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13

ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDENs.

8.1 Konkurrens och konkurrenspolitik

Kommittén har i kapitel 2 diskuterat konkurrensens funktion i marknads-en
ekonomi och dess betydelse för ekonomins effektivitet och konsumenternas

välfärd. Vår grundläggande uppfattning i dessa frågor framgår också av
tidigare publicerade delbetänkanden rörande konkurrens och regleringar i

olika samhällssektorer. Där understryks betydelsen resurshushållningav en
byggd på marknadsprisbildning och decentraliserat beslutsfattande. Fri och
väl fungerande konkurrens är centralt konsumentintresse,ett därför denatt

resursanvändningenstyr och produktionen och tjänster i enlighetav varor
med hushållens önskemål. Begränsningar konkurrensen innebärav att
konsumenternas valmöjligheter beskärs och marknadens effektivitetatt som
styrmekanism försämras. Samtidigt kan drivkrafterna försvagas för såväl

kostnadspress långsiktig förnyelse den dynamiska effektivitetensom mer

i näringslivet. Konkurrens såledesär viktig förutsättning för ekonomisken
tillväxt och för utveckling välfärden.av

Kommitténs uppdrag, förutsätter brett på frågorett angreppssättsom om
regleringar och konkurrenspolitik, måste bakgrund demotses senasteav
årens allt intensiva diskussion den svenska ekonominsmer produktivi-om

tetsutveckling internationellaoch konkurrenskraft. I Sverige, liksom i de

flesta andra industriländer, har produktivitetstillväxten försvagats de två
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produktivitetenårtiondena. gäller mäterDet oavsettsenaste sommanom

mätmetoder, därambitiösaarbetad timme eller medproduktion merper

produktivitetstillväxttillTendensenkapitalutrustning beaktas.också svagare

Sverigemarkant iåren dentycksinternationell, deär senaste mervaramen

håll.på andraän

inomproduktivitetskrisen pågårs.kkartläggning och analys denEn av

draslutförts det svårtharproduktivitetsdelegationen. den ärInnan att

vipreliminära resultat,orsakssambanden. Debestämda slutsatser somom

utvecklatsproduktiviteten hartyder dock påredovisat i kapitelhar att

och därfrån utlandskonkurrens,skyddadesärskilt i branscher ärsvagt som

skyddade sektorninom landet. s.k.också Denetableringshindren högaär

byggnadsverksamhet,jordbruk,omfattar bl.a.näringslivsvenskt somav -
därförmånga andra tjänsterinrikes och ärdetaljhandel, etttransporter -
tillväxten.faktorer hämmarefterstudieobjekt, sökernaturligt när somman

offentliga sektorn.gäller denDetsamma

prisstegringstak-ochockså löne-utredningsdirektiven framhålls den högaI

därmedsamhällsekonomiska balansen ochdeni Sverige hot motettten som

måste motverkasInflationenekonomisk tillväxt.sysselsättning ochfullmot

prisreglering-tillpenningpolitik. Tilltronfinans- ochmedframför allt stram

harår.minskat under Maninflation harmotverkamedel att senarear som

effektivitetsförlusterrisker för ärdeuppmärksammatockså allt sommer

angelägetprisbildningen.ingrepp i Det ärmed sådana attförbundna

anpassningsför-flexibilitet ochtillbidrar ökadpolitiken utformas så denatt

utformning.konkurrenspolitikensblirviktigt inslagekonomin.måga i Ett

harkonkurrensförhållandenahuringår kartläggautredningsuppdragvårtI att

10ekonomin under deden svenskaolika sektorer senasteförändrats i av

skiljerutvecldingstendensemakapitel 3 framgårdiskussionen iåren. Av att

Ökad impulserochutlandskonkurrensområden.olikasig kraftigt mellan

främst i deninverkanhaftutvecklingenteknologiska harfrån den gynnsam



varuproducerande delen näringslivet. harDäremot konkurrensen snarastav

försvagats i byggsektorn och delar tjänsteproduktionen. Kon-stora av

centrationsgraden har ökat, och möjligheterna påverka utvecklingen medatt

stöd konkurrenslagstiftningen har varit begränsade.av

Politiska beslut inom flertal områden påverkar betingelsema förett en
fungerande konkurrens och därmed också för effektiv marknadshus-en

hållning:

Handelspolitiken och Sveriges förhållande till iEG hög gradavgör-
vilka säljare tillträde till den svenska marknaden och på vilkasom ges

villkor.

