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Sammanfattning 
Konkurrensrätt utgör beteckningen för det juridiska regelverk som syftar till att skydda 

konkurrensen mellan företag. Rättsområdet omfattar bl.a. kontroll av företagskoncentrationer. 

 
I begreppet företagskoncentration omfattas sådana transaktioner som dels resulterar i en 

förändring av kontrollen av de berörda företagen och dels påverkar marknadsstrukturen. 

Företagskoncentrationer kan medföra konkurrenshämmade effekter varför EU:s lagstiftare år 

2004 stiftade koncentrationsförordningen i syfte att reglera detta område.  
 

Koncentrationsförordningen stipulerar att företagskoncentrationer som uppfyller stadgade 

omsättningströsklar måste anmälas till Kommissionen som sedermera prövar företags-

koncentrationen och kungör ett beslut om godkännande eller förbud. Prövningen grundas på 

en samlad bedömning av diverse faktorer. Den viktigaste bedömningsfaktorn är de berörda 

företagens kombinerande marknadsandelar då Kommissionens riktlinjer stadgar presumtioner 

om konkurrenshämmande effekter när de kombinerande marknadsandelarna uppgår mellan 25 

och 30 %. 

 

Vidare stadgas marknadsandelars väsentliga betydelse i artikel 2(1)(b) koncentrations-

förordningen där bedömningsfaktorn ”de berörda företagens marknadsställning” framgår. När 

Kommissionen beaktar denna bedömningsfaktor måste emellertid marknaden avgränsas till 

att omfatta vad som är relevant för det aktuella fallet. Därför genomför Kommissionen, i 

enlighet med sitt tillkännagivande, en marknadsdefinition i syfte att definiera den relevanta 

marknaden, vilket bedömningen av ”de berörda företagens marknadsställning” baseras på. 

 

Vid marknadsdefiniering aktualiseras frågan om utbytbarhet på efterfrågasidan, d.v.s. om 

kunderna betraktar produkt A och produkt B som utbytbara. Denna aspekt är av väsentlig 

betydelse. Om de olika produkterna anses utbytbara tillhör de samma relevanta marknad, 

därav slutsatsen att utbytbarhet medför breda relevanta marknader. 

 

Inom telekommunikationssektorn förekommer asymmetrisk utbytbarhet. France Telecom-

målen samt rapporter från OECD påvisar att utbytbarheten mellan olika internettjänster är 

ensidig i den meningen att antalet kunder som ”uppgraderar sig” till höghastighet från 

låghastighet är markant högre än andelen kunder som ”nedgraderar sig” till låghastighet från 

höghastighet. Därmed definieras den relevanta marknaden snävt vilket i sin tur medför att de 

berörda företagens kombinerande marknadsandelar ökar. Detta resulterar i ett tillämpnings-

problem för artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen då Kommissionens bedömningar av 

företagskoncentrationer inom telekommunikationssektorn baseras på relevanta marknader 

som inte överensstämmer med verkligheten. Således förbjuds onödigt många företags-

koncentrationer inom telekommunikationssektorn vilket påverkar ekonomisk tillväxt. 

 

Tillämpningsproblemet som den asymmetriska utbytbarheten medför kan motverkas genom 

alternativa metoder till marknadsdefinitionen. Genom att använda UPP, som amerikanska och 

brittiska konkurrensmyndigheter använder, utesluts asymmetrisk utbytbarhet och be-

dömningar av företagskoncentrationer inom telekommunikationssektorn blir således mer 

verklighetsförankrade, effektivare samt rättssäkrare.  
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Förkortningar 
 
EU   Europeiska unionen 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 

EUMR   Förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av  

företagskoncentrationer (European Union Merger Regulation) 

 

FEU   Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 

ICN   International Competition Network 

 

Kommissionen Europeiska kommissionen 

 

OECD   Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation  

for Economic Co-operation and Development) 

 

SIEC   Significantly Impede Effective Competition 

SSNIP   Small but Significant and Non-transitory Increase in Price 

 

UPP   Upward Pricing Pressure 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

EU:s konkurrensrätt är mångsidig. Rättsområdet omfattar förbudet mot konkurrens-

begränsande avtal i artikel 101 FEUF, förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 

artikel 102 FEUF samt statsstödsreglerna i artiklarna 107-109 FEUF. Förutom dessa tre 

områden tillkommer ett fjärde omfattande område i den EU-rättsliga konkurrensrätten, 

nämligen kontroll av företagskoncentrationer. Kontroll av företagskoncentrationer utgör den 

del av den EU-rättsliga konkurrensrätten som kontrollerar att företagsförvärv eller bildande av 

gemensamma bolag (joint venture) inte medför konkurrenshämmande effekter på EU:s inre 

marknad. Kontrollen sker i enlighet med rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 

januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, hädanefter kallad “koncentrations-

förordningen” eller ”EUMR”. 

 

Gemensamt för ovanstående konkurrensrättsliga områden är att deras rättstillämpning 

förutsätter en marknadsdefinition. Marknadsdefinition utgör därmed en central del i EU:s 

konkurrensrätt. Då regelverket för marknadsdefinition varken stadgas i primär- eller 

sekundärrätt har Kommissionen utgivit ett tillkännagivande kring dess tillvägagångssätt. 

Vägledningen, som framgår i Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant 

marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning
1
, betraktas som ”soft law” och därmed som 

en icke-bindande rättsakt. Trots detta utgör tillkännagivandet marknadsdefinitionens centrala 

instrument och beaktas vid varje ärende om företagskoncentration hos Kommissionen.  

 

Syftet med marknadsdefinitionen är att snäva ner begreppet marknad, som idag omfattar en 

nästintill oändlig mängd produkter, till den produkt och geografisk marknad som anses 

relevant för det aktuella fallet. Marknadsdefinitionen möjliggör för Kommissionen att 

konkret, i enlighet med koncentrationsförordningen, kunna genomföra en konkurrensrättslig 

bedömning av en företagskoncentration. Således förutsätter tillämpning av koncentrations-

förordningen att den aktuella marknaden definieras till den relevanta. 

 

Principiellt är marknadsdefinitionens tillvägagångssätt identisk vid alla typer av konkurrens-

rättsliga ärenden. Skillnader återfinns dock vid dels marknadsdefinitionens funktion och dels 

dess betydelse för rättstillämpningen. För företagskoncentrationer aktualiseras 

marknadsdefinitionen vid tillämpningen av koncentrationsförordningens artikel 2(1)(b), 

m.a.o. när Kommissionen ska bedöma ”de berörda företagens marknadsställning […]”. 

Bedömningen utmynnar sedermera i ett beslut att godkänna eller avslå koncentrationen. 

Marknadsdefinitionen har därmed en avgörande betydelse för beslutet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Koncentrationsförordningens tillämpning skiljer sig åt mellan olika sektorer. Ett exempel på 

en sektor där koncentrationsförordningen är särskilt svårtillämplig är telekommunikations-

sektorn. Anledningen till detta är att det råder en särskild omständighet vid marknads-

definiering inom telekommunikationssektorn. Både OECD och Kommissionen har 

uppmärksammat denna omständighet och antytt att den komplicerar marknadsdefinitionen 

och därmed skapar tillämpningsproblem för koncentrationsförordningen.
2
 Omständigheten 

beskrivs som asymmetrisk utbytbarhet.  

 

                                                        
1
 Tillkännagivande 97/C 372/03. 

2
 Se OECD 2014, s. 23. 
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Ett konkret exempel är internettjänster där kunder som har låghastighetsinternet tenderar att 

uppgradera sig till höghastighetsinternet medan kunder med höghastighetsinternet inte är 

benägna att nedgradera sig till låghastighetsinternet. Kommissionen har i tidigare praxis 

beaktat detta och bedömt att internettjänsterna utgör separata marknader p.g.a. den 

asymmetriska utbytbarheten. Därmed inskränkte den asymmetriska utbytbarheten marknads-

definitionen till att omfatta en snävare marknad.  

 

För koncentrationsförordningens tillämpning har detta en väsentlig betydelse då en snäv 

marknad underlättar för Kommissionen att hävda att ”de berörda företagens marknads-

ställning” är ansenliga. Följaktligen får Kommissionen större möjlighet att avslå kon-

centrationen med hänvisning till konkurrenshämmande effekter. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående redogörelse syftar denna uppsats till att utreda hur 

koncentrationsförordningen tillämpas inom telekommunikationssektorn och hur bedömnings-

faktorn ”de berörda företagens marknadsställning” i artikel 2(1)(b), som hänförs till 

marknadsdefinitionen, bedöms. France Telecom-målen används som ett exempel för att 

illustrera problematiken kring den asymmetriska utbytbarheten inom telekommunikations-

sektorn, ett problem som i sin tur påverkar hur Kommissionen bedömer bedömningsfaktorn 

”de berörda företagens marknadsställning” i artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen. 

Vidare analyseras och diskuteras den asymmetriska utbytbarhetens innebörd, dess 

problematik samt hur Kommissionen, genom alternativa metoder, kan undvika den 

asymmetriska utbytbarheten. Även analyser och diskussioner om andra viktiga juridiska 

aspekter för koncentrationsförordningen, såsom effektivitet och rättssäkerhet, aktualiseras i 

denna uppsats. 

 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar är följande: 

 Varför medför tillämpningen av koncentrationsförordningens artikel 2(1)(b) snäva 

relevanta marknader i ärenden kopplade till telekommunikationssektorn och vilka 

problem medför detta för kontrollen av företagskoncentrationer? 

 

Vidare aktualiserar ovanstående huvudfrågor följande delfrågor: 

 Vad är kontroll av företagskoncentrationer och hur genomförs den? 

 Vad är marknadsdefinition och hur definieras den relevanta marknaden? 

 Vad är asymmetrisk utbytbarhet? 

 Hur kan tillämpningen av koncentrationsförordningen förbättras ur ett rättsäkerhets- 

och effektivitetsperspektiv? 

1.3 Metod och rättskällelära 

Den metod som aktualiseras för denna uppsats är den rättsvetenskapliga metoden. Metoden, 

som oftast används som ett begrepp för problemlösning och juridisk analys, har emellertid 

ingen vedertagen definition då rättsvetenskap saknar en officiell definition.
3
  

 

Den rättsvetenskapliga metoden är bred i den bemärkelsen att metoden omfattar dels det som 

kännetecknar den juridiska metoden, d.v.s. hantering av rättskällelära samt tillämpning av 

rättsregler på faktiska omständigheter, och dels användandet av icke-juridiska källor med 

tillkommande argumentation.
4
  Då denna uppsats aktualiserar källor utöver EU-rättsliga och 

konkurrensrättsliga källor anses det lämpligt att beteckna uppsatsens metod som 

rättsvenskaplig. 

                                                        
3
 Jfr Sandgren Vad är rättsvetenskap?, s. 528. 

4
 Sandgren Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37 ff.  
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Likt den svenska rätten aktualiserar tillämpning av EU-rätten hantering av rättskällelära. 

Någon explicit normhierarki förekommer emellertid inte inom EU-rätten då dagens fördrag 

inte stadgar någon. Vid upprättandet av det nuvarande Lissabonfördraget utgav en 

arbetsgrupp en rekommendation att skriftligt upprätta en bestämmelse i fördraget där en 

normhierarki för EU-rättens källor framgår.
5
 Förslaget, som innebar att rättsakter skulle 

kategoriseras under rubriker som ”lagstadgade”, ”icke-lagstadgade”, ”delegerade” och 

”implementerade”, röstades emellertid ner av Europeiska rådet då begrepp som ”law” och 

”lawmaking” enligt medlemsstaterna gav oönskade intryck för federala och konstitutionella 

tankar och intentioner.
6
 

 

Den gällande rättskällehierarkin inom EU-rätten är komplex. Trots avsaknaden av en formell 

stadgad normhierarki har rättspraxis och doktrin utvecklat en metod för hantering av 

normkonflikter.
7

 Det råder en konsensus bland rättsvenskapsmän att hanteringen av 

rättskällorna följer uppdelningen av de sekundärrättsliga rättsakterna, d.v.s. (i) lagstadgade, 

(ii) delegerade och (iii) implementerade.
8
 Överordnad denna uppdelning tillkommer fördragen  

FEU och FEUF som primärrätt då fördragen stadgar samtliga tre typer av sekundärrättsliga 

rättsakter.
9

 I sammanhanget ska även noteras att EU:s rättighetsstadga bedöms tillhöra 

primärrätten och således utgör en överordnad rättskälla.
10

 Utöver fördragen inkluderas de 

allmänna rättsprinciperna i primärrätten. Sist i normhierarkin placeras icke-bindande rätts-

akter.
11

 Sammanfattningsvis ser den etablerade rättskällehierarkin inom EU-rätten ut på 

följande sätt: (1) primärrätt, (2) sekundärrätt och (3) icke-bindande rättsakter. 

 

Vid sidan om primär- och sekundärrätten tillkommer EU-domstolen och Tribunalens 

rättspraxis. Rättspraxis är, trots sin juridiska status som icke-bindande, omfattande och 

betydelsefull för EU:s konkurrensrätt.
12

 Även ekonomiska teorier aktualiseras som en viktig 

källa för EU:s konkurrensrätt, särskilt för kontrollen av företagskoncentrationer och 

marknadsdefinitionen.
13

 

 

Den EU-rättsliga metoden, inklusive rättskälleläran, genomsyrar hela uppsatsen. Metoden 

kommer till uttryck genom att rättskällornas juridiska dignitet utgör den avgörande faktorn för 

frågan om vilka rättskällor som uppsatsens redogörelser grundas på. Exempelvis har, i 

möjligaste mån, icke-bindande rättsakter åsidosatts till förmån för sekundärrätt. Vad gäller 

redogörelsen samt analysen av marknadsdefinitionen har det aktuella avsnittet huvudsakligen 

baserats på icke-bindande rättsakter såsom Kommissionens tillkännagivande då bestämmelser 

för marknadsdefinition saknas i rättskällor med högre juridiskt värde, d.v.s. bindande 

rättsakter. Anledningen till detta diskuteras i uppsatsens analys. 

 

Vad gäller uppsatsens analysdelar författas dessa genom ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

gällande rätt och övriga faktum. Ett sådant förhållningssätt möjliggör vidare diskussion om 

aspekter såsom rättssäkerhet och effektivitet. Beträffande uppsatsens huvudsakliga 

frågeställningar har dessa besvarats genom att dels beakta gällande rätt om bedömningen av 

företagskoncentrationer, d.v.s. tillämpning av artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen, och 

                                                        
5
 Final Report of Working Group IX on Simplification, s. 8. 

6
 Se Lenaerts & Desomer, s. 763 och Craig & De Búrca, s. 108. 

7
 Se Craig & De Búrca, s. 104 och Reich, Goddard & Vasiljeva, s. 12. 

8
 Craig & De Búrca, s. 109 och Curtin & Manucharyan, s. 108 ff. 

9
 Se artiklarna 289-291 FEUF. 

10
 Se artikel 6(1) FEU. 

11
 Bernitz & Kjellgren, s. 179. 

12
 Se Hettne, s. 40. 

13
 Bastidas Venegas, s. 123 f. och 132. 
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dels genom en vidare analys av ett av marknadsdefinitionens centrala rättsfall inom 

telekommunikationssektorn, nämligen France Telecom-målen. Trots att EU-domstolen, 

Tribunalen och Kommissionen stadgade att asymmetrisk utbytbarhet förelåg i det aktuella 

fallet fördes ingen vidare diskussion om faktumet mer än att den asymmetriska utbytbarheten 

medför en snävare relevant marknad. Slutsatsen att den asymmetriska utbytbarheten mer eller 

mindre avgör Kommissionens bedömningar av företagskoncentrationer inom tele-

kommunikationssektorn har konstaterats genom självständigt analyserande av å ena sidan 

gällande rätt för artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen och den asymmetriska 

utbytbarhetens innebörd och å andra sidan France Telecom-målen och telekommunikations-

sektorns uppbyggnad.  

1.4 Material 

Uppsatsens syfte och frågeställningar aktualiserar i huvudsak fyra olika typer av material: (i) 

sekundärrätt, (ii) icke-bindande rättsakter (”soft law”), (iii) rättspraxis samt (iv) övrig doktrin.  

 

Då kontrollen av företagskoncentrationer i huvudsak baseras på koncentrationsförordningen 

får denna rättskälla anses utgöra den mest väsentliga i denna uppsats. Koncentrations-

förordningen, som aktualiseras i samtliga avsnitt i denna uppsats, är den sekundärrättsliga 

källan med högst juridisk dignitet. Med andra ord placeras koncentrationsförordningen högst 

upp i den inbördes normhierarkin mellan de olika sekundärrättsliga källorna. Koncentrations-

förordningens centrala betydelse för denna uppsats motiveras av förordningens bestämmelser 

om Kommissionens bedömning huruvida företagskoncentrationer är förenliga med den 

gemensamma marknaden. Mer specifikt aktualiseras bedömningsfaktorn ”de berörda 

företagens marknadsställning” i artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen i denna uppsats då 

den asymmetriska utbytbarheten, som hänförs till marknadsdefinitionen, medför tillämpnings-

problem vid bedömningen av just företagens marknadsställning.  

 

Utöver koncentrationsförordningen tillkommer de tillhörande tillkännagivanden och rikt-

linjerna. Dessa källor beaktas enligt den EU-rättsliga metoden som icke-bindande rättsakter 

(”soft law”). Trots deras tämligen låga juridiska värde utgör de viktiga instrument vid 

tillämpning av artikel 2(1)(b) koncentrationsförordning då marknadsdefinitionens regelverk 

samt presumtionerna för konkurrenshämmande effekter framgår i tillkännagivandet samt 

riktlinjerna. Uppsatsens syfte och frågeställningar motiverar sålunda beaktandet av dessa 

icke-bindande rättsakter. 

 

Vad gäller uppsatsens kapitel om den asymmetriska utbytbarheten aktualiseras rättspraxis, 

doktrin och andra icke-juridiska källor såsom OECD-rapporter och artiklar. France Telecom-

målen utreds i syfte att illustrera hur den asymmetriska utbytbarheten medför tillämpnings-

problem inom telekommunikationssektorn, nämligen faktumet att den asymmetriska 

utbytbarheten medför snäva relevanta marknader vid bedömning av ”de berörda företagens 

marknadsställning” i artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen. Vidare beaktas doktrin och 

icke-juridiska källor för diskussion och analys om den asymmetriska utbytbarhetens betydelse 

och hur den kan motverkas i syfte att eliminera det tillämpningsproblem den medför. 

 

Trots uppsatsens fokus på telekommunikationssektorn beaktas rättspraxis från andra sektor än 

telekommunikationssektorn då även praxis från andra sektorer belyser hur Kommissionen har 

bedömt bedömningsfaktorn ”de berörda företagens marknadsställning” vid tillämpning av 

artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen. Sålunda ges utrymme för diskussion om varför 

den aktuella bedömningsfaktorn utgör den viktigaste av samtliga bedömningsfaktorer i artikel 

2(1)(b) koncentrationsförordningen. 
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Slutligen bör läsaren uppmärksamma att projektet ”Digital Single Market”, som aktualiseras i 

uppsatsens avslutande kapitel, i dags dato är ett pågående projekt (augusti 2016) varför 

ändringar av projektet utformning och målsättningarna kan tillkomma i framtiden. Trots 

osäkerheten kring projektet anses ”Digital Single Market” vara relevant för denna uppsats då 

projektet i huvudsak riktas mot telekommunikationssektorn och således rimligtvis kommer att 

påverka framtidens kontroll av företagskoncentrationer inom telekommunikationssektorn. 

1.5 Avgränsningar 

Ur ett större perspektiv inkluderar kontrollen av företagskoncentrationer tre olika perspektiv: 

nationell, europeisk och internationell. Denna uppsats avgränsas till att omfatta det europeiska 

perspektivet, m.a.o. koncentrationsförordningen och tillhörande tillkännagivanden och 

riktlinjer. Beaktande av både nationella och internationella rättskällor utelämnas således. I de 

fall sådana rättskällor framgår i uppsatsen har de endast nämnts i sammanhanget. Vidare görs 

avgränsningar inom koncentrationsförordningen. Denna uppsats fokuserar på koncentrations-

förordningens artikel 2(1)(b) då bestämmelsen aktualiserar marknadsdefinitionen och den 

tillhörande asymmetriska utbytbarheten. Oundvikligen måste även andra bestämmelser i 

koncentrationsförordningen behandlas i uppsatsen för att besvara uppsatsens alla fråge-

ställningar. Dock tillges dessa artiklar mindre utrymme än artikel 2(1)(b).  

 

Vidare omfattar artikel 2(1)(b) flera olika bedömningsgrunder varför ännu en avgränsning 

görs härom till att endast omfatta ”de berörda företagens marknadsställning”. Notera att 

faktorerna ”deras ekonomiska och finansiella styrka”, som återfinns i samma mening, inte 

behandlas i denna uppsats då dessa faktorer omfattar finansiella nyckeltal och andra 

ekonomiska begrepp som saknar direkt konkurrensrättslig relevans.  

 

Vidare fokuserar denna uppsats på den asymmetriska utbytbarheten, en faktor som härrör till 

den relevanta produktmarknaden. Följaktligen lämnas den relevanta geografiska marknaden 

utan hänseende i uppsatsens analyser och diskussioner.  

 

Slutligen har fokusen i analyserna och diskussionerna begränsats till telekommunikations-

sektorn då den asymmetriska utbytbarheten och problematiken den medför vid tillämpning av 

artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen är särskilt påtaglig inom denna sektor p.g.a. dess 

säregna egenskaper.  

1.6 Disposition 

Kapitel två redogör för rättsområdet konkurrensrätt i allmänhet och kontrollen av företags-

koncentrationer, med fokus på koncentrationsförordningen med tillhörande tillkännagivanden 

samt riktlinjer, i synnerhet. Kapitlets innehåll skapar bättre förståelse av uppsatsens syfte, 

frågeställningar och analyser. 

 

Det efterföljande kapitel tre behandlar marknadsdefinitionens regelverk och förfarande. 

Kapitlet inleds med en bred beskrivning för att sedan snävas ner till den del av marknads-

definitionen som är relevant för den asymmetriska utbytbarheten, nämligen den relevanta 

produktmarknaden. Avsnittet avslutas med en analys där marknadsdefinitionens rekvisit 

diskuteras och förfarandets svagheter påpekas. 
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Artikel 2(1)(b) samt den asymmetriska utbytbarheten beskrivs i kapitel fyra där praxis om det 

konkurrensrättsliga fenomenet skildras. Vidare presenteras konkurrensbedömningen enligt 

artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen i detalj och vidare diskussioner om den 

asymmetriska utbytbarhetens förekomst inom telekommunikationssektorn förs. I kapitlets 

avslutande analys diskuteras den asymmetriska utbytbarhetens konsekvenser samt det 

tillämpningsproblem som den medför. 

 

Uppsatsen avslutas med kapitel fem där framtiden för kontrollen av företagskoncentrationer 

diskuteras i allmänhet. Kapitlet inkluderar även diskussion om Kommissionens pågående 

projekt titulerad ”Digital Single Market” och hur projektet kan komma att påverka 

tillämpningen av koncentrationsförordningen på framtidens företagskoncentrationer inom 

telekommunikationssektorn. 

 

 

 

  



 9 

2. Konkurrensrätt i allmänhet och kontroll av företagskoncentrationer i 

synnerhet  
För att förstå hur företagskoncentrationer påverkar konkurrensen på berörda marknader och 

varför Kommissionen granskar företagskoncentrationer krävs en grundläggande kännedom 

om konkurrensrättens syfte och funktion. I detta kapitel ges en överblick över konkurrens-

rätten som rättsområde och en mer detaljerad presentation om kontrollen av företags-

koncentrationer. 

2.1 Konkurrensrätt 

Konkurrensrätt utgör ett juridiskt regelverk för konkurrensen mellan företag. Rättsområdet, 

som syftar till att skydda konkurrensen på olika marknader till konsumenternas förmån, 

existerar på alla juridiska nivåer: nationell, europeisk samt internationell nivå. Vidare utgör 

EU:s konkurrensrätt ett viktigt verktyg i upprätthållandet av EU:s inre marknad, d.v.s. den 

gemensamma marknaden för de samtliga 28 medlemsstaterna
14

 där diverse nationella 

inträdeshinder har borttagits och fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer råder. 

EU:s konkurrensrätt bidrar till upprätthållandet av den inre marknaden genom att (i) dels 

förbjuda marknadsbeteenden som begränsar den inre marknadens räckvidd till att endast 

omfatta nationella marknader, exempelvis karteller som försvårar företag att etablera sig i en 

viss medlemsstat eller ett visst geografiskt område och (ii) dels uppmana till gräns-

överskridande handel mellan medlemsstaterna. Beträffande den internationella aspekten har 

konkurrensrätten, i takt med globalisering och den allt mer integrerade världsekonomin, 

introducerats på den internationella arenan i form av nätverk och arbetsgrupper, exempelvis 

ICN.
15

 

 

Det finns en diskrepans mellan konkurrens ur ett ekonomiskt perspektiv och konkurrens ur ett 

juridiskt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet förklarar hur konkurrens går till samt dess 

syfte medan det juridiska perspektivet utgör konkurrensens garant. Trots skillnaden 

kompletterar aspekterna varandra. 

2.1.1 Konkurrensens definition och innebörd 

En konkret definition av begreppet konkurrens existerar varken i dagens primär- eller 

sekundärrätt. Istället har doktrinen utvecklat en vedertagen definition. Konkurrens beskrivs 

som ett förhållande mellan flera företag som samtidigt säljer produkter eller tjänster av 

liknande karaktär till samma kundgrupp.
16

 

 

Idén om konkurrens bygger på teorin om att marknadsaktörernas intressen är motsatta. Ett 

konkret exempel är å ena sidan säljarens intresse att maximera sina vinster, därav dennes 

angelägenhet att höja priser på produkter och tjänster till högsta möjliga nivå medan den 

genomsnittliga köparen å andra sidan ämnar reducera sina kostnader, d.v.s. köpa sin produkt 

eller tjänst till lägsta möjliga pris.
17

 

 

 

 

 

                                                        
14

 Notera att Storbritannien fortfarande betraktas som en medlemsstat, trots resultatet av folkomröstningen den 

24 juni 2016, den s.k. Brexit-omröstningen. Detta eftersom Storbritannien, till dags dato (augusti 2016) ännu inte 

formellt har begärt utträde ur unionen genom att åberopa artikel 50 FEU. 
15

 Angående detta stycke, se Whish & Bailey, s. 1 och 23 f. Se även Vives, s. 3. 
16

 Goyder & Albors-Llorens, s. 8. 
17

 Angående detta stycke, se Lorenz, s. 3. 
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Vidare kan konkurrens ta sig uttryck i olika former:
18

 

 Priskonkurrens är en typ av konkurrens. Priskonkurrens bygger på teorin om att 

köpare tenderar att välja att köpa från den säljare som erbjuder lägst pris för produkten 

i fråga. När det finns flera säljare som erbjuder samma produkt, d.v.s. när konkurrens 

råder, pressas priserna neråt och prisnivån blir en konkurrensfaktor.  

 

 En annan typ av konkurrens är säljarens vinstmarginal. Hög vinst medför stark 

ekonomisk ställning och således bättre förutsättningar för utveckling av verksamheten, 

t.ex. utökad service eller större sortiment. En verksamhet som genererar hög vinst har 

följaktligen en god ekonomisk ställning vilket kan användas till att bli mer 

konkurrenskraftig genom att exempelvis sänka priserna med målsättningen att locka 

fler köpare. Vinstmarginalen kan förbättras genom att sänka kostnader, även kallat 

revidering eller effektivisering i ekonomiska termer. 

 

 Vidare kan kvalitén på produkter och tjänster spela en avgörande roll för köparens 

beslut, varför även kvalité anses vara en konkurrensfaktor. Till följd av denna typ av 

konkurrens tvingas säljare ständigt förbättra sina produkter och tjänster för att inte 

förlora köpare till konkurrerande aktörer vars produkter och tjänster anses mer 

kvalitativa. 

 

Sammanfattningsvis medför konkurrens flera samhällsekonomiska fördelar, nämligen: 

 Lägre priser 

 Effektivisering av samhällsresurser 

 Utökat utbud  

 Incitament för innovation.
19

 

 

I ekonomiska termer betecknas ovanstående fördelar med begreppen (i) allokativ, (ii) 

produktiv och (iii) dynamisk effektivitet.  

 

Med allokativ effektivitet menas att konsumenterna, genom sin efterfrågan, skapar en idealisk 

balans mellan utbud och efterfrågan då producenter normalt anpassar sin produktion efter 

nivån på efterfrågan. Således styr konsumenternas efterfrågan hur ekonomiska resurser, 

såsom producenters investeringar och material, används. Vidare medför konkurrens produktiv 

effektivitet, d.v.s. att säljare, i rädsla att förlora kunder till andra säljare, kontinuerligt försöker 

reducera verksamhetskostnader för att kunna erbjuda lägre priser eller rabatter till sina 

kunder. Följaktligen frigör den produktiva effektiviteten kapital att återinvestera i annat, 

vilket gynnar samhällsekonomin. Med dynamisk effektivitet avses faktumet att konkurrensen 

kontinuerligt påverkar kunders efterfrågan vilket stimulerar innovation då producenter tvingas 

att investera i forskning och utveckling för att kunna tillfredsställa kundernas efterfrågan och 

behov. Dynamisk effektivitet resulterar sedermera i ökat utbud då ett tillskott av nya 

produkter och tjänster introduceras på marknaden.
20

  

 

 

 

 

 

                                                        
18

 Angående den följande diskussionen, se Lorenz, s. 4.  
19

 Angående detta stycke, se Lorenz, s. 5. 
20

 Angående detta stycke, Goyder & Albors-Llorens, s. 9 och Lorenz, s. 8. 
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2.1.2 EU:s konkurrensrätts historia 

År 1958 ratificerades Romfördraget, traktatet som lade grund för dagens gemensamma 

konkurrenspolitik inom EU.
21

 Dessförinnan existerade nationella konkurrensregimer i vissa 

europeiska stater, såsom Storbritannien och Tyskland, medan de sydeuropeiska länderna 

saknade konkurrensrätt i sina nationella rättssystem.
22

  

 

I Romfördraget (EEG-fördraget), som för övrigt grundade organisationen den Europeiska 

ekonomiska gemenskapen (EEG) och den första versionen av dagens inre marknad med fri 

rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer, upprättade de första konkurrensrättsliga 

artiklarna, nämligen artikel 81 och 82.
23

 Den förstnämnda artikeln stadgade ett förbud mot 

konkurrensbegränsande avtal inom den inre marknaden och den sistnämnda bestämmelsen 

stipulerade ett förbud mot missbruk av dominerande ställning. Bägge konkurrensrättsliga 

regler återfinns, i deras ursprungliga lydelser, i dagens Lissabonfördrag.
24

  

 

Konkurrensrätten har utvidgats väsentligt sedan upprättandet av Romfördraget. Extensiv 

praxis kring förbudet mot konkurrensbegränsande avtal samt förbudet mot missbruk mot 

dominerande ställning har utvecklats, kontroll över statsstöd har tillkommit samt Europeiska 

kommissionens befogenheter har stadgats. Dessutom har EU-domstolen och Tribunalen 

tillerkänts lagprövningsrätt, d.v.s. behörighet att pröva giltigheten av EU-rättens källor.
25

 

 

Det mest relevanta årtalet för denna uppsats är år 1989, året då den första koncentrations-

förordningen antogs.
26

 1989 års koncentrationsförordning reformerades sedermera och år 

2004 upprättades den koncentrationsförordningen som idag är gällande unionsrätt. Innan 1989 

existerade inte kontroll av företagskoncentrationer då Romfördraget inte stadgade någon 

explicit regel om företagskoncentrationer.
27

 Kommissionen hade emellertid försökt att 

tillämpa artiklarna 81 och 82 i Romfördraget vid företagsförvärv och åberopat att EU-

domstolen skulle förbjuda ett företagsförvärv med motiveringen att företagsförvärvet i fråga 

skulle hämma konkurrensen på den inre marknaden. Kommissionen lyckades inte få gehör för 

sitt yrkande.
28

  

2.1.3 Konkurrensrättens rättskällor inom EU-rätten 

Konkurrensrättens huvudsakliga auktoritet härleds till primärrätten. I FEUF:s avdelning VII, 

kapitel 1, avsnitt 1 återfinns sex artiklar vilka omfattar förbud mot konkurrensbegränsande 

avtal, förbud mot missbruk av dominerande ställning samt regler om statsstöd för både privata 

och offentliga aktörer.
29

  

 

                                                        
21

 Goyder & Albors-Llorens, s. 24. 
22

 Vives, s. 2. 
23

 Fairhurst, s. 6 f. 
24

 Jfr artiklarna 101 och 102 FEUF. 
25

 Vives, s. 3. 
26

 Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer. 
27

 Lyons, s. 8. 
28

 EU-domstolen konstaterade, i samband med tillämpning av Romfördragets artikel 85 (f.d. artikel 81), att 

aktieförvärv i konkurrerande företag presumeras begränsa konkurrensen i någon mån, se de förenade målen C-

142 och 156/84 BAT och Reynolds mot Europeiska kommissionen, s. 259, para. 32. Vad gäller artikel 82 tolkade 

EU-domstolen att Romfördraget medgav Kommissionen viss befogenhet att granska väldigt 

konkurrenshämmande företagskoncentrationer, se mål C-6/72 Europemballage Corporation och Continental 

Can Company mot Europeiska kommissionen, s. 102 f., para. 30.  
29

 Artiklarna 101, 102, 106-109 FEUF. 
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De primärrättsliga fördragen utgör folkrättsliga källor och upprättas, likt övriga traktater, 

genom förhandlingar suveräna stater emellan, i detta fall EU:s medlemsstater.
30

  

 

Utöver de primärrättsliga bestämmelserna tillkommer omfattande sekundärrätt. Med 

sekundärrätt avses unionens rättsakter som uppräknas i artikel 288 FEUF, d.v.s. förordningar, 

direktiv och beslut. Förordningar betraktas som EU-rättens lagstiftning i den bemärkelsen att 

rättsakterna är bindande samt direkt tillämpliga i samtliga medlemsstater. Även direktiv är 

bindande men skiljer sig från förordningar på så sätt att ett direktiv dels inte behöver vara 

adresserat till samtliga medlemsstater och dels inte är direkt tillämplig. Direktiven, vars 

innehåll liknar anvisningar, ålägger medlemsstaterna att revidera sin nationella rätt till att 

överensstämma med direktivets innehåll. Sålunda uppnås en gemensam miniminivå i 

medlemsstaternas olika nationella lagstiftningar, vilket stärker den inre marknaden och 

underlättar de fria rörligheterna av varor, tjänster, kapital och personer mellan medlems-

staterna. Vidare kungör EU-institutionerna, framförallt Kommissionen och domstolarna, 

beslut i diverse ärenden. Besluten, som betraktas som sekundärrätt, avser oftast ett enskilt 

ärende och riktas således till individer eller företag. Gemensamt för de tre typerna av 

rättsakter är att samtliga upprättas av unionens institutioner samt att deras legala grund 

stadgas av primärrätten, d.v.s. fördragen upprättade av medlemsstaterna.
31

 

 

För konkurrensrätten är sekundärrätten, i synnerhet förordningar och beslut, ytterst viktiga. 

En stor del av den materiella konkurrensrätten, såväl den europeiska som den svenska, härrör 

från EU-förordningar som koncentrationsförordningen och Kommissionens beslut i bl.a. 

koncentrationsärenden.
32

 Förutom de primär- och sekundrättsliga källorna utgör de icke-

bindande rättsakterna, även kallade ”soft law”, viktiga rättskällor för konkurrensrätten.
33

 

Kommissionens tillkännagivanden och riktlinjer samt EU-domstolarnas praxis kompletterar 

tillämpningen av reglerna i koncentrationsförordningen i hög grad.  

2.2 Kontroll av företagskoncentrationer 

Kontroll av företagskoncentrationer utgör en väsentlig del av konkurrensrätten. En markant 

andel av ärendena hos Kommissionen samt konkurrensmyndigheterna i de 28 medlems-

staterna
34

 utgör koncentrationsärenden, vilket visar på företagskoncentrationers relevans i 

dagens konkurrensrätt.
35

 

 

Kontroll av företagskoncentrationer är även en viktig pusselbit i EU:s arbete att upprätthålla 

en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens inom den inre marknaden.
36

 Kommissionen 

samt konkurrensmyndigheterna har därför, genom koncentrationsförordningen, tillerkänts 

befogenhet att kontrollera marknadsstrukturer i syfte att hindra företagskoncentrationer som 

resulterar i allt för höga marknadsandelar och därmed kan medföra konkurrenshämmande 

effekter på den inre marknaden.
37

  

                                                        
30

 Se Bring m.fl., s. 16. 
31

 Angående detta stycke, se Craig & De Búrca, s. 105 ff. Se även Prechal, s. 4. 
32

 Jfr 1 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) där lagstiftaren har betonat betydelsen av EU-förordningar, särskilt 

koncentrationsförordningens, för tillämpning av den svenska konkurrenslagstiftningen. 
33

 Jfr mål C-322/88 Grimaldi mot Fonds des maladies professionnelles, s. 293, para. 18. Se även Reich, s. 13. 
34

 Notera att Storbritannien fortfarande betraktas som en medlemsstat, trots resultatet av folkomröstningen den 

24 juni 2016 (”Brexit”). Detta eftersom Storbritannien, till dags dato (augusti 2016) ännu inte formellt har begärt 

utträde ur unionen genom att åberopa artikel 50 FEUF. 
35

 Medlemsstaternas konkurrensmyndigheter påverkas av koncentrationsförordningen då den EU-rättsliga 

förordningen dels är direkt tillämplig och dels står över nationell rätt, se mål C-6/64 Costa mot Enel, s. 217 f. 
36

 Se artiklarna 3(3) FEU och 119 FEUF. Se även para. 2 EUMR. 
37

 Monti, s. 246. 
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Kommissionens och konkurrensmyndigheternas utgångspunkter är emellertid inte att förbjuda 

företagskoncentrationer då strukturförändringar på marknader måste tillåtas för att öka de 

europeiska företagens konkurrenskraft och således skapa tillväxt och bättre levnadsstandard 

inom unionen.
38

  

 

Kontrollen av företagskoncentrationer utgör således en balansgång mellan intressena att å ena 

sidan skydda den fria konkurrensen på den inre marknaden och å andra sidan ge utrymme för 

europeiska företag att växa. 

2.2.1 Allmänt om koncentrationsförordningen 

Koncentrationsförordningen utgör lagstiftningen för kontrollen av företagskoncentrationer 

inom EU.
39

 Förordningens fundamentala princip är att företagskoncentrationer granskas innan 

de implementeras. Parterna ska således annonsera sina affärsplaner såsom ett företagsförvärv 

eller skapande av ett gemensamt företag (joint venture) men ska frysa dessa i avvaktan på 

Kommissionens beslut.
40

  

2.2.2 Definitioner av konkurrensrättsliga termer 

Förordningen inkluderar diverse konkurrensrättsliga termer. För att förstå förordningens 

tillämpning måste begreppen klarläggas. 

2.2.2.1 Företagskoncentration 

I koncentrationsförordningens inledning (preamble) framgår vägledning för frågan om vilka 

transaktioner som utgör företagskoncentrationer. EU:s lagstiftare
41

 har definierat företags-

koncentrationer på följande sätt: 

 

”[…] transaktioner som medför en varaktig förändring av kontrollen över de berörda 

företagen och därmed av marknadsstrukturen.”
42

 

 

Konkret omfattas följande transaktioner i det konkurrensrättsliga begreppet företags-

koncentration: företagsförvärv, upprättande av gemensamma företag (full-function joint 

venture), offentliga uppköpserbjudanden, avtal om privata aktieöverlåtelser samt affärer av 

privatkapitalbolag (private equity).
43

  

2.2.2.2 Kontroll 

Precis som koncentrationsförordningens definition av begreppet företagskoncentration 

antyder utgör kontroll en viktig aspekt i sammanhanget då förordningens tillämpning 

förutsätter att en varaktig förändring av kontroll inträffar.
44

  

 

Förordningen stadgar att kontroll kan uppkomma genom olika medel, bl.a. genom ägande- 

eller nyttjanderätt till tillgångar eller avtal om vetorätt vid företagsbeslut och sammansättning 

av företagsstyrelse.
 
  

 

                                                        
38

 Se para. 5 EUMR. 
39

 Gore, Lewis, Lofaro & Dethmers, s. 3. 
40

 Se artiklarna 4(1), 7(1) och para. 34 EUMR. 
41

 Rådet, Europaparlamentet samt Europeiska kommissionen, se artikel 294 FEUF. 
42

 Para. 20 EUMR. 
43

 Se artikel 3(1)(a) och 3(1)(b) EUMR. Se även Boyce & Claire, s. 522 f., para. 8.014 och Kokkoris & 

Shelanski, s. 120 f., para. 4.08. 
44

 Se ovan avsnitt 2.2.2.1. 
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Med kontroll avses möjligheten att väsentligt påverka ett företag.
45

 Det väsentliga är 

egentligen inte hur kontrollen uppkommer utan snarare att en reell möjlighet till sådan 

kontroll föreligger.
46

 

2.2.2.3 Berörda företag 

Förutom kontroll utgör även begreppet berörda företag en viktig del av koncentrations-

förordningens definition av begreppet företagskoncentration.
47

  

 

Vid företagsförvärv betraktas samtliga företag i förvärvet, d.v.s. både köpare och säljare, som 

berörda företag medan de berörda företagen är desto mer svårdefinierade vid andra typer av 

företagskoncentrationer, såsom förvärv av kontroll genom diverse transaktioner.
48

 

2.2.2.4 Omsättning 

Ytterligare ett begrepp som är högst relevant för koncentrationsförordningens tillämpning är 

begreppet omsättning. Det ekonomiska begreppet definieras inom konkurrensrätten som de 

föregående räkenskapsårens intäkter, efter diverse avdrag för rabatter och skatter, från de 

berörda företagens försäljning av varor och tjänster.
49

 Begreppet omsättning aktualiseras vid 

jurisdiktionsanalysen. 

2.2.3 Jurisdiktionsanalys 

Jurisdiktionsanalysen kan betraktas som det första steget i kontrollen av företags-

koncentrationer. En jurisdiktionsanalys innebär en utredning av frågan huruvida den aktuella 

företagskoncentrationen blir föremål för prövning hos konkurrensmyndigheter och, i sådant 

fall, inom vilka jurisdiktioner. Analysen baseras på en utredning av trösklar, oftast om-

sättningströsklar men även andra kriterier förekommer i olika konkurrenslagar. 

2.2.3.1 EU-dimension 

För den EU-rättsliga konkurrensrätten aktualiseras frågan huruvida den aktuella företags-

koncentrationen innehar EU-dimension. Artikel 1(1) koncentrationsförordningen stadgar att 

endast de koncentrationer som innehar ”gemenskapsdimension” faller inom förordningens 

tillämpningsområde. Vidare stadgar bestämmelsen specifika trösklar som måste uppnås för att 

en koncentration ska anses inneha en sådan dimension och därmed aktualisera tillämpning av 

förordningen.  

 

Scenario 1 

Koncentrationer där (i) den sammanlagda globala omsättningen för samtliga berörda företag 

överstiger 5 miljarder euro och (ii) den totala omsättningen inom EU för minst två av de 

berörda företagen överstiger 250 miljoner euro innehar gemenskapsdimension.
50

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
45

 Artikel 3(2) EUMR. 
46

 Tillkännagivande 2008/C 95/01, para. 16. Se även mål T-282/02 Cementbouw Handel & Industrie mot 

Europeiska kommissionen, s. 354, para. 58. 
47

 Se ovan avsnitt 2.2.2.1. 
48

 Tillkännagivande 2008/C 95/01, para. 132 och para. 133 ff. Då frågan om berörda företag inte utgör 

uppsatsens syfte presenteras ingen vidare redogörelse.  
49

 Artikel 5(1) EUMR. 
50

 Artikel 1(2) EUMR. 
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Scenario 2 

Koncentrationer som inte uppfyller ovanstående kriterier i scenario 1 kan ändock bedömas 

vara av gemenskapsdimension förutsatt att följande kumulativa rekvisit uppfylls: (i) den 

sammanlagda globala omsättningen för samtliga berörda företag överstiger 2,5 miljarder euro, 

(ii) respektive berörda företag ska omsätta minst 100 miljoner euro i åtminstone tre olika 

medlemsstater, (iii) i de olika medlemsstaterna enligt tidigare rekvisit ska den totala 

omsättningen för åtminstone två berörda företag överstiga 25 miljoner euro och (iv) minst två 

av de berörda företagen ska ha en sammanlagd omsättning inom EU på över 100 miljoner 

euro.
51

 

 

Generellt undantag för gemenskapsdimension 

De koncentrationer som uppfyller ovanstående kriterier, antingen scenario 1 eller scenario 2, 

men där varje berörd företag uppnår mer än 2/3 av sin sammanlagda omsättning inom EU i en 

och samma medlemsstat undantas från gemenskapsdimension.
52

 

 

Innebörd av EU-dimension 

Vid koncentrationer med gemenskapsdimension, d.v.s. när koncentrationsförordningens 

tillämpning aktualiseras, har Kommissionen exklusiv behörighet att utreda transaktionen i 

enlighet med koncentrationsförordningens bestämmelser. Denna princip kallas inom 

konkurrensrätten för ”one-stop shop” principen och stadgas i artiklarna 21(2) samt 21(3) i 

koncentrationsförordningen. Vidare innebär ovanstående princip att nationella konkurrens-

myndigheter saknar behörighet att utreda koncentrationer med gemenskapsdimension varför 

tillämpning av de nationella reglerna för kontroll av företagskoncentrationer utesluts. Som ett 

illustrerande exempel kan Konkurrensverket inte tillämpa bestämmelserna i kapitel 4 om 

företagskoncentrationer i konkurrenslagen (2008:579) vid företagskoncentrationer med 

gemenskapsdimension.
53

 

 

En e contrario tolkning av artikel 21 koncentrationsförordningen påvisar de nationella 

konkurrensmyndigheternas behörighet i förhållande till Kommissionen, nämligen att företags-

koncentrationer som saknar gemenskapsdimension blir föremål för utredning hos de 

nationella konkurrensmyndigheterna samt prövas under nationell konkurrensrätt.
54

 

2.2.4 Kommissionens bedömning  

Det andra steget i kontrollen av företagskoncentrationer, efter att företagskoncentrationen 

konstaterats inneha EU-dimension och därmed bli föremål för koncentrationsförordningen, är 

att Kommissionen tillämpar förordningens artikel 2 om bedömningar av koncentrationer. 

Sedermera konstaterar Kommissionen om den aktuella företagskoncentrationen ska förklaras 

förenlig med den gemensamma marknaden och därmed godkännas eller om den ska förklaras 

oförenlig med den gemensamma marknaden och därför förbjudas.
55

 

 

 

 

 

 

                                                        
51

 Artikel 1(3) EUMR. 
52

 Se de sista styckena i artiklarna 1(2) och 1(3) EUMR. 
53

 Angående detta stycke, se Boyce & Claire, s. 521, para. 8.011. 
54

 A.a., s. 521, para. 8.011. 
55

 Artikel 2(2) och 2(3) EUMR. 
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Artikel 2(1) EUMR stipulerar specifika kriterier som Kommissionen beaktar i sin bedömning. 

Dessa är: 

 

a. ”behovet av att bevara och utveckla en effektiv konkurrens inom den gemensamma 

marknaden mot bakgrund av bland annat strukturen på alla de berörda marknaderna 

och den faktiska eller potentiella konkurrensen från företag som är belägna antingen 

inom eller utanför gemenskapen.”
56

 

 

b. ”de berörda företagens marknadsställning och deras ekonomiska och finansiella 

styrka, leverantörernas och konsumenternas valmöjligheter, deras tillgång till 

leveranser eller marknader, rättsliga eller andra hinder för inträde på marknaden, 

utvecklingen av tillgång och efterfrågan på de aktuella varorna och tjänsterna, 

konsumentintressen i mellanliggande och slutliga distributionsled samt utvecklingen 

av tekniskt och ekonomiskt framåtskridande, förutsatt att detta är till gagn för 

konsumenterna och inte utgör ett hinder för konkurrensen.”
57

 

 

Bedömningsgrunderna i den första av ovanstående punkterna aktualiserar bl.a. frågan om 

dominerande ställning genom det s.k. SIEC-testet, d.v.s. testet för ”significantly impede 

effective competition”.
58

 Vad gäller gränsdragningen för vilken ställning som anses 

dominerande har EU-domstolen, i det s.k. AKZO-målet, stipulerat en presumtion om 

dominerande ställning när marknadsandelarna överstiger 50 %.
59

  

 

Vidare har Kommissionen publicerat tre olika tillkännagivanden och riktlinjer om marknads-

definition
60

, bedömning av horisontella företagskoncentrationer
61

 samt bedömning av icke-

horisontella företagskoncentrationer
62

. I sammanhanget är det viktigt att notera att företags-

koncentrationer av horisontell karaktär utgör sådana företagskoncentrationer där de berörda 

företagen agerar faktiska eller potentiella konkurrenter på samma relevanta marknad.
63

 

Följaktligen avser icke-horisontella företagskoncentrationer andra typer av företags-

koncentrationer, exempelvis koncentrationer mellan företag verksamma på olika marknader.
64

 

 

Kommissionen använder ovanstående tre tillkännagivanden och riktlinjer flitigt vid 

tillämpning av koncentrationsförordningen. Då Kommissionens tillämpning av artikel 2 

koncentrationsförordningens kräver (i) att Kommissionen definierar den relevanta marknaden 

för den aktuella företagskoncentrationen samt (ii) att Kommissionen bedömer företags-

koncentrationen ur ett konkurrensrättsligt perspektiv beaktas alltid tillkännagivandet om 

definitionen av relevant marknad, d.v.s. marknadsdefinitionen, först.
65

 Detta eftersom 

marknadsdefinitionen identifierar gränserna för konkurrensen mellan företagen och således 

stadgar ramarna för den konkurrensrättsliga bedömningen enligt artikel 2 koncentrations-

förordningen.
66

  

                                                        
56

 Artikel 2(1)(a) EUMR. 
57

 Artikel 2(1)(b) EUMR. 
58

 Whish & Bailey, s. 906. 
59

 Mål C-62/86 AKZO mot Europeiska kommissionen, s. 265, para. 60. 
60

 Tillkännagivande 97/C 372/03. 
61

 Riktlinjer 2004/C 31/03. 
62

 Riktlinjer 2008/C 265/07. 
63

 Se Riktlinjer 2004/C 31/03, para. 5. 
64

 Se Riktlinjer 2008/C 265/07, para. 2. Se även Kokkoris & Shelanski, s. 337, para. 9.01. 
65

 Se Riktlinjer 2004/C 31/03, para. 10. Se även Whish & Bailey, s. 911. 
66

 Se Tillkännagivande 97/C 372/03, para. 2. 
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EU-domstolen och Tribunalen har i flertalet rättsfall betonat vikten av marknadsdefinitionen 

som en grundläggande förutsättning för tillämpning av koncentrationsförordningen.
67

 

 

Efter att ha definierat den relevanta marknaden fortsätter Kommissionen sin bedömning 

genom att beakta riktlinjerna för horisontella koncentrationer när sådana företags-

koncentrationer aktualiseras och riktlinjerna för icke-horisontella koncentrationer vid övriga 

företagskoncentrationer. Bägge riktlinjer stadgar att Kommissionens bedömning ska grundas 

på följande faktorer: (a) marknadsandelar, (b) eventuella konkurrenshämmande effekter, (c) 

köpkraft, (d) marknadsinträden, (e) effektivitet och (f) verksamhetssiffror.
68

  

 

Viktigt att notera är att ovanstående faktorer i praktiken endast fungerar som indikationer på 

företagskoncentrationers konkurrenseffekter inom den relevanta marknaden. Att faktorerna 

endast tolkas som indikationer innebär att en samlad bedömning fordras och att ett över-

gripligt perspektiv ska tillämpas vid bedömning enligt artikel 2 koncentrations-

förordningen.
69

 

2.3 Analys 

Som tidigare stadgat har kontrollen av företagskoncentrationer utvecklats under de senaste 

två-tre decennierna. En jämförelse mellan artikel 2 i 1989 års koncentrationsförordning och 

artikel 2 i den gällande koncentrationsförordningen från 2004 påvisar att kontrollen av 

företagskoncentrationer har blivit mer förmånlig för företagarna i den bemärkelsen att fler 

företagskoncentrationer som skapar eller stärker en redan existerande i dominerande ställning 

godkänns. Sådana företagskoncentrationer avslogs med högsta sannolikhet innan 2004 då 

1989 års koncentrationsförordning explicit stadgade att företagskoncentrationer som antingen 

skapade eller stärkte en dominerande ställning inte var förenliga med den inre marknaden.
70

 

Liknande explicit formulering saknas i den gällande 2004 års koncentrationsförordning utan 

istället har man angett vaga bedömningsgrunder såsom marknadsställning.
71

 

 

Ovanstående utveckling mot en vagare koncentrationsförordning förklaras med marknads-

utvecklingen. Perioden mellan 1989 och 2004 präglades av radikala förändringar inom 

affärsvärlden då teknologiska innovationer som internet banade vägen för ökad globalisering. 

När näringslivet blev alltmer integrerat och gränsöverskridande handel ökade aktualiserades 

fler företagskoncentrationer. Globaliseringen komplicerade även tillämpningen av 1989 års 

koncentrationsförordning då marknadsdefinitionerna blev allt vidare när expansiva företag 

utvidgade statsgränser. Rimligen blev det svårare för Kommissionen att bevisa dominans då 

det är mindre sannolikt att marknadsandelarna uppgår till 50 % när marknaderna utvidgades 

och därmed urholkades funktionen av artikel 2 i 1989 års koncentrationsförordning. Genom 

att EU-institutionerna ändrade till vagare bedömningsfaktorer i 2004 koncentrations-

förordning stiftades en dynamisk förordning i den meningen att förordningens faktiska 

tillämpning anpassas i takt med den snabba marknadsutvecklingen. Dynamiska rättskällor 

såsom 2004 års koncentrationsförordning kan anses vara effektiva och därmed mer ändamåls-

enlig än ”statiska” rättskällor där rekvisiten stadgas explicit.  

                                                        
67

 Se förenade målen C-68/94 och C-30/95 Frankrike mot Europeiska kommissionen s. 1495 f., para. 143 och 

mål T-151/05 NVV m.fl. mot Europeiska kommissionen, para. 51. 
68

 Se Riktlinjer 2004/C 31/03, para. 11 och Riktlinjer 2008/C 265/07, para. 6 som hänvisar till den allmänna 

vägledningen i riktlinjerna för horisontella koncentrationer. 
69

 Angående detta stycke, se Whish & Bailey, s. 913. 
70

 Artikel 2(3) rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av 

företagskoncentrationer.  
71

 Se artikel 2(1)(b) EUMR. 
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Förutom kontroll av företagskoncentrationers historia förekommer även diskussioner om 

rättsområdets effektivitet. Diverse rättsvetenskapsmän har kritiserat regelverket för att vara 

ineffektivt. Monti hävdar exempelvis att kontroll av företagskoncentrationer inte behövs då 

konkurrensbegränsande beteenden av dominerande företag redan regleras genom förbudet 

mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF.
72

  

 

Andra exempel på kritiska sakkunniga är Crandall och Winston som tillsammans advocerar 

för att svårigheten att skilja på konkurrenshämmande och icke-konkurrenshämmande 

företagskoncentrationer gör regelverket ineffektivt. Även Baker hävdar att komplexiteten av 

konkurrensrättsliga regelverk såsom kontroll av företagskoncentrationer underminerar 

konkurrensrättens syfte att verka för innovativa och effektiva marknader.
73

  

 

Trots att ovanstående kritikers åsikter kan anses befogade torde det inte vara logiskt eller 

möjligt att undanröja kontrollen av företagskoncentrationer i dagens globala konkurrens-

utsatta marknader. Dominanta företag med starka finanser hade med all sannolikhet köpt upp 

så många konkurrenter som möjligt, särskilt mindre företag, vid avsaknad av regelverk för 

kontroll av företagskoncentrationer. Rimligen hade det slagit hårt mot konsumenterna i form 

av högre priser och följaktligen även på samhällsekonomin i den meningen att resurser inte 

hade använts på bästa möjliga sätt. Å ena sidan är en värld där stora företag har fri spelplan att 

göra vad de behagar inte idealiskt. Å andra sidan kan man inte tillämpa ett allmänt förbud mot 

företagskoncentrationer då sådana kan stärka marknaden i form av ny innovation, större utbud 

och förbättrad effektivitet. Dagens koncentrationsförordning med tillhörande tillkänna-

givanden och riktlinjer får anses vara balanserad nog att bemöta båda ovanstående intressen. 

 

Vidare ter det sig vara anmärkningsvärt att Kommissionen de facto grundar sina beslut om 

företagskoncentrationer på tillkännagivandet om marknadsdefinition samt riktlinjerna för 

horisontella och icke-horisontella koncentrationer.
74

 Detta eftersom ovanstående källor be-

traktas, enligt den EU-rättsliga metoden, som ”soft law” och därmed icke-bindande rättsakter. 

Följaktligen uppstår frågan huruvida Kommissionens metod för tillämpning av 

koncentrationsförordningen präglas av rättssäkerhet. I sammanhanget är det viktigt att notera 

att tillkännagivandet och riktlinjerna präglar de nationella konkurrensmyndigheternas 

operativa verksamhet i väsentlig omfattning. Trots källornas icke-bindande karaktärer utgör 

de således mycket viktig vägledning för tillämpning av koncentrationsförordningen. Med 

beaktande av detta förefaller inga rättssäkerhetsproblem uppkomma p.g.a. den icke-bindande 

statusen. Det torde snarare vara så att den omfattande enhetliga rättstillämpningen, som 

tillkännagivandet och riktlinjerna genererar, skapar rättssäkerhet. Troligtvis var detta även 

Kommissionens syfte med att publicera tillkännagivandet och riktlinjerna, d.v.s. att öka 

rättssäkerheten genom att förenkla enhetlig rättstillämpning bland EU:s 28
75

 nationella 

konkurrensmyndigheter samt skapa förutsebarhet för företag och andra intressenter. 

 

 

 

 

 

                                                        
72

 Se Monti, s. 246. 
73

 Se Crandall & Clifford, s. 23 och Baker, s. 45 f. 
74

 Se källförteckning för fullständiga hänvisningar.  
75

 Notera att uppsatsen inte tar hänsyn till Storbritanniens folkomröstning den 23 juni 2016, även kallat Brexit, 

varför antalet medlemsstater inom EU förblir 28 länder tills vidare. 
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Som tidigare nämnt tenderar Kommissionen att ägna större vikt åt tillkännagivandet om 

marknadsdefinition vid tillämpning av artikel 2 koncentrationsförordningen. Detta då 

marknadsdefinitionen utgör grundbulten i den konkurrensrättsliga bedömningen.
76

 Man ska 

dock inte underskatta betydelserna av riktlinjerna för horisontella samt icke-horisontella 

koncentrationer då riktlinjerna inkluderar detaljerad information om de olika bedömnings-

grunderna som Kommissionen beaktar vid konkurrensbedömningen. Emellertid kan 

konstateras att tillkännagivandet om marknadsdefinitionen utgör det viktigaste materialet för 

koncentrationsförordningens tillämpning då övriga bedömningsgrunder beaktas först efter att 

Kommissionen har definierat den relevanta marknaden.  

  

                                                        
76

 Mer om marknadsdefinition hittas i kapitel 3.  
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3. Marknadsdefinition 
Då denna uppsats fokuserar på formuleringen ”de berörda företagens marknadsställning” i 

artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen aktualiseras främst Kommissionens tillkänna-

givande om marknadsdefinition. Detta eftersom marknadsdefinition, precis som tidigare 

nämnt i föregående kapitel, utgör en ytterst central del av tillämpningen av koncentrations-

förordningen. Med anledning av detta tillägnas detta kapitel åt marknadsdefinitionens regel-

verk och systematik. 

3.1 Marknadsdefinitionens systematik 

Den allmänna tillämpningen av konkurrensrätten sker i två steg varav definitionen av den 

relevanta marknaden utgör det första steget. Sedermera tillkommer tillämpningen av de 

materiella konkurrensrättsliga reglerna som det andra steget. Genom att först fastställa 

marknadsdefinitionen för det aktuella fallet stadgas ramarna för de materiella konkurrens-

rättsliga reglerna. Därmed ges rättstillämparen möjlighet att utröna huruvida den aktuella 

företagskoncentrationen medför konkurrenshämmande effekter.
77

 Denna systematik påvisar 

att de materiella konkurrensrättsliga reglerna, såsom koncentrationsförordningen, förbudet 

mot konkurrensbegränsande avtal eller förbudet mot missbruk av dominerande ställning, de 

facto är beroende av marknadsdefinitionen.
78

 

 

Trots marknadsdefinitionens viktiga roll inom konkurrensrätten existerar ingen allmängiltig 

marknadsdefinition. Istället avgör omständigheterna i varje enskilt ärende marknads-

definitionen. Detta innebär att en marknadsdefinition inte är sig lik i olika branscher, olika 

regioner eller för olika företag.  I syfte att bringa klarhet i marknadsdefinitionens annars 

okända metodik publicerade Kommissionen ett tillkännagivande år 1997 där Kommissionen 

explicit stadgade hur de hanterar frågan om marknadsdefinition vid handläggning av 

konkurrensrättsliga ärenden såsom när en anmälan om företagskoncentration lämnas in i 

enlighet med koncentrationsförordningen.
79

 Tillkännagivandet, som är av generell karaktär, 

syftar till att sätta den konkurrensrättsliga bedömningen av en företagskoncentration i en 

kontext på så sätt att inhämtande av information om marknadens storlek, faktorer och aktörer 

möjliggörs.
80

  

3.2 Den relevanta marknaden 

För att ovanstående information om storlek, faktorer och aktörer ska kunna inhämtas måste 

marknaden, som den konkurrensrättsliga bedömningen baseras på, avgränsas till att enbart 

omfatta den relevanta marknaden. Den konkurrensrättsliga termen den relevanta marknaden 

är mindre omfattande än det allmänna kommersiella begreppet ”marknad”.
81

  
 

 

 

                                                        
77

 Se Lindsay & Scola, s. 225, para. 4.001. 
78

 Artikel 101 och 102 FEUF samt EUMR. Praxis stadgar att definitionen av den relevanta marknaden är 

avgörande för tillämpningen av samtliga tre regelverk, se de förenade mål T-374, T-375, T-384, T-388/94 

European Night Service m.fl. mot Europeiska kommissionen, s. 3180 ff., para. 93-95 och 105 om artikel 101 

FEUF, mål C-6/72 Europemballage Corporation och Continental Can Company Inc. mot Europeiska 

kommissionen, s. 103 f., para. 32 om artikel 102 FEUF samt de förenade mål C-68/94, C-30/95 Frankrike mot 

Europeiska kommissionen, s. 1495, para. 143 om koncentrationsförordningen. 
79

 Se artikel 4(1) EUMR.  
80

 Se Tillkännagivande 97/C 372/03, s. 1, para. 2 och Slot & Johnston, s. 7. 
81

 Lindsay & Scola, s. 226, para. 4.003. 
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Med den relevanta marknaden åsyftas den marknad där ett flera olika marknadsaktörer, oftast 

producenter eller säljare, effektivt konkurrerar med sina produkter och tjänster.
82

  

 

Genom att identifiera den relevanta marknaden blir bedömningen av ”de berörda företagens 

marknadsställning” i koncentrationsförordningens artikel 2(1)(b), d.v.s. marknadsandelar, så 

korrekta och verklighetsförankrade som möjligt. I sammanhanget är det viktigt att notera att 

produkter och tjänster som faller utanför den relevanta marknadens ram fortfarande kan 

utgöra någon form av konkurrenstryck på de produkter och tjänster som inkluderas i den 

relevanta marknaden men att det konkurrenstrycket inte anses tillräckligt för att, ur ett 

konkurrensrättsligt perspektiv, utgöra så pass effektiv konkurrens att utbytbarhet anses före-

ligga.
83

 

 

Vidare är en viktig utgångspunkt för marknadsdefinitionen att endast de relevanta 

marknadsaktörerna inkluderas i den relevanta marknaden. Detta eftersom marknader 

inkluderar en stor mängd aktörer men att den aktuella konkurrensbedömningen endast 

omfattar vissa av dessa aktörer. Relevanta marknadsaktörer är de företag som säljer samma 

eller liknande produkter eller tjänster inom samma begränsande geografiska område. 

Följaktligen aktualiseras två huvudsakliga aspekter vid fastställande av den relevanta 

marknaden, nämligen (i) den relevanta produktmarknaden och (ii) den relevanta geografiska 

marknaden.
84

 

 

Vid fastställande av den relevanta marknaden förekommer diverse komplexa spörsmål och 

gränsdragningar varför risk för misstag uppkommer. Exempel på vedertagna misstag är att 

den relevanta marknaden definieras alltför snävt och att de berörda företagen således bedöms 

inneha orimligt höga marknadsandelar eller att den relevanta marknaden definieras för brett 

varför de berörda företagen bedöms inneha orimligt låga marknadsandelar. Med hänsyn till 

marknadsandelarnas viktiga betydelse i Kommissionens bedömning av företagskon-

centrationer i enlighet med koncentrationsförordningen
85

 kan ovanstående misstag vid 

definiering av den relevanta marknaden avgöra huruvida parternas ansökan om företags-

koncentration blir godkänd. Detta utgör ännu ett bevis på marknadsdefinitionens ytterst 

centrala betydelse för koncentrationsförordningens tillämpning.
86

 

 

I de fall den relevanta marknaden inte kan definieras p.g.a. svårigheter och inga alternativa 

sannolika marknadsdefinitioner kan presenteras utelämnar Kommissionen marknads-

definitionen öppen. Ett sådant agerande från Kommissionen aktualiseras oftast vid 

tidspressade utredningar av företagskoncentrationer.
87

  

                                                        
82

 Mål C-85/76 Hoffman-La Roche & Co. AG mot Europeiska kommissionen, s. 327, para. 28. Se även mål T-

321/05 AstraZeneca mot Europeiska kommissionen, para. 97 där Tribunalen betonade att det konkurrensrättsliga 

begreppet ”den relevanta marknaden” särskiljer sig från andra marknadsbegrepp som används i andra 

sammanhang samt Gore, Lewis, Lofaro & Dethmers, s. 31. 
83

 Lindsay & Scola, s. 226 f., para. 4.003. 
84

 Se Tillkännagivande 97/C 372/03, para. 7 och 8 och Jones & Sufrin, s. 63. 
85

 Se ovanstående avsnitt 2.2.4. 
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 Lindsay & Scola, s. 227 f., para. 4.004. 
87

 Som exempel på kommissionsbeslut med öppen marknadsdefinition, se Kommissionens beslut 

COMP/M.5984 (Intel/McAfee), s. 5 ff., para. 29, 36, 44, 51 och 53. Se även Lindsay & Scola, s. 228, para. 

4.005. 
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3.2.1 Relevant produktmarknad 

Vad gäller den relevanta produktmarknaden aktualiseras termen utbytbarhet, en term som 

omfattar produkters eller tjänsters pris, egenskaper samt användbarhet.
88

 Vidare aktualiserar 

begreppet två dimensioner: dels utbytbarhet på efterfrågesidan och dels utbytbarhet på 

utbudssidan.
89

  

 

Den förstnämnda dimension, som generellt betraktas utgöra det viktigaste kriteriet för 

definitionen av den relevanta marknaden, omfattar kundernas angelägenhet att ändra sin 

konsumtion till andra produkter när produktpriserna ökar med en viss nivå.
90

 Den sistnämnda 

dimensionen avser sannolikheten att leverantörer, som inte ägnar sin verksamhet åt den 

aktuella produkten eller tjänsten, påbörjar produktion av den aktuella produkten eller tjänsten 

eller att leverantörer i de angränsande geografiska områdena träder in i det aktuella geo-

grafiska området.
91

 Även denna dimension kan spela roll för avgränsningen av den relevanta 

produktmarknaden.
92

 

3.2.1.1 Utbytbarhet på efterfrågesidan 

Denna del av den relevanta produktmarknaden aktualiserar frågan om utbytbarhet mellan 

olika produkter, d.v.s. om kunden är villig att konsumera produkt B istället för produkt A. 

Syftet med bedömningen av utbytbarheten på efterfrågesidan är att identifiera den grupp av 

produkter eller tjänster som anses utbytbara i den meningen att den utbytbara produkten eller 

tjänsten tillgodoser samma behov som det behov som produkten eller tjänsten i fråga 

tillfredsställer. Bedömningen utgår från ett konsumentperspektiv, d.v.s. ett hypotetiskt 

resonemang, och grundar sig på faktorer som kundens konsumtionsmönster, utbudet av andra 

ersättningsprodukter, pris- samt kvaliténivå samt huruvida kunden med enkelhet kan 

konsumera produkt B istället för produkt A.
93

 

 

För att illustrera hur frågan behandlas konkret kan rättsfrågan om bananer utgör en egen 

produktmarknad eller om frukten inkluderas i den större produktmarknaden för färska frukter 

nämnas. Rättsfrågan utreddes i det s.k. United Brands-målet där EU-domstolen konstaterade, 

efter att ha tagit hänsyn till att frukten särskiljer sig från andra färska frukter och därmed 

anses särskild användbar för en begränsad kundgrupp, att bananer utgör en egen produkt-

marknad.
94

  

 

Ovanstående rättsfall belyser, förutom rättsfrågan, även prisfaktorn som en central betydelse 

för bedömningen om produkters utbytbarhet från ett konsumentperspektiv. För att kunna 

bedöma prisets betydelse aktualiseras ett hypotetiskt tillvägagångssätt, det s.k. SSNIP-testet.  

Tillämpningen av testet, som stadgas i Kommissionens tillkännagivande, omfattar en hypotes 

om konsumenten skulle skifta sin konsumtion från produkt A till produkt B ifall priset på den 

förra produkten ökar marginellt.  

                                                        
88

 Tillkännagivande 97/C 372/03, para. 7. 
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 A.a., para. 13. Se även Jones & Sufrin, s. 66. 
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Med marginell prisökning avses 5-10 % av ordinarie pris.
95

 I de fall prisökningen förändrar 

konsumentens köpvilja från produkt A till produkt B påvisas bägge produkter som utbytbara 

varför de finns på samma relevanta produktmarknad. Om SSNIP-testet inte visar på en 

förändrad köpvilja vid en marginell prisökning på 5-10 % betyder det att produkt A och 

produkt B inte tillhör samma relevanta produktmarknad utan separata.
96

  

 

Vidare betonar United Brands-målet vikten av en produkts egenskaper och karaktär vid 

bedömningen om utbytbarhet. Denna bedömning utgår inte enbart ifrån produktens objektiva 

egenskaper och karaktärer, såsom produktens utseende eller konsistens
97

, utan ska även 

omfatta övriga relevanta faktorer som exempelvis huruvida konsumenternas behov tillgodoses 

i lika hög grad av ersättningsprodukten eller om utbudet och efterfrågan på de olika utbytbara 

produkterna varierar.
98

  

 

SSNIP-testet 
Metoderna som används för att tillämpa SSNIP-testet, d.v.s. för att utreda huruvida 

konsumenter ändrar sin konsumtion från produkt A till produkt B vid en marginell prisökning 

(5-10 %) på förstnämnda produkt, betecknas som ekonometriska och statistiska. Metoderna 

fokuserar på pris och omfattar uppskattningar av hur pass dynamiska konsumenters 

efterfrågan är vid marginella prisökningar. Vidare omfattar metoden två aspekter: dels (i) 

förändringen av efterfrågan på en viss specifik produkt, m.a.o. huruvida efterfrågan på 

produkt A ökar eller minskar vid en marginell prisökning och dels (ii) förändringen av 

efterfrågan mellan olika produkter, d.v.s. huruvida efterfrågan på produkt B ökar till följd av 

prisökning på produkt A och tvärtom. Dessa två aspekter kallas för elasticitet och 

korspriselasticitet.
99

 

 

Tillämpning av ovanstående metoder är tämligen komplicerade då de kräver avancerade 

ekonometriska och statistiska tillvägagångssätt.
100

 Då dessa tekniker faller utanför denna 

uppsats syfte utelämnas en vidare redogörelse. 

 

Trots SSNIP-testets betydande roll vid fastställandet av den relevanta marknaden föreligger 

emellertid diverse begränsningar. SSNIP-testet kan exempelvis inte appliceras på alla 

marknader då vissa marknader saknar ”marknadspris”, såsom marknader för infrastrukturpris 

och andra marknader som traditionellt präglas av offentlig upphandling. Vidare kan SSNIP-

testet inte tillämpas när monopolpriser råder då marknadsdefinitionen skulle bli orealistiskt 

bred. Denna begränsning kallas för ”the cellophane fallacy”.
101

 

3.2.1.2 Utbytbarhet på utbudssidan 

Förutom konsumentperspektivet och tillämpning av SSNIP-testet kan en produkts 

utbytbarhet, och därmed den relevanta produktmarknadens ramar, även utmärkas av 

potentiella konkurrenter. Ponera att företag A tillverkar produkt X och företag B tillverkar 

produkt Y.  

                                                        
95

 Tillkännagivande 97/C 372/03, para. 15 och 17. Notera att SSNIP-testet endast avser prisändringar av 

permanent karaktär varför tillfälliga rabattkampanjer och realisationer utesluts. 
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 Gore, Lewis, Lofaro & Dethmers, s. 33. 
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Om företag B kan omstrukturera sin produktion till produkt X tämligen enkelt och snabbt 

indikerar detta på att produkt X och Y anses utbytbara och därmed tillhöra samma relevanta 

produktmarknad.
102

  

 

Ovanstående kallas för utbytbarhet på utbudssidan och ska, enligt praxis, beaktas vid 

utredningen av den relevanta produktmarknaden.
103

  

 

Även Kommissionen har explicit behandlat frågan om utbytbarhet på utbudssidan och anfört 

att spörsmålet är en viktig del vid utrönandet av den relevanta produktmarknaden. Exempelvis 

har Kommissionen beaktat i sin praxis faktumet att en producent av maskiner för mjölk-

förpackningar inte kunde omstrukturera sin produktion till maskiner för andra typer av 

kartongförpackningar, varför de två olika kartongprodukterna inte ansågs tillhöra samma 

relevanta produktmarknad.
104

 Utbytbarheten på utbudssidan anses dock inneha en sekundär 

betydelse i förhållande till utbytbarheten på efterfrågesidan vid definiering av den relevanta 

marknaden.
105

 

 

Utöver praxis stadgar även Kommissionens tillkännagivande att frågan om utbytbarhet på 

utbudssidan utgör en viktig pusselbit i fastställandet av den relevanta produktmarknaden.
106

 

Tillkännagivandet inkluderar relevanta detaljer beträffande utbytbarheten på utbudssidan, 

exempelvis vad gäller kriteriet om en snabb omstrukturering av företagets produktion där 

Kommissionen anser att ett sådant förfarande inte får kräva en omfattande anpassning av 

företagets fasta samt immateriella tillgångar för att kriteriet om snabb ska anses uppfyllt.
107

 

Vidare anför Kommissionen att marknader som präglas av långvariga och komplicerande 

processer samt förutsätter kapitalinvesteringar och strategiska åtgärder tenderar att sakna 

utbytbarhet på utbudssidan. Således är de relevanta produktmarknaderna på sådana marknader 

väsentligt snävare än på de marknader där ovanstående förutsättningar för utbytbarhet på 

utbudssidan anses uppfyllda.
108

 Telekommunikationssektorn är ett exempel på en sådan 

marknad då sektorn kräver omfattande investeringar i innovation och teknik. Vidare stadgar 

tillkännagivandet att utbytbarheten på utbudssidan endast ska tas i beaktning när den anses 

lika effektiv och omedelbar som utbytbarheten på efterfrågesidan.
109

 Även detta visar på 

utbytbarheten på utbudssidans sekundära roll i sammanhanget. 

 

Vid flera beslut om företagskoncentrationer har Kommissionen tillgett utbytbarheten på 

utbudssidan en avgörande betydelse för utgången. Detta har hänt när utbytbarheten på 

efterfrågesidan har brustit. Exempelvis har Kommissionen i tidigare praxis konstaterat att 

utbytbarheten på utbudssidan medför breda relevanta marknader.
110
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Kommissionen använder diverse metoder för bevisa existensen av utbytbarhet på utbudssidan. 

En sådan metod är bedömningen om företag som skiftar sin produktion från produkt A till 

produkt B ådrar sig extra kostnader såsom produktionsmaskiner, kunskapsutveckling för 

personal eller marknads- och distributionskostnader. En annan metod är beaktande av andra 

hinder för skifte av produktion, exempelvis regulatoriska restriktioner eller teknologiska 

barriärer.  

 

En tredje bevismetod är andra leverantörers faktiska reaktioner, såsom prishöjningar, från 

tidigare gånger då företag skiftat sin produktion till en främmande produkt. En fjärde 

argumentationsmetod för existensen av utbytbarhet på utbudssidan är, som tidigare nämnt, 

tillämpning av SSNIP-testet.  

 

Till skillnad från utbytbarheten på efterfrågesidan används SSNIP-testet för utbytbarheten på 

utbudssidan för att besvara frågeställningen huruvida en marginell prishöjning på 5-10 % 

skulle medföra att nya producenter träder in på den relevanta marknaden och därmed skapar 

sämre förutsättningar för vinstdrivande verksamhet på den relevanta marknaden.
111

 

3.3 Relevant geografisk marknad 

Utöver produkters utbytbarhet utgör även den geografiska aspekten en väsentlig betydelse i 

definitionen av den relevanta marknaden då konkurrens, ur ett logiskt perspektiv, endast kan 

råda mellan företag som är verksamma inom samma geografiska område. Rimligen torde en 

glassförsäljare i Örebro och en glassförsäljare i Peking inte ingå i samma relevanta 

geografiska marknad medan en exklusiv restaurang i Bryssel och en exklusiv restaurang i 

Paris kan anses utgöra konkurrenstryck på varandra och därför vara verksamma på samma 

relevanta geografiska marknad.
112

 

 

Tribunalen har i tidigare praxis tolkat den relevanta geografiska marknaden som området där 

enhetliga konkurrensförhållanden råder för de aktuella produkterna och för samtliga 

marknadsaktörer.
113

 

 

Utgångspunkten för bedömningen av den relevanta marknaden är platserna där parterna har 

aktiv verksamhet.
114

Vidare baseras bedömningen, vars tillvägagångssätt stipuleras i 

Kommissionens tillkännagivande, på en samlad bedömning av diverse faktorer.
115

 

 

Den första faktorn, vilket också kan anses vara den mest väsentliga för den relevanta geo-

grafiska marknaden, är pris. Precis som vid bedömningen om den relevanta produkt-

marknaden kan SSNIP-testet tillämpas.
116

 Emellertid används testet i detta fall till att utreda 

huruvida konsumenten, när den lokala företagaren ökar sina produktpriser med 5-10%, väljer 

att köpa produkter hos en annan mer avlägsen företagare, trots det geografiska avståndet.
117

 

Om så är fallet indikerar detta på att båda företagarna agerar på samma relevanta geografiska 

marknad, trots deras väsentliga avstånd. 
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Den andra faktorn, tillika relaterad till pris, är transportkostnader. Tämligen höga 

transportkostnader i förhållande till priset på produkten i fråga reducerar normalt 

konsumentens köpintresse varför rimligen konsumenten söker sig till andra företagare. 

Således kan transportkostnader föranleda att den relevanta geografiska marknaden begränsas 

markant vilket medför att nationella relevanta marknader ofta aktualiseras i koncentrations-

ärenden.
118

 

 

Ytterligare en faktor är efterfrågans attribut såsom språk, kultur eller nationell preferens. Om 

konsumentens efterfrågan påverkas av sådana aspekter torde den relevanta geografiska 

marknadens omfång snävas till det lokala området då enbart lokala företag kan konkurrera 

med sådana preferenser.
119

 

 

Vidare kan även legala hinder för gränsöverskridande handel utgöra en faktor för 

bedömningen av den relevanta geografiska marknaden. Exempelvis kan det vara fråga om 

olika administrativa riktlinjer, nationella krav på standarder eller politiska beslut såsom 

tullavgifter. Omfattande kostnader vid omflyttning av verksamheter till annat land betraktas 

även som ett sådant hinder.
120

 

 

Efter en sammanvägning av samtliga faktorer kommer den relevanta geografiska marknaden 

att konstateras till ett av följande alternativ: 

 världsmarknad – exempelvis marknaden för de kemiska grundämnena platina och 

palladium.
121

 

 unionsmarknad – t.ex. marknaden för underhållsmaterial av hydroelektriska 

kraftverk.
122

 

 regional marknad – exempelvis marknaden för böcker anpassade till de fransk-

språkiga delarna av EU.
123

 

 nationell marknad – t.ex. marknaden för produktion av griskött.
124

 

 lokal marknad – exempelvis marknaden för flygbränsle.
125

 

3.4 Analys 

Som tidigare nämnt har definitionen av den relevanta marknaden en fundamental betydelse 

för konkurrensrätten då tillämpning av de centrala konkurrensrättsliga bestämmelserna 

förutsätter en sådan definition. Hur Kommissionen definierar den relevanta marknaden kan 

således skapa långtgående konsekvenser för både företag och konsumenter, vilka kan 

betraktas som marknadens mest väsentliga aktörer. Kommissionen bär således betydande 

ansvar då rättsföljder som beslut för eller mot företagskoncentrationer påverkar hela samhälls-

ekonomin. Mindre handel i ett samhälle som Sverige resulterar i mindre skatteintäkter och 

därmed en sämre välfärd för befolkningen.  

 

Som bekant innefattar definitionen av den relevanta marknaden tämligen omfattande 

spekulation för att vara ett juridiskt förfarande. Att utreda kundens konsumtionsmönster vid 

utbytbarhet på efterfrågesidan eller kundens villighet att köpa in produkter från ett annat 

                                                        
118
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geografiskt område torde medföra svårigheter, i synnerhet då de rättstillämpande EU-

tjänstemännen inte nödvändigtvis besitter gedigna kunskaper om produkten i fråga och inte 

heller besitter en detaljerad förståelse för den grupp av konsumenter det är fråga om. 

Rimligen kan en tjänsteman bedöma konsumenternas agerande annorlunda jämfört med sin 

kollega. Detta medför anledning till att diskutera rättssäkerheten i förfarandet för marknads-

definition.  

 

Kommissionen medger risken för rättsosäkerhet och utgår därför från en restriktiv tillämpning 

vid definiering av relevanta marknader. Detta kan utläsas ur flera kommissionsbeslut.
126

 

Vidare tenderar Kommissionen att definiera relevanta marknader betydligt snävare än EU-

domstolen.  

 

Även detta faktum illustrerar Kommissionens försök att upprätthålla rättssäkerhet då en snäv 

relevant marknad inkluderar färre företag samt färre produkter vilket kan minimera 

sannolikheten för höga marknadsandelar och således risken för ett beslut om förbud mot 

företagskoncentration. Detta tillvägagångssätt motiveras av rättssäkerhetsskäl då det får anses 

vara mer rättssäkert att, som första instans vid handläggning av en anmälan om 

företagskoncentration, utgå från en restriktiv tillämpning av marknadsdefinition, d.v.s. att 

tendera den relevanta marknaden snävt, än att tillämpa en extensiv tillämpning, m.a.o. att 

definiera den relevanta marknaden för bred. Onödiga konsekvenser, såsom beslut mot 

företagskoncentrationer, kan således undvikas. Vidare kan Kommissionens restriktiva 

utgångspunkt vid marknadsdefinition även ämna balansera mot den rättsosäkra förfarandet 

som marknadsdefinition faktiskt innebär.  

 

Det torde vara mer legitimt, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, att EU-domstolen utdömer ett 

negativt konkurrensrättsligt beslut såsom ett förbud mot företagskoncentration än att 

beslutsinstansen, tillika första instans, Kommissionen gör det. Detta eftersom EU-domstolens 

funktion som överinstans genererar en starkare rättvisekänsla samt att ledamöterna i EU-

domstolen rimligtvis besitter högre juridiska kunskaper än tjänstemän på Kommissionen. Ett 

beslut från EU-domstolen får därför anses vara mer legitimt och därmed inneha ett starkare 

juridiskt värde än ett beslut från Kommissionen.  

 

Vidare anses samtliga av marknadsdefinitionens olika delar vara högst relevanta moment för 

förfarandet. Emellertid visar en närmare analys av Kommissionens tillkännagivande samt 

doktrin att frågan om utbytbarheten på efterfrågesidan innehar en avgörande betydelse.
127

 

Trots att förklaringen till detta faktum inte framgår explicit i rättskällorna kan förklaringen 

hittas genom att reflektera över hur en marknad är uppbyggd. Precis som tidigare stadgat 

består en marknad av två kompatibla intressen, nämligen intresset av att sälja (utbud) och 

intresset av att köpa (efterfrågan). Rimligtvis torde vikten av efterfrågan överväga betydelsen 

av utbudet då efterfrågan utgör en fundamental grund för försäljning. Rimligtvis tillverkar 

inte företag nya produkter om inte den förväntande efterfrågan bedöms som tillräckligt för att 

uppnå lönsamhet. Således utgör kundens efterfråga grundbulten i en marknad och då frågan 

om utbytbarhet på efterfrågesidan onekligen präglas av ett starkt kundperspektiv, d.v.s. 

tillämpning av SSNIP-testet, anses detta moment i marknadsdefinition vara den mest 

relevanta. 

 

                                                        
126

 Exempelvis bedömningen att pop samt klassisk musik utgör två olika produktmarknader trots faktumet att 

båda produkter är musik, se Kommissionens beslut IV/M.202 (Thorn EMI/Virgin Music), s. 3, para. 12. Se även 

Lorenz, s. 266. 
127

 Tillkännagivande 97/C 372/0, para. 13. Se även Whish & Bailey, s. 31. 
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Vad gäller SSNIP-testet är det värt att notera att tillämpningen av testet särskiljer sig beroende 

på kontext. Trots att testet används för både den relevanta produkt och geografiska marknaden 

finns en väsentlig skillnad vad gäller tillämpningsområdet. För den relevanta produkt-

marknaden omfattar testet enbart produkters utbytbarhet medan den relevanta geografiska 

marknaden fokuserar på företagens utbytbarhet. Båda dessa perspektiv behövs för att 

fastställa avgränsningen för den relevanta marknaden.  

 

Vidare hävdar konkurrensrättarna Oldale och Padilla att frågan om marknadsdefinition 

tillägnas för stor vikt för EU:s regelverk om kontroll av företagskoncentrationer och att man 

istället för marknadsdefinitionen borde, i syfte att utröna huruvida företagskoncentrationen 

resulterar i konkurrenshämmande effekter, tillämpa andra metoder och tekniker såsom 

”upward pricing pressure” (UPP).
128

  

 

Liknande argument har framförts av rättsvetenskapsmännen samt rättsekonomerna Gore, 

Lewis, Lofaro och Dethmers som betonar att de amerikanska och brittiska konkurrens-

myndigheterna, under de senaste åren, har tillämpat UPP samt ”illustrative price rice 

methodologies” istället för marknadsdefinition vid bedömning av en företagskoncentrations 

effekter på konkurrensen.
129

  

 

Ovanstående diskussioner föranleder frågan huruvida marknadsdefinitionen utgör en för-

åldrad metod vid bedömningen av företagskoncentrationer, d.v.s. vid tillämpning av artikel 

2(1)(b) koncentrationsförordningen. Med hänsyn till faktumet att marknadsdefinitionen trots 

allt tillämpas vid andra konkurrensrättsliga mål, såsom vid tillämpning av förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal enligt artikel 101 FEUF samt förbudet mot missbruk av 

dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF, torde marknadsdefinitionen inte utgöra en 

föråldrad metod. Dock finns det fog att ifrågasatta dess relevans i dagens alltmer komplexa 

och gränsöverskridande företagskoncentrationer då Kommissionens tillkännagivande av 

marknadsdefinitionen härstammar från år 1997. Det finns med andra ord anledning till en 

översyn av regelverket i syfte att åstadkomma en mer verklighetsförankrad reglering med 

tanke på den tekniska samt ekonomiska utveckling som EU:s inre marknad har genomgått 

sedan 1997. 

 

Vad gäller Kommissionens tillkännagivande om marknadsdefinitions juridiska status som 

icke-bindande ”soft law” indikerar diverse omständigheter det motsatta. Faktumen att 

Tribunalen har stadgat att Kommissionen är bunden att följa innehållet i sitt tillkännagivande 

vid tillämpning av konkurrensreglerna samt att de nationella konkurrensmyndigheterna de 

facto betraktar tillkännagivandet som ett regelverk i sin rättstillämpning ger anledning att 

argumentera för att tillkännagivandet i alla fall har en praktisk bindande karaktär.
130

 Då detta 

står i strid med EU-rättens teoretiska rättskällelära bör EU-lagstiftarna stifta en förordning där 

marknadsdefinitionens regelverk stipuleras. Genom att utgå från bindande sekundärrätt istället 

för icke-bindande rättsakter (”soft law”) vid tillämpning av artikel 2(1)(b) koncentrations-

förordningen skulle rättssäkerheten tillfredsställas i en högre utsträckning. 
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 Gore, Lewis, Lofaro & Dethmers, s. 31, fotnot 1. 
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 Se mål T-446/05 Amann & Söhne och Cousin Filterie mot Europeiska kommissionen, para. 137. 
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4. Artikel 2(1)(b) och asymmetrisk utbytbarhet vid företagskoncentrationer 

inom telekommunikationssektorn 
Precis som tidigare nämnt bedöms begreppet ”de berörda företagens marknadsställning” vid 

tillämpning av artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen. Med stöd av den avgränsade 

marknadsdefinitionen, den relevanta marknaden i fråga, kan Kommissionen fastställa de 

berörda företagens marknadsandelar och således godkänna eller förbjuda företags-

koncentrationen. De företagskoncentrationer som anses uppfylla det s.k. SIEC-testet, d.v.s. 

”significantly impede effective competition”, förbjuds enligt artikel 2(3) koncentrations-

förordningen.
131

 

 

Detta kapitel tillägnas bedömningen av ”de berörda företagens marknadsställning” i artikel 

2(1)(b) koncentrationsförordningen samt ett problem som är särskilt förekommande vid 

bedömningen av företagskoncentrationer inom telekommunikationssektorn, nämligen 

asymmetrisk utbytbarhet. 

4.1 Tillämpning av artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen 

Vid Kommissionens bedömning av företagskoncentrationers förenlighet med den gemen-

samma marknaden, m.a.o. huruvida företagskoncentrationer ska godkännas eller förbjudas i 

enlighet med koncentrationsförordningens artiklar 2(2) eller 2(3), eftersöks konkurrens-

hämmande effekter. Dessa effekter klassificeras i tre olika kategorier: (i) horisontell effekt, 

(ii) vertikal effekt samt (iii) konglomerat effekt.
132

 

 

Till Kommissionens hjälp vid bedömning av ovanstående effekter beaktas de bedömnings-

faktorer som stadgas i artiklarna 2(1)(a) samt 2(1)(b) i koncentrationsförordningen, däribland 

”de berörda företagens marknadsställning”. Bedömningsfaktorn om företagens marknads-

ställning i artikel 2(1)(b) utgör en viktig pusselbit vid Kommissionens bedömning av samtliga 

tre typer av effekter. 

4.1.1 Horisontell effekt 

Med horisontell effekt avses sådana effekter som uppkommer när de berörda företagens 

verksamheter bedöms överlappa. Detta inträffar när de berörda företagen, enligt marknads-

definitionens regelverk, anses vara verksamma sig på samma relevanta marknad.
133

  

 

Vid bedömning av horisontella effekter beaktar Kommissionen de berörda företagens 

kombinerande marknadsandelar extra noga. Både koncentrationsförordningen och riktlinjerna 

för bedömning av horisontella företagskoncentrationer stadgar att kombinerande marknads-

andelar överstigande 25 % inom EU:s inre marknad presumeras föranleda konkurrens-

hämmande effekter.
134

 Funktionen med denna presumtion är att förenkla Kommissionens 

bedömning genom att snabbt kunna utesluta de företagskoncentrationer som inte uppgår till 

kombinerande marknadsandelar på 25 % för vidare utredning. Kommissionen godkänner mer-

parten av företagskoncentrationer på detta sätt, utan att beakta andra faktorer.
135
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 Boyce & Claire, s. 613, para. 8.191. Se även Jones & Sufrin, s. 1187. 
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 Navarro, Font, Folguera & Briones, s. 148, para. 6.14. 
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 Se para. 32 EUMR samt Riktlinjer 2004/C 31/03, para. 18. 
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 Navarro, Font, Folguera & Briones, s. 151, para. 6.27-6.30. 
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4.1.2 Vertikal effekt 

Effekter som uppkommer vid företagskoncentrationer där de berörda företagen är verksamma 

på olika nivåer i distributionskedjan, exempelvis detaljist och grossist, betecknas som 

vertikala effekter.
136

 Även dessa typer av effekter beaktas av Kommissionen vid tillämpning 

av koncentrationsförordningens artikel 2(1)(b).
137

 

 

Likt vid bedömning av horisontella effekter lägger Kommissionen stor vikt vid företags-

koncentrationens kombinerande marknadsandelar vid bedömning av vertikala effekter. Om 

kombinerande marknadsandelarna överstiger 30 % kommer Kommissionen sannolikt att 

konstatera att konkurrenshämmande effekter förekommer.
138

 

4.1.3 Konglomerat effekt 

När de berörda företagen i en företagskoncentration inte bedöms vara verksamma på samma 

relevanta marknad aktualiseras frågan om konglomerat effekt.
139

 Samma presumtion gäller 

för konglomerat effekt som vertikal effekt, d.v.s. att när de kombinerande marknadsandelarna 

för de berörda företagen i den aktuella företagskoncentrationen uppnår 30 % presumeras att 

företagskoncentrationen medför konkurrenshämmande effekt.
140

 

4.1.4 Marknadsdefinitionens centrala betydelse  

Gemensamt för samtliga tre ovanstående effekter är att marknadsdefinitionens regelverk utgör 

en förutsättning för att kunna utröna de kombinerande marknadsandelarna och således 

grunden för bedömningsfaktorn ”de berörda företagens marknadsställning” i artikel 2(1)(b) 

koncentrationsförordningen.  

 

Sannolikheten att Kommissionen bedömer att den aktuella företagskoncentrationen i fråga 

uppgår till 25 % marknadsandelar (vid horisontella företagskoncentrationer) eller till 30 % 

marknadsandelar (vid icke-horisontella företagskoncentrationer) beror alltså på hur pass bred 

eller snäv den relevanta marknaden har definierats. Marknadsdefinitionen avgör således 

Kommissionens slutliga beslut att antingen godkänna eller förbjuda företagskoncentrationen i 

enlighet med artiklarna 2(2) eller 2(3) koncentrationsförordningen. 

4.2 Asymmetrisk utbytbarhet inom telekommunikationssektorn 

I de fall problem med marknadsdefinition förekommer inom en viss bransch eller sektor 

innebär det tillämpningsproblem för Kommissionen vid bedömning av företags-

koncentrationer. Ett exempel på en sådan sektor är telekommunikationssektorn där 

asymmetrisk utbytbarhet existerar. 

4.2.1 Asymmetrisk utbytbarhet – vad är det? 

Asymmetrisk utbytbarhet, även kallat ”one-way substitution” eller ”one-way market”, 

aktualiseras inom den relevanta produktmarknaden. Vissa marknader, särskilt inom 

telekommunikationssektorn, är asymmetriska i den meningen att produkt A inte är utbytbar 

med produkt B medan den motsatta relationen föreligger, d.v.s. att produkt B är utbytbar med 

produkt A.
141
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 Kokkoris & Shelanski, s. 363, para. 9.72. 
140

 Riktlinjer 2008/C 265/07, para. 25. 
141

 Lindsay & Scola, s. 236, para. 4.015. 



 31 

Således är utbytbarheten enbart ensidig vilket skapar problem vid marknadsdefinition då 

produkterna, p.g.a. den asymmetriska utbytbarheten, inte anses tillhöra den relevanta 

produktmarknaden vilket således medför en snäv relevant marknad och högre risk för att 

företagskoncentrationen förbjuds med motiveringen att konkurrenshämmande effekt upp-

står.
142

  

 

Den asymmetriska utbytbarheten har uppmärksammats flertalet gånger i tidigare praxis.
143

 

För telekommunikationssektorns del aktualiseras framförallt de s.k. France Telecom-målen. 

4.2.2 France Telecom-målen 

France Telecom-målen utgör ett samlingsbegrepp för två domar från EU-domstolen och 

Tribunalen samt ett beslut från Kommissionen.
144

 Då Kommissionens beslut aktualiserade 

ämnet om asymmetrisk utbytbarhet fokuserar nedanstående redogörelse i huvudsak på 

Kommissionens beslut.  

4.2.2.1 Bakgrund  

I samband med att företaget Wanadoo Interactive SA (WIN), tillika dotterbolag till bolaget 

France Telecom, byggde ut tillgången till höghastighetsinternet i Frankrike valde 

Kommissionen att inleda en undersökning ex officio av WINs prissättning för sina internet-

tjänster.
145

 Av undersökningen konstaterade kommissionen att WIN, i syfte att erövra 

omfattande andelar på den då expansiva marknaden för tillgång till höghastighetsinternet, 

använde sig av underpriser vid försäljning av sina internettjänster. Detta ansåg Kommissionen 

strida mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning varför en bötessumma 

överstigande 10 miljoner euro ålades WIN.
146

 

4.2.2.2 Marknadsdefinitionen i Kommissionens beslut 

En central rättsfråga i det ovanstående målet var frågan om höghastighets- och 

låghastighetsinternet anses tillhöra samma relevanta produktmarknad. Kommissionen 

konstaterade inledningsvis att definitionen av den relevanta produktmarknaden i WINs fall 

enbart inkluderade höghastighetsinternet. Med höghastighet avsågs internet med en 

nedladdningshastighet på 512 kbit/s samt en uppladdningshastighet på 128 kbit/s.
147

 

 

Vidare snävade Kommissionen marknadsdefinitionen ytterligare genom att diskutera olika 

typer av höghastighetsinternet. I fallet aktualiserades två olika typer av höghastighetsinternet, 

dels via ADSL-teknologi och dels via kabelmodem. Kommissionen diskuterade huruvida 

höghastighetsinternet via de olika alternativen ansågs perspektiv, d.v.s. utbytbarhet på 

efterfrågesidan. Kommissionen konstaterade inledningsvis att ADSL-teknologin vid den 

aktuella tidpunkten år 2001 var betydligt mer utvecklat än systemet för kabelmodem då det 

första alternativet omfattade runt 11 miljoner franska hushåll jämfört med det senare 

alternativets 8 miljoner franska hushåll.  
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 Se avsnitt 3.2.1 om relevant produktmarknad. 
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 Se exempelvis Kommissionens beslut COMP/M.2547 (Bayer/Aventis Crop Science), s. 141, para. 822. Se 
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”While a streaming media player is therefore a substitute for media players which deliver less functionality, 

substitution the other way round is not readily available as less performing media players do not satisfy specific 

consumer demand, such as demand for streaming or for video playback.” 
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Trots detta faktum hävdade Kommissionen att höghastighetsinternet via ADSL och 

kabelmodem ansågs utbytbara. Således konstaterade kommissionen att den relevanta 

produktmarknaden inkluderade bägge alternativen.
148

 

 

Vidare beaktade Kommissionen kundgruppen i fråga. WIN erbjöd höghastighetsinternet till 

både privata hushåll samt företagskunder. Det förekom väsentliga skillnader mellan tillgången 

till höghastighetsinternet för dessa olika målgrupper. Företagskunderna erbjöds 

höghastighetsinternet till ett betydligt högre pris, mellan 3-5 gånger dyrare, än de privata 

kunderna. Dessutom bedömdes kvalitén på företagskundernas höghastighetsinternet som 

avsevärt bättre än hushållens internettjänst då företagskunderna erhöll högre 

nedladdningshastighet, möjlighet till webbplattsutveckling samt avancerad nätverksteknik. 

Vidare hade företagarna tillgång till teknisk support av högre kvalité. Samtliga faktorer 

grundade Kommissionens bedömning att höghastighetsinternet för de olika kundgrupperna 

inte omfattades av samma relevanta produktmarknad.
149

 

 

Sammanfattningsvis definierade Kommissionen den inledande delen av den relevanta 

produktmarknaden på följande sätt: (1) tillgången till höghastighetsinternet via ADSL eller 

kabelmodem för privatkunder samt (2) tillgången till höghastighetsinternet via ADSL eller 

kabelmodem för företagskunder. 

 

WIN invände aldrig mot de ovanstående delarna i Kommissionens marknadsdefinitioner. 

Dispyten parterna emellan omfattande istället frågan huruvida höghastighetsinternet samt 

låghastighetsinternet ingick i samma relevanta produktmarknad, d.v.s. utbytbarheten mellan 

dessa två internettjänster. WIN menade att så var fallet medan Kommissionen separerade 

höghastighetsinternet från låghastighetsinternet. Parternas inställningar förklaras å ena sidan 

med WINs angelägenhet att definiera den relevanta marknaden så utvidgat som möjligt, d.v.s. 

både höghastighetsinternet och låghastighetsinternet, då en dominerande ställning på en bred 

relevant marknad är betydligt svårare att bevisa än på en snävare relevant marknad. 

Kommissionen å andra sidan har till uppgift att bedriva tillsyn över förbudet mot missbruk av 

dominerande ställning vilket förklarar deras intresse för att definiera den relevanta marknaden 

i snävt, d.v.s. endast höghastighetsinternet.
150

 

4.2.2.3 Diskussion om den asymmetriska utbytbarheten 

Kommissionen konstaterade slutligen, med stöd av en marknadsundersökning som grund, att 

utbytbarheten på efterfrågesidan mellan WINs olika internettjänster inte påvisade en 

gemensam relevant produktmarknad då majoriteten av kunderna (80 %) inte ansåg tjänsterna 

för höghastighets- respektive låghastighetsinternet vara identiska. Vidare konstaterade 

kommissionen att utbytbarheten mellan höghastighets- samt låghastighetsinternet är 

asymmetrisk i den meningen att andelen låghastighetskunder som byter till höghastighets-

internet är betydligt högre än antalet kunder som ändrar sin internettjänst från höghastighet till 

låghastighet.  
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Kommissionen menade att om tillräcklig utbytbarhet förelåg för att konstatera att 

höghastighets- samt låghastighetsinternet tillhör samma relevanta produktmarknad skulle 

antalet byten mellan de olika internettjänsterna var närmast identiska eller i vart fall jäm-

förbara.
151

 

 

Efter en sammanvägande bedömning av all fakta och alla aspekter fastställde Kommissionen 

den aktuella relevanta produktmarknaden till höghastighetsinternet för privatkunder.
152

 

4.2.3 Tillämpningsproblem för artikel 2(1)(b) med anledning av asymmetrisk utbytbarhet 

Av France Telecom-målen kan flera viktiga slutsatser konstateras: 

 

 att asymmetrisk utbytbarhet föreligger när (i) majoriteten av kunderna inte uppfattar 

de aktuella produkterna som utbytbara p.g.a. diverse skäl såsom tekniska och 

funktionella samt (ii) när en markant diskrepans föreligger mellan antalet byten från 

den ena produkten till den andra; och  

 

 att asymmetrisk utbytbarhet föranleder en snävare relevant marknad. 

 

Trots att bägge ovanstående slutsatser har utmyntats ur ett konkurrensrättsligt ärende om 

missbruk av dominerande ställning (artikel 102 FEUF) anses de högst relevanta för kontrollen 

av företagskoncentrationer i allmänhet och tillämpningen av koncentrationsförordningens 

artikel 2(1)(b) i synnerhet. Detta eftersom snävare relevanta marknader, som asymmetrisk 

utbytbarhet föranleder, resulterar i högre kombinerande marknadsandelar för de berörda 

företagen i en företagskoncentration och därmed en högre sannolikhet att Kommissionen 

bedömer att antingen horisontell effekt (vid horisontella företagskoncentrationer) eller 

vertikal/konglomerat effekt (vid icke-horisontella företagskoncentrationer) föreligger. 

Därmed ökar sannolikheten att Kommissionen förbjuder den aktuella företagskoncentrationen 

i enlighet med artikel 2(3) koncentrationsförordningen.
153

 

 

Då den asymmetriska utbytbarheten särskilt förekommer inom telekommunikationssektorn 

medför det att de relevanta marknaderna för företag inom denna sektor tenderar att bedömas 

snävare än vad marknaden de facto är.
154

 Följaktligen blir tillämpningen av artikel 2(1)(b) 

skev och icke-verklighetsförankrad då de berörda företagen kan bedöms inneha marknads-

andelar som inte stämmer överens med deras verkliga marknadsställning. Utgångspunkten för 

Kommissionens helhetsbedömning av företagskoncentrationen blir således felaktig. 

4.3 Analys 

4.3.1 ”De berörda företagens marknadsställning” - den viktigaste bedömningsfaktorn  

Förklaringen till varför ”de berörda företagens marknadsställning” utgör den viktigaste 

bedömningsfaktorn av samtliga bedömningsfaktorer i artikel 2(1)(b) koncentrations-

förordningen hittas i nedan tillvägagångssätt. 

 

 

 

 

                                                        
151

 Angående detta stycke, se Kommissionens beslut COMP/38.233 (Wanadoo Interactive), para. 194 och 199-

202. 
152

 A.a., para. 203. 
153

 Se tidigare avsnitt 4.1. 
154

 Se OECD 2014, s. 23 om att asymmetrisk utbytbarhet förekommer särskilt inom telekommunikationssektorn. 



 34 

Bedömningen av företagens marknadsställning förutsätter rimligtvis svar på en omfattande 

mängd frågor. Någon uppräkning av dessa frågor existerar emellertid inte i koncentrations-

förordningen eller riktlinjerna. Praxis påvisar att Kommissionen, vid bedömning av 

marknadsställning inom olika sektorer, utreder (i) försäljningsdata
155

, (ii) volymsiffror
156

, (iii) 

kapacitet
157

, (iv) i upphandlingsmarknader: antalet potentiella anbudsgivare
158

, (v) reserv-

lager
159

, (vi) orderstocken
160

, (vii) förmågan att kontrollera försäljning
161

 samt (viii) den totala 

marknaden.
162

 

 

Med hänsyn till den tämligen omfattande utredningen som bedömningsfaktorn ”de berörda 

företagens marknadsställning” i artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen innebär kan 

konstateras att den aktuella bedömningsfaktorn inkluderar mycket viktig marknads-

information.
163

 Detta torde vara en förklaring till varför bedömningsfaktorn ”de berörda 

företagens marknadsställning” utgör den viktigaste faktorn i artikel 2(1)(b) koncentrations-

förordningen. 

 

Vidare bör den aktuella bedömningsfaktorn ställas i förhållande mot övriga 

bedömningsfaktorer i artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen. Att bedömningsfaktorer 

såsom ”leverantörernas och konsumenternas valmöjligheter” eller ”konsumentintressen i 

mellanliggande och slutliga distributionsled” skulle kunna påvisa mer korrekta marknads-

andelar för de berörda företagen jämfört med den omfattande utredning som ”de berörda 

företagens marknadsställning” innebär får anses vara orimligt. Även detta talar för att ”de 

berörda företagens marknadsställning” utgör den viktigaste bedömningsfaktorn i artikel 2 

(1)(b) koncentrationsförordningen. Vidare inkluderas övriga bedömningsfaktorer i 

bedömningsfaktorn ”de berörda företagens marknadsställning” vilket kan ses som ytterligare 

stöd för den aktuella tesen. 

4.3.2 Den mest konkurrenshämmande effekten  

Samtliga tre ovanstående effekter utgör konkurrenshämmande effekter. Den mest 

konkurrenshämmande effekten torde emellertid vara den horisontella effekten då denna effekt 

uppstår när parterna i en företagskoncentration är konkurrerande aktörer på samma relevanta 

marknad, därav horisontell företagskoncentration. Med anledning av en större risk för 

konkurrenshämmande effekt torde Kommissionen, vid ärenden om horisontella företags-

koncentrationer, behöva tillge bedömningsfaktorn ”de berörda företagens marknadsställning” 

i artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen ännu större betydelse. Detta eftersom marknads-

andelarna, vid sådana typer av företagskoncentrationer, utgör den viktigaste indikatorn för 

konkurrenshämmande effekter. Övriga indikatorer blir sålunda sekundära men ändock 

relevanta då Kommissionens bedömning om företagskoncentrationens förenlighet med den 

inre marknaden baseras på en helhetsbedömning av de faktorer som de bedöms vara relevanta 

för ärendet i fråga.
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4.3.3 Varför förekommer asymmetrisk utbytbarhet inom telekommunikationssektorn? 

France Telecom-målen bevisar förekomsten av den asymmetriska utbytbarheten inom 

telekommunikationssektorn. Detta bekräftas även av OECD-rapporten från 2014 som 

nämndes ovan.
165

  

 

Förklaringen till den asymmetriska utbytbarheten inom telekommunikationssektorn torde vara 

karaktären av telekomprodukter. Telekomprodukter tenderar att vara säregna produkter då de 

ofta skiljer sig åt vad gäller teknik, funktionalitet och pris. Precis som France Telecom-målen 

illustrerar är internet, som rimligen representerar en stor andel av den totala tele-

kommunikationssektorn, säregen. P.g.a. tekniska skillnader såsom hastighet och nätverk 

(fiber, ADSL, kabel etc.) kan låghastighetsinternet inte användas till samma ändamål som 

höghastighetsinternet då den förstnämnda inte klarar av att hantera nedladdningar av större 

filer, krävande dataspel eller internetdelning mellan flertalet enheter medan den sistnämnda 

gör det.
166

 De väsentliga skillnaderna mellan de olika telekomprodukterna, i detta fall internet, 

motiverar sedermera den tydliga prisskillnaden som företagen skapar mellan de två 

alternativen vilket i sin tur gör att fler kunder går över till höghastighetsinternet från 

låghastighetsinternet jämfört med andelen som går över till låghastighetsinternet från 

höghastighetsinternet. Med andra ord skapas asymmetrisk utbytbarhet.  

 

Att telekommunikationssektorn särskilt präglas av den asymmetriska utbytbarheten och 

tillämpningsproblemet med snäva relevanta marknader som den asymmetriska utbytbarheten 

medför är tämligen rimlig då sektorn i grunden är en teknisk och innovativ sektor. När en ny 

telekomprodukt introduceras på marknaden brukar den vara en väsentlig förbättring jämfört 

med tidigare motsvarande telekomprodukt vilket rimligen förklarar varför fler kunder 

”uppgraderar sig” genom att gå över till den nya förbättrade telekomprodukten jämfört med 

antalet kunder som ”nedgraderar sig” från den nya förbättrade telekomprodukten till den 

sämre. Detta fenomen kan tydligt ses i dagens telekommunikationssektor där den tekniska 

utvecklingen av exempelvis smartphones och läsplattor påtvingar användare att exempelvis 

uppgradera hastigheten på sin mobildata från 3G till 4G för att kunna använda telefonens alla 

smarta funktioner. 

4.3.4 Hur medför asymmetrisk utbytbarhet tillämpningsproblem för artikel 2(1)(b) 

koncentrationsförordningen? 

Att den asymmetriska utbytbarheten medför snäva relevanta marknader inom tele-

kommunikationssektorn och därmed tillämpningsproblem för artikel 2(1)(b) koncentrations-

förordningen följer marknadsdefinitionens systematik. När höghastighetsinternet utgör 

konkurrenstryck gentemot låghastighetsinternet men inte tvärtom kan dessa två, enligt teorin 

om relevant produktmarknad
167

, inte inkluderas i samma relevanta marknad. Med andra ord 

medför den asymmetriska utbytbarheten att två företag som erbjuder endera internettjänst inte 

anses konkurrera med varandra och således omfattas färre företag inom den relevanta 

marknaden i fråga.  

 

När Kommissionen sedermera tillämpar artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen, i syfte att 

fastställa de kombinerande marknadsandelarna för de berörda företagen i företags-

koncentrationen, baseras bedömningen på ett mindre antal företag än det antal som de facto är 

verksamma i den relevanta marknaden.  
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Att bedömningen baseras på ett mindre antal företag medför, enligt ekonomisk logik, högre 

marknadsandelar för företagskoncentrationens berörda företag. Teorin kan förklaras på 

följande sätt: om den totala marknaden på 100 % delas upp på 10 företag är sannolikheten att 

de kombinerande marknadsandelarna för de berörda företagen i företagskoncentrationen 

överstiger presumtionerna om konkurrenshämmande effekter mindre än om den totala 

marknaden på 100 % delas upp på 5 företag. Naturligtvis behöver varje enskilt fall inte 

medföra höga kombinerande marknadsandelar men faktumet att den totala marknaden delas 

på fler företag innebär i sig lägre sannolikhet för att de kombinerade marknadsandelar 

överstiger presumtionerna om 25 % och 30 %.
168

 

 

Ovanstående resonemang bevisar de tillämpningsproblem som den asymmetriska 

utbytbarheten skapar vid tillämpning av artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen, nämligen 

att de relevanta marknaderna definieras snävt vilket resulterar i höga kombinerande 

marknadsandelar som egentligen inte speglar den verkliga marknaden och faktiska marknads-

andelar och således onödiga beslut om förbud av företagskoncentrationer. 

4.3.5 Förslag på lösningar för bättre tillämpning av artikel 2(1)(b) 

koncentrationsförordningen 

I syfte att undgå den asymmetriska utbytbarheten samt det tillämpningsproblem som den 

medför kan andra alternativa metoder för att bedöma de berörda företagens marknadsställning 

användas.  

 

Idag tillämpar Kommissionen marknadsdefinitionens regelverk, därav förekomsten av den 

asymmetriska utbytbarheten. Om Kommissionen istället tillämpar UPP aktualiseras aldrig 

asymmetrisk utbytbarhet då bedömningen av marknadsandelar endast baseras på prisnivåer 

samt marginalkostnader.
169

 Följaktligen beaktas inte produkters tekniska eller funktionella 

egenskaper varför varken asymmetrisk utbytbarhet eller tillkommande tillämpningsproblem 

uppstår. 

 

Kommissionen har under de senaste åren börjat använda alternativa metoder såsom upward 

pricing pressure vid bedömning av företagskoncentrationer inom telekommunikationssektorn. 

I företagskoncentrationen mellan mobilföretagen Hutchinson/Orange använde Kommissionen 

för första gången upward pricing pressure för att påvisa konkurrenshämmande effekt.
170

 

Huruvida denna utveckling kommer att fortgå är svårt att sia om.   

 

Ett annat förslag på lösning för en mer effektiv och verklighetsförankrad tillämpning av 

artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen är helt enkelt att Kommissionen bortser från den 

asymmetriska utbytbarheten vid telekommunikationssektorn. Ett sådant ställningstagande kan 

motiveras med att telekommunikationssektorn är en sektor som är särskilt utsatt för 

asymmetrisk utbytbarhet varför man, i syfte att upprätthålla en enhetlig tillämpning av artikel 

2(1)(b) koncentrationsförordningen, medvetet inte tillger den asymmetriska utbytbarheten 

någon betydelse vid bedömning av de berörda företagens marknadsställning. En sådan 

utgångspunkt skulle inte stå i strid med faktumet att Kommissionen är bunden av sitt eget 

tillkännagivande om marknadsdefinition då den asymmetriska utbytbarheten inte explicit 

uttrycks i tillkännagivandets punkter.
171
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Emellertid torde sannolikheten för att Kommissionen skulle fatta ett sådant ställningstagande 

tämligen liten då det generellt skulle innebära lägre kombinerande marknadsandelar och 

därmed färre beslut om förbud mot företagskoncentrationer. Ett sådant ställningstagande 

skulle med andra ord strida mot Kommissionens uppdrag om att värna om konsumenternas 

förmån då risken för att konkurrenshämmande företagskoncentrationer godkänns ökar om 

Kommissionen medvetet väljer att inte tillge den asymmetriska utbytbarheten någon 

betydelse.  

4.3.6 Rättssäkrare kontroll av företagskoncentrationer  

Genom ovanstående förslag om hur den asymmetriska utbytbarheten kan undvikas och 

därmed förbättra tillämpningen av artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen förbättras även 

rättssäkerheten för kontrollen av företagskoncentrationer generellt. Kontrollen av 

företagskoncentrationer är redan tämligen oförutsebar då Kommissionen bedömningar är 

unika för varje enskilt ärende varför någon enhetlig bedömning inte existerar. De berörda 

företagen i en företagskoncentration kan därför inte med säkerhet förutse hur deras 

affärsmässiga beslut om att genomgå en företagskoncentration kommer att bedömas. Detta 

skapar en allmän osäkerhet bland näringslivets parter vilket i sin tur resulterar i mindre 

benägenhet att fatta affärsmässiga beslut om att genomgå en företagskoncentration. Sålunda 

är det rimligt att anta att flera potentiella företagskoncentrationer inte har genomförts p.g.a. 

den rättsosäkerhet som Kommissionens tillämpning av artikel 2(1)(b) koncentrations-

förordningen innebär. Följaktligen har marknaden och sålunda konsumenterna gått miste om 

diverse effektivitetsvinster som företagskoncentrationer kan medföra, bl.a. förbättrade 

distributionsnät, ökade satsningar på forskning och utveckling samt lägre priser för 

konsumenter.  

 

Kontrollen av företagskoncentrationer syftar inte till att avskräcka företag från att fatta 

affärsmässiga beslut, snarare tvärtom. För att EU:s inre marknad ska växa förutsätts en god 

miljö för företagande. En mer förutsebar kontroll av företagskoncentrationer genom förbättrad 

tillämpningen av artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningar skulle få företagen att känna 

större trygghet vilket rimligen skulle leda till fler företagskoncentrationer, vilket skulle vara 

till den inre marknadens fördel.  
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5. Sammanfattande och avslutande analys 
Att kontrollen av företagskoncentrationer utgör ett viktigt område av EU:s konkurrensrätt 

råder inga tvivel om. Årligen sker företagskoncentrationer i olika storlekar och med tanke på 

de senaste årens globala ekonomiska tillväxt samt den ökade konkurrensen från tillväxt-

marknader som Kina och Indien förblir företagskoncentrationer troligtvis en viktig del i EU:s 

framtida konkurrensrätt. 

 

En annan anledning till kontrollen av företagskoncentrationers framträdande position i 

framtidens EU-konkurrensrätt är Kommissionens pågående satsning på projektet ”Digital 

Single Market”. Projektet, som påbörjades i slutet av år 2014 när nuvarande ordförande Jean-

Claude Juncker tillkännagav sina prioriteringar vad gäller EU:s utveckling, syftar till att 

implementera EU:s fyra friheter inom den digitala världen genom att bl.a. harmonisera 

telekommunikationsregleringar samt eliminera s.k. geoblockering.
172

 

 

Projektet ”Digital Single Market” kommer troligtvis att stärka betydelsen för kontrollen av 

företagskoncentrationer ytterligare. Det te sig vara så att implementerandet av ”Digital Single 

Market”, t.ex. borttagandet av roamingavgifter, kommer att medföra en än mer konkurrens-

utsatt telekommunikationssektor då de geografiska avgränsningarna kommer att upphöra att 

existera. Istället för nationella konkurrerande aktörer såsom Telia, Tele2 och Telenor är 

sannolikheten större att dessa telekommunikationsföretag kommer att möta konkurrens från 

europeiska telekommunikationsföretag som franska Orange (tidigare France Telecom) eller 

brittiska O2 som, i och med implementeringen av ”Digital Single Market”, får större 

incitament att etablera verksamhet i Sverige.  

 

Följaktligen kommer troligtvis företagskoncentrationer inom telekommunikationssektorn blir 

alltmer förekommande, dels p.g.a. effektivitetsvinster såsom användandet av befintliga 

nätverk och dels p.g.a. den ökade konkurrensen. Ökad konkurrens inom telekommunikations-

sektorn medför rimligtvis att företag måste hitta kreativa lösningar, såsom olika typer av 

företagskoncentrationer, för att inte tappa marknadsandelar till framförallt utländska tele-

kommunikationsföretag som kan tänkas träda in på nya nationella marknader. 

 

Ovanstående utveckling gör uppsatsens forskningsfråga till en viktig sådan. För att kunna 

säkerställa att framtidens kontroll av företagskoncentrationer inom telekommunikations-

sektorn är effektiv samt ändamålsenlig torde det tillämpningsproblem som den asymmetriska 

utbytbarheten medför vid tillämpning av artikel 2(1)(b) koncentrationsförordningen åtgärdas 

snarast. Genom att använda alternativa metoder som UPP istället för marknadsdefinitionens 

regelverk vid bedömningen av ”de berörda företagens marknadsställning” i artikel 2(1)(b) 

koncentrationsförordningen skapas en mer rättssäker, mer effektivt och mer verklighets-

förankrad kontroll av företagskoncentrationer, vilket i sin tur skapar gott företagsklimat och 

stimulerar ekonomisk tillväxt inom EU. 
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6. Källförteckning 

6.1 Primärrättsliga källor 

Fördraget om Europeiska unionen, EUT C 326, 26.10.2012 
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6.2 Sekundärrättsliga källor 

6.2.1 Förordningar 

Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företags-

koncentrationer 

 

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företags-

koncentrationer 

6.2.2 Beslut  

Kommissionens beslut IV/M.202 av den 27 april 1992 om Thorn EMI/Virgin Music 

Kommissionens beslut IV/M.190 av den 22 juli 1992 om Nestlé/Perrier 

Kommissionens beslut IV/M.553 av den 20 september 1995 om RTL/Veronica/Endemol 

Kommissionens beslut IV/M.619 av den 24 april 1996 om Gencor/Lonrho 

 

Kommissionens beslut IV/M.1313 av den 9 mars 1999 om Danish Crown/Vestjyske 

Slagterier 

 

Kommissionens beslut IV/M.1383 av den 29 september 1999 om Exxon/Mobil 

 

Kommissionens beslut COMP/M.1939 av den 19 juli 2000 om Rexam (PLM)/American 

National Can 

 

Kommissionens beslut COMP/M.1879 av den 29 oktober 2000 om Boeing/Hughes 

Kommissionens beslut COMP/M.2220 av den 3 juli 2001 om General Electric/Honeywell 

Kommissionens beslut COMP/M.2547 av den 17 april 2002 om Bayer/Aventis Crop Science 

Kommissionens beslut COMP/M.2706 av den 24 juli 2002 om Carnival Corporation/P&O 

Princess 

 

Kommissionens beslut COMP/38.233 av den 16 juli 2003 om Wanadoo Interactive 

Kommissionens beslut COMP/M.3197 av den 29 juli 2003 om Candover/ 

Cinven/Bertelsmann-Springer 

 

Kommissionens beslut COMP/M.2978 av den 7 januari 2004 om Lagardère/Natexis/VUP 

Kommissionens beslut COMP/C-3/37.792 av den 24 april 2004 om Microsoft 

Kommissionens beslut COMP/M.3805 av den 15 juni 2005 om Crompton/Great Lakes 

Kommissionens beslut COMP/M.3653 av den 13 juli 2005 om Siemens/VA Tech 
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Kommissionens beslut COMP/M.5529 av den 21 januari 2010 om Oracle/Sun Microsystems 

Kommissionens beslut COMP/M.5984 av den 26 januari 2011 om Intel/McAfee 

Kommissionens beslut COMP/M.6497 av den 12 december 2012 om Hutchison 3G 

Austria/Orange Austria 

6.3 Icke-bindande rättsakter 

Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning, 97/C 372/03 [cit. Tillkännagivande 97/C 372/03] 

 

Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll 
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2008/C 95/01] 

6.4 EU-rättslig praxis 
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6.4.2 Tribunalen 
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REG II, 1998 (förenade mål) 

 

T-177/04 easyJet mot Europeiska kommissionen REG II, 2006 
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