndskraven har tolkats på olika sätt i de olika fallen. 

När ingen av domarna är slutlig är det i detta skede ännu svårt att dra några generella 
och långtgående slutsatser. Domen i asfaltmålet är dock särskilt intressant, eftersom domstolen 
i detta mål inte tvekade att tillämpa EU-rättsliga principer även på frågor där tillämpning av 
den nationella lagstiftningen traditionellt hade lett till ett motsatt resultat. Domstolen ansåg 
t.ex. att ansvaret för kartellskadestånd kunde följa ett affärsköp i enlighet med de principer 
som tillämpats inom den offentliga verkställningen av EU:s konkurrensrätt, emedan den 
traditionella bolagsrättsliga tolkningen i Finland är att skadeståndsansvar inte följer i ett 
affärsköp. Domstolen konstaterade explicit att den offentliga och den privata verkställigheten 
av EU:s konkurrensrätt bör ses som en helhet och att verkställigheten av bägge bör vara 
effektiv. Således kom domstolen till slutsatsen att den EU-rättsliga principen om ekonomisk 
succession bör tillämpas även i samband med konkurrensrättsligt skadeståndskrav, d.v.s. 
den privaträttsliga verkställningen av konkurrensrätten. Samtidigt åsidosatte domstolen den 
nationella bolagsrättsliga tolkningen. Detta är ett tydligt exempel på att konkurrensrättsligt 
skadestånd åtminstone i Finland är på väg mot en särskild form av skadeståndsprocess som 
skiljer sig från allmän skadeståndsrätt och traditionella skadeståndsrättsliga principer.  

Ytterligare kan man säga att lagstiftningsaktiviteten inom EU som resulterat 
i Direktivet i sin helhet är ett tecken på strävan (på EU-nivå) mot en särskild form av 
skadeståndsprocess. Goda exempel på denna strävan är Direktivets stadganden om bindande 
verkan av nationella överträdelsebeslut, stadgandena om edition samt stadgandena avseende 
skadepresumtion. I det följande tas dessa upp i korthet.

4.1 Bindande verkan av nationella överträdelsebeslut 

Kommissionens direktivförslag i juni 2013 innehöll i artikel 9 ett stadgande enligt vilket en 
nationell domstol inte ska fatta ett beslut som strider mot ett slutligt nationellt överträdelsebeslut 
av en konkurrensmyndighet eller domstol. Varken stadgandet eller direktivförslagets inledande 
paragrafer gav mera information om räckvidden av den avsedda rättskraftsverkan. Förslaget 
hänvisade enbart till det faktum att kommissionsbeslut redan har motsvarande verkan. Frågan 
förblev således till vilken utsträckning överträdelsebesluten skall binda nationella domstolar 
i skadeståndsmål.

36  Düsseldorfs tingsrätts dom 17.12.2013. Domstolen fastslog att då CDC enbart minimalt finansierat sitt dotterbolag 
som drev målet så kunde dotterbolaget inte ha kunnat ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Detta var 
ett olovligt sätt att försöka flytta över den ekonomiska risk som hänför sig till processer på motparten. Vidare fanns 
det en lag ikraft fram till juni 2008 som förutsatte ett lagstadgat tillstånd för indrivning av en tredje parts fordran. Då 
CDC inte hade ett sådant tillstånd måste målet förkastas.
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Frågan är relevant särskilt med hänsyn till att den rättsliga påföljden som eftersträvas 
å ena sidan i konkurrensrättsliga mål och å andra sidan i skadeståndsrättsliga mål är olika. 
Därtill handlar det om rättsprocesser mellan olika parter och till exempel i Finland om två olika 
processarter (förvaltningsprocess och civilprocess). Det är således fråga om två till identiteten 
olika rättegångar. 

I de finska skadeståndsmålen, som hänvisats till ovan, har HFD:s slutliga 
beslut i konkurrensmålen getts en positiv rättskraftsverkan. Detta betyder att domslutet i 
konkurrensmålet inte längre kan bestridas i samband med skadeståndsmålet, utan det tas som 
utgångspunkt i den senare processen.37 Även här förblir frågan dock vad som skall anses vara 
en del av det domslut som blir bindande. Till exempel i asfaltkartellmålet fann domstolen 
i skadeståndsmålet att staten hade deltagit i kartellen, trots att detta inte hade behandlats i 
konkurrensmålet och således inte var en del av domslutet i förvaltningsprocessen.

Generellt sett lär det inte finnas oenighet om att ett slutligt beslut i ett konkurrensmål 
inte skall få omprövas genom en annan rättegång av en annan processart. Samtidigt är det dock 
klart att domsmotiveringarna inte i sig kan få rättskraft. 

Som utgångspunkt bör då antas att domslutet i ett konkurrensmål bör bli bindande 
för allmänna domstolar som behandlar ett efterföljande skadeståndsmål som gäller samma 
konkurrensbegränsning, t.ex. samma kartell. Men detta är troligtvis inte tillräckligt. Domsluten i 
konkurrensmålen beskriver nämligen normalt enbart vilken part som utdöms till vilken påföljd. 
Domsluten inbegriper inte nödvändigtvis omnämnande om t.ex. hur länge konkurrensmålet 
har pågått eller på vilket geografiskt område. I tillägg kan konstateras att det i många stora 
kartellmål finns en part som beviljats påföljdseftergift (leniency) och således varken åläggs en 
påföljd eller nämns i domslutet. Således blir domslutet i konkurrensmålet inte bindande med 
hänsyn till denna part.

Rådets och parlamentets kompromisstext i den slutliga versionen av Direktivet38 är 
aningen mer informativt än kommissionens direktivförslag var på denna punkt. I Direktivet 
konstateras nämligen att bindande verkan skall ges åt ”överträdelsens art, liksom dess 
materiella, personliga och territoriella tillämpningsområde och dess tidsmässiga räckvidd”. 
Vidare förtydligas att bindande effekt skall ges enbart till beslut inom den egna medlemsstaten, 
emedan beslut från andra medlemsstaters myndigheter eller domstolar ska ges prima facie 
bevisverkan. 

Det återstår att se hur de olika medlemsstaterna implementerar Direktivet i sin 
nationella lagstiftning samt hur de nationella domstolarna kommer att tillämpa detta i 
kommande skadeståndsmål. I praktiken är skillnaden mellan en positiv rättskraftsverkan och 
bevisverkan antagligen relativt liten. I vart fall kan man anta att detta stadgande på direktivnivå 
avseende bindande verkan kommer att fästa parternas och domstolarnas uppmärksamhet allt 
starkare vid både domsluten och motiveringarna i konkurrensmålen. Detta kan i sin tur komma 
att betyda att parterna i allt större grad kommer att förbereda sig för eventuella kommande 
skadeståndsmål redan i sin argumentation i ett konkurrensmål. 

37  Se t.ex. domen i bilreservdelsfallet, sid. 99-102.
38  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0451+0+DOC+XML+V0//

SV#BKMD-11
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4.2 Bevisning och särskilt utlämning av dokument

Som kommissionen i sitt direktivförslag konstaterar kräver konkurrensrättsliga skadeståndsmål 
en komplex faktaanalys samt ekonomisk bevisning. Samtidigt är det allmänt erkänt att mycket 
av det bevismaterial som käranden behöver för att kunna styrka sin sak innehas av svarandena 
eller av tredje man. Det råder alltså en asymmetri mellan parternas tillgång till information i 
konkurrensrättsliga skadeståndsmål. 

Direktivets syfte är enligt kommissionen att säkerställa att alla medlemsstater har en 
miniminivå av effektiv tillgång till den bevisning som käranden (eller i vissa fall svaranden) 
behöver för att kunna styrka sina anspråk eller sitt försvar. Det stadgas således i Direktivet 
att de nationella domstolarna bör kunna begära att specificerad bevisning eller specificerade 
beviskategorier lämnas ut på begäran av en part. Det konstateras dock att föreläggande om 
utlämnande av bevis endast kan utfärdas när en kärande på ett trovärdigt sätt har visat att denne 
lidit skada som orsakats av svaranden. När det gäller en beviskategori, bör kategorin definieras 
så snävt och exakt som möjligt.

Vad gäller affärshemligheter och annan konfidentiell information konstateras att dessa 
bör i princip finnas tillgängliga vid skadeståndstalan, men att nationella domstolar bör förfoga 
över åtgärder (såsom hörande bakom stängda dörrar, begränsning av den krets av personer som 
har rätt att få del av bevisen och anlitande av sakkunniga som kan sammanställa informationen 
i aggregerad eller annan icke konfidentiell form) för att skydda konfidentiell information från 
att lämnas ut under förfarandena. Åtgärderna för att skydda affärshemligheter bör dock inte i 
praktiken hindra utövandet av rätten till ersättning.

De egentliga undantagen från editionsplikten är 1) ett tillfälligt skydd för handlingar 
som innehas av en konkurrensmyndighet och som parterna uttryckligen har förberett med tanke 
på ett ärende som behandlas av konkurrensmyndigheten eller som konkurrensmyndigheten har 
utarbetat i samband med sitt förfarande. Dessa handlingar kan utlämnas för en skadeståndstalan 
först när konkurrensmyndigheten har avslutat sitt förfarande (emedan alla andra handlingar, 
d.v.s. alla handlingar som redan existerar före parterna eller myndigheten uppgör handlingar 
i anslutning till förfarandet, kan utlämnas närsomhelst); samt 2) företagsredogörelser (s.k. 
corporate statements) rörande förmånlig behandling (leniency) och förlikningsinlagor.39

Det andra undantaget, d.v.s. absolut skydd för företagsredogörelser i samband 
med leniency-förfaranden, anses vara särskilt viktigt med tanke på ändamålsenligheten för 
leniency-program. Man kan dock fråga sig huruvida ett skydd för företagsredogörelserna 
egentligen utgör ett tillräckligt skydd för leniency-sökanden, då alla andra handlingar, inklusive 
dokument som utgör företagsredogörelsens bilagor, får utlämnas. Det lär vara sällsynt att en 
leniency-sökande i sin företagsredogörelse inkluderar andra fakta än det som framgår ur redan 
existerande handlingar.

I Finland och antagligen de andra nordiska länderna utgör Direktivets stadganden 
inte mycket nytt i och med att det redan för tillfället är möjligt att begära edition för de ovan 
nämnda handlingarna. Den största nyheten lär vara utvidgandet av editionsmöjligheten till det 
som kallas ”beviskategorier”. Åtminstone de finska editionsreglerna kräver nämligen att de 
begärda dokumenten identifieras var för sig. Såsom med de andra stadgandena i Direktivet 
återstår det dock att se hur medlemsstaterna implementerar editionsstadgandena i sina 

39  Förlikning i konkurrensmål är möjligt i vissa medlemsstater samt i kommissionsprocesser. Den nationella finska 
konkurrenslagen känner inte till sådant förfarande.
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nationella lagstiftningar och hur de nationella domstolarna kommer att tillämpa stadgandena. 
I vilket fall som helst är även detta stadgande ett steg i riktningen mot särskilda processregler 
för konkurrensrättsliga skadeståndsmål. Samtidigt kan man anta att parterna redan vid 
inlämnandet av handlingar till konkurrensmyndigheterna fäster allt större uppmärksamhet vid 
det faktum att handlingarna högst troligt kommer upp i samband med potentiella efterföljande 
skadeståndsmål.

4.3 Skadepresumtion

Många av de oklara juridiska frågorna på området för konkurrensrättsligt skadestånd kommer 
antagligen att klargöras genom kommande och ytterligare domstolspraxis. Till skillnad från 
de flesta frågor kommer dock problemen som anknyter sig till skadeberäkningen fortgå 
eftersom skadeberäkningen till sin natur är starkt knuten till det enskilda fallet. Även vad 
gäller skadeberäkning kommer domstolspraxisen trots det att visa riktning för hurudan och hur 
mycket bevisning som behövs.

Direktivet framhäver att den bevisbörda och det bevisvärde som krävs för beräkning 
av skada inte får göra det praktiskt omöjligt eller överdrivet svårt att utöva rätten till skadestånd. 
Särskilt ska noteras Direktivets regel om omvänd bevisbörda för konkurrensrättslig skada. 
Direktivförslaget utgick nämligen från att undersökningar har visat att mer än 90 % av 
kartellerna har orsakat skada och således bör det på lagnivå presumeras att karteller orsakar 
skada. I Direktivet stadgas således om en motbevisbar skadepresumtion i kartellfall.40

Trots att skadepresumtionen är motbevisbar är detta åtminstone på en teoretisk nivå en 
stor förändring mot det nuvarande rättsläget i Finland. Utgångspunkten är enligt gällande finsk 
rätt att käranden ska visa grunden för sitt skadeståndskrav, orsakssamband mellan grunden och 
skadan samt skadans belopp. I större konkurrensmål kan man utgå ifrån att bägge kommersiella 
parter anlitar experter för sin ekonomiska skadebevisning och att domstolen i praktiken 
överväger vilken bevisning som är mera övertygande. Frågan om bevisbördan kanske inte 
aktualiseras särskilt starkt i dessa fall. Å andra sidan kan den omvända bevisbördan ha en stor 
betydelse för övriga typer av kärandeparter (t.ex. privatpersoner) som kanske inte har råd eller 
möjlighet att beställa arbetsdryga och kostsamma expertutlåtanden avseende skadan. Det bör 
dock konstateras att skadepresumtionen inte i sig avlägsnar kärandens bevisbörda om hur stor 
skada denne lidit. Direktivet framhäver dock även att nationella domstolar bör ges en möjlighet 
att uppskatta, snarare än att exakt beräkna, beloppet av den skada som en kartell orsakat.  

Utöver skadepresumtionen och möjligheten för domstolen att uppskatta skadans 
belopp, ska konkurrensskada beräknas på grundval av nationella regler och förfaranden. 
Såsom ovan nämnts har kommissionen dock samtidigt med sitt direktivförslag utgett icke-
bindande vägledning om beräkning av skada.41 

Trots att det återstår att se hur stor verkan skadepresumtionen kommer att ha i 
praktiken, utgör Direktivet ett klart tecken på strävan mot särskilda processuella regler för 
konkurrensrättsliga skadeståndsmål. 

40  Denna motbevisbara presumtion begränsas till karteller på grund av deras hemliga karaktär, emedan presumtionen 
inte ska tillämpas på andra slags konkurrensbegränsningar.

41  Se ovan kap. 3.
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5. Referatets teser

Utvecklingen inom EU innebär att: 

1. En särskild skadeståndsrätt och -process skapas för konkurrensrättsliga 
skadeståndsmål;

2. Denna skadeståndsrätt och -process skiljer sig från allmän skadeståndsrätt och 
övriga skadeståndsrättsliga processer; 

3. Argumenten och processen i de förvaltningsrättsliga konkurrensmålen kommer 
att få en alltmer betydande inverkan på de konkurrensrättsliga skadeståndsmålen;

4. Tillämpningen av den EU-rättsliga effektivitetsprincipen kan leda till att 
nationella tolkningar i diverse frågor åsidosätts i det enskilda fallet; samt att det

5. Trots harmoniseringsarbetet kan förbli stora skillnader i skadeståndsrätten och 
-processer i konkurrensrättsliga mål i de olika medlemsstaterna. 