Marknadsregleringar begränsar i många fall för konkurrens,utrymmet-
etableringshinder och motverkar den faktiska och den potentiellareser

konkurrensen. subventioner kan snedvrida konkurrensvillkoren eller

försvaga köpamas intresse för efter lågasöka priser.att

ofentliga sektornsDen regelsystem och organisation försätter gränser-
vilka delar ekonomin förär konkurrens och marknads-öppnaav som

prisbildning.

Infrastrukturens kvalitet påverkar konkurren sbetingelsema t.ex. genom-
sänka fraktkostnader vidgaoch geografiska marknader.att

Konsumentpolitiken, syftar till förbättra konsumentinformationattsom-
och hushållengöra pris- och kvalitetsmedvetna, samtidigtutgörmer

stöd för effektiv konkurrens.ett

Konkurrenslagstzjining och konkurrensövervakning, dvs. den egent--
liga konkurrenspolitiken motverkar konkurrensbegränsningar sam-
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ställningdominerandefusioner och missbrukföretag,mellanarbete av

skadlig verkan.hai de fall dessa bedömsm.m.

utformningkonkurrenslagstiftningensomfattar förutomuppdragKommitténs

prisinforma-områdena,nämndade övriga,också vissa delar t.ex.ovanav

Våra övervägan-i reglerade sektorer.förhållandenochtion till konsumenter

förändringsarbetedetockså bakgrundmåsteoch förslagden mot somavses

handelspolitiken, detframför alltbeträffandefrågorpågår i grundläggande

infrastrukturen.ocheuropeiska samarbetet

ibelysts bl.a.handelspolitik harkonkurrenspolitik ochmellanSambandet

fortsatta1990:25. Denlivsmedelssektom SOUkommitténs analys av

avgörande betydelsefåGAH-förhandlingarna kommeriutvecklingen att

livsmedelsområdet.prisutveckling påkonkurrensbetingelser ochför

inrei EGssamarbetet Europa,ekonomiskaanpassning till detSveriges

också frågorgivetvisEG-medlemskapsvenskt äreventuelltmarknad och ett

import-gällerdetkonkurrensförhållandena. Närframtidavikt för destorav
EG-anslutning inteeffektenvarumarknademapå ärkonkurrens en-enav

måsteEGföretag inomfrånintensifierad konkurrenstydigt positiv. Mot en

handelshinderpå högrekravi vissa fall innebärreglerställas EGsatt

medsamarbetetintensiñeradedettredje kommerländer. Däremotgentemot

det gällerkonkurrensskärpning, närpåtagligmedföraoch inom EG att en

arbets-kapital- ochpåkonkurrensenmed tjänster ochutrikeshandeln

marknader.

ellerGATT-samarbetetresultatfrihandel globalt somökadVarken enav

konkurrenspolitikbehovetinnebäraEG-anslutning skullesvensk att av

konkurrensenbegränsaTendensemapåtagligt reduceras.bortfaller eller att

minst iinternationella. Intefusioneroch ärkartellsamarbetegenom
åren,deaccelereratkoncentrationsutvecklingen senasteharVästeuropa

Konkurrens-i EG.integrationsprocessenanpassning tilldelvis som en
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politiken i USA och inom EG-samarbetets illustrationergoda tillram ger

behovet åtgärder konkurrensbegränsningar också på marknadermotav som
mångdubbeltär större denän svenska. Anpassningen till faktorEG är en

måste beaktas i vår översyn den svenska konkurrenslagen, ochsom av

återkommer till fråganden i det följande.

Utbyggnad och modernisering infrastruktur, främst och kom-transport-av

munikationssystem, teknisk utbildning och forskning hör tillsamt de

viktigaste medlen för stärka den svenska ekonomins tillväxtförmågaatt i ett

integrerat Europa. satsningarDe på dessa områden planeras kansom nu
också betydelse för konkurrens- förändringstrycketstor och i det svenska

näringslivet. Bl.a. de möjlighet reducera sådana etableringshinder påattger

regionala och lokala marknader följer bristfälliga kommunikationersom av

och höga transportkostnader.

Vi har tidigare lagt fram förslag dels åtgärder ökar förutrymmetom som

konkurrens i reglerade sektorer, dels insatser för förbättra prisin-attom
delbetänkandeformationen till konsumenter. I särskilt kommerett även att

redovisas förslag syftar till Öka konkurrensinslagen i den kommuna-attsom

la sektorn. förevarandeI betänkande riktas intresset huvudsakligen mot

konkurrenslagens utformning och organisationen konkurrens-mot statensav

vårdande verksamhet.

8.2 Konkurrensbegränsningar

8.2.1 Om etablerings- och konkurrenshinder

Som vi i kapitel 2 finns det många orsaker till friaangett och välatt

fungerande konkurrensförhållanden inte kan uppståväntas fortlevaoch av

sig själva dvs. i frånvaro medveten konkurrenspolitik. För detav en

första det sigrör då naturliga konkurrensbarriärer och andraom mer
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konkurrenspolitikens kom-förhållanden, ligger utanförgrundläggande som

framföralltproduktionstekniska faktorer,räckvidd. Hit hörochpetens

kapacitet inhämtahushållens begränsadestordriftsfördelar, också attmen

utsträckningviss kan dessainformation tjänster.utnyttja och Ioch om varor

närings- konsu-statlig politik, ochförhållanden påverkas med t.ex.annan

informations-viktigatidigare behandlat delarmentpolitik. Kommittén har av

Prisinfor-betänkandetförslag till åtgärder iproblematiken och framlagt

lagstiftning iockså föranlett1990: 106mation till konsumenter SOU som

1991:601.form prisinformationslagenav

marknadsreglerandekonkurrensbegränsande ellerkategoriandra utgörEn

statliga och kommunalamening. ingåråtgärderförfaranden i egentlig Här

nyetablering elleroavsiktligt förhindraravsiktligt ellerregleringar som

frånåtgärderDärtill kommer allaförsvagar konkurrensen.sättannat

ochkonkurrensenorganisationers sida för begränsaföretags och att

marknaden.förstärka agerandes kontrollde över

konkurrensförhållandenbedömning ärfrågorna vidde viktigasteEn avav

potentiell konkurrensnyetablering förför ochmarknaden är öppen utsattom

lösningar.tekniskaochbefintliga företag, produkterfrån och nyanya nya

på marknadenaktiva företagför tillfälletså fallet behöver inte antaletOm är

prisbildning ochförbetyda mycketstorleksfördelningen mellan democh

skaparpriser, och detnyetablering motverkar då högaeffektivitet. Hotet om

aktiviteter hosproduktivitetshöjandebidrar tillkostnadspress, somen

företagen.

emellertid egenskapertjänsterför och harMånga marknader somvaror

Etableringshindren kanpotentiell konkurrens.marknadsinträde ochhämmar

betydelsefulla faktorernaolika några deklassificeras på sätt, mestmen av

följandeär :
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Stordnftvördelar i produktutveckling, tillverkning eller marknads--
föring innebär ofta det finns plats för bara eller någraatt fåen

säljare på marknaden. Samtidigt investeringar,är de de etablera-som
de företagen igjort sådana aktiviteter, till irreversibladel sunkstor

costs. påverkarDet konkurrensförhållandet potentiellagentemot

konkurrenter och kan utgöra avgörande hinder för nyetablering.ett

Även i frånvaro sunk kan för framgångsrik nyetableringcostsav en

krävas det företaget berett inäratt sätta ochatt storanya taresurser
förluster i inledningsskedet för erövra marknadsandel.att storen

Sådana satsningar riskfyllda,är vilket de redan etableradeger

företagen delvis skyddad position.en

Kontroll strategiskaöver bidrar till stärka de etableradeattresurser-
företagens position. Det kan då sigröra specifik teknologiom

skyddad patent, nödvändigat.ex. insatsvaror eller dis-genom

tributionskanaler för de färdiga produkterna. På lokala marknader kan

exempelvis kontroll över attraktiva butikslägen fylla liknandeen
funktion. Investeringar i s.k. fasta förbindelser med leverantörer,

liksom återförsäljaremed och andra kunder, också viktigaär medel

skydda sig potentiell konkurrens.att mot

Infonnationsbtist och osäkerhet hos köparna kan dessagöra benägna-
välja välkända fabrikatvarumärken framföratt och oprövade. Detnya

oftaär svårt för säljare övervinna sådana informations-attnya

barriärer. I fall krävs insätter irreversiblavart ochatt storaman

investeringar i marknadsföring för göra produkterna kända fåochatt

plats för dem hos återförsäljare.

På många områden, inte minst marknader för konsumentvaror, är stora

tekniska finansiellaoch nödvändiga för framgångsrik etablering.resurser

Utländska storföretag med likartad produktion kan det endautgöra reella

etableringshotet för säljare har dominerande ställning sådanasom
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lanseramarknadsföring härstorskaligmedi Sverige. Genommarknader att

snabbttänkassådana konkurrentersäljs utomlands kanredanprodukter som

i Sverige.uppnå lönsamhetmarknadsandelar ochbetydandefå

faktor föravgörandeblikanellerdetta slag ärPotentiell konkurrens enav

under-deillustrerasvarumarknader. Dettamångaeffektiviteten av

i avsnittredovisatvi harmaktutredningen,från bl.a.sökningsresultat som

docktjänstebranscher ärandrai flertaletdetaljhandeln och3.3. Inom

naturligaoch andraTransportkostnaderannorlunda.förutsättningarna

också starkainnebäromöjlig ochintillimportetableringsbarriärer nästgör

inom landet.mellanregional konkurrensförbegränsningar

betydelsefullvisserligenhandelshinderoch andra ärAvveckling tullar enav
tillräckliga förlångtifrånsådana åtgärder ärkonkurrenspolitiken,del menav

behövsområden. Detpå allafaktisk konkurrenspotentiell ellersäkraatt

privattilltendensermotverkaför delspolitikmålmedvetenockså atten mer
överenskom-forminationsgränsema,handelnreglering över t.ex. avav

för, ochetableringshinderundanröjadelshemmamarknadsskydd,melser om
regionala ochnationella,företaginhemskamellan,konkurrensfrämja

tjänstesektom.minst imarknader, intelokala

för-åtgärder ellerkonkurrensbegränsandeutredningsuppdragVärt avser

privata sektorn.denoffentliga ellerdenfrånde härrörfaranden, oavsett om

följandein sätt:lämpligen delaskonkurrensbegränsningar kanDessa

marknaden,iingreppkommunalastatliga ellerandraRegleringar och

verkningsförmågan hoseller försvagarkonkurrensenbegränsarsom
viktighandelinternationell ärförHinderkonkurrensmedel.vissa en

starktkan haregleringarandraocksåproblem,del detta menav

konkurrensbegränsande verkan.
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Samarbete mellan företag karteller, motverkar nyetableringsom

ocheller hindrar användningen vissa konkurrensmedel. Hit hörav

prissamverkan, marknadsdelning och avtal distribution,om gemensam

produktutveckling eller marknadsföring. också s.k. outsiderbe-Men

kämpning måste beaktas, liksom diskriminerande förfaranden som

begränsar konkurrensen i led.senare

Dominerande ställning marknaden för eller några få företagett

monopol eller oligopol. diskussionenI svensk konkurrenslag-om

stiftning gäller frågan främsthär och ingripabörnär motom man

företagsförvärv eller sammanslagningar, kan leda till marknads-som

dominans inverkanoch skadlig marknadsekonomin. Vissa be-

teenden från företag kan framstå skadliga än desom mera annars om

företas dominerande företag.av

de följandeI delavsnitten skall dessa problemområden ibehandlastre tur

och ordning.

8.2.2 Regleringar

konkurrens,huvudlinje för kommittén,En främja potentiellnär det gäller att

har varit föreslå avskaffande sådana regleringar skapar etable-att av som

ringshinder. direktiven framhållsI alltför omfattande ingrepp i kon-att

kurrens och fri prisbildning lätt till företagsstruktur,leder stel och atten

drivkraften hålla kostnaderna inte tillräckligtblir stark. Där sägsatt nere

också:

det är angeläget behovet reglering kontinuerligt analyse-att att av en-
och regleringen inte omfattning vad skyddsintres-större änattras, ges

kräver,set

regleringen utformasbör på så långt möjligt främjarsättatt ett som-
fri konkurrens frioch prisbildning.
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problemkomplex. Inomviktig del dettaolika slagHandelshinder är avenav
brytaförmedleteffektivastedetimportkonkurrens attområdenmånga är

mark-fungerandevälåstadkommahålla prisernamonopoltendenser, nere,

resursutnyttjande. Mestnå högreeffektiviteten ochförbättra ettnader,

tjänsteområdenpå mångaocksåvarumarknaderna,pådettapåtagligt men

kanmarknaderfinansiellapåochtransportsektoremaochi byggnads-t.ex.

effekter.utlandetfrånkonkurrens gynnsammage

inometableringsmöjligheterpåinverkanregleringarsockså behandlatVi har

inomRegleringarnaföretag.inhemskamellankonkurrensochlandet

väsentligafåttotvivelaktigtbostadspolitiken harochlivsmedels-bl.a.

ihågemellertid kommamåste atteffekter. Mankonkurrensbegränsande

tillsyftarskäl. Deinförtsinte harsubventionerocheller utanregleringar

kon-ellermiljöpåverkanproduktsäkerhet,beträffande främstuppnå målatt
för-hushåll. Deolikamellanfördelningsumtionsmöjlighetemas grupper av

och denbostadspolitikeninompåtagligasyftenadelningspolitiska är mest

påaktualiserasmiljökravoch stortsäkerhets- ettmedankommunala sektorn,

tjänsteområden.ochantal varu-

konsumentintressenocheffektivitets-deellerKonkurrensintresset snarare-
andrasåledes vägasmåste motkonkurrensfrämjas sam-genomsom -

hjälpuppfyllas medkunnadock detordeOftahällsintressen. avsenare

Viktigaregleringama.konkurrensbegränsande motstegdemedelandra än

jordbruksområdet ochåren, bl.a.tagits deavreglering har senaste

i vissaregelsystemenundersökningarKommitténsmarknader.finansiella av

elleravregleringtill förslagframockså lettharnäringslivssektorer om

marknadskonforma.så de görsregleringamaförändring att merav

regleringarsdå gällerdetproblemkvarståendemångaemellertidfinnsDet

handelsutbytetiSverigesåväl inominverkan,konkurrenshämmande som

ochanalys-omfattandebetydligtbehövsländer. Härandramed ett mer

utrednings-vårtförmöjligt inomvaritvadutvärderingsarbete än ramensom
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uppdrag, bl.a. i fråga olika slags importhinder. Importkonkurrensen harom

funktion,central då det gäller begränsa de inhemska företagensatt mark-en

nadsmakt och upprätthålla marknadens effektivitet. Det därför viktigtär att

importhämmandede regleringama förutsätts systematisk och kritisk gransk-

ning, där deras måluppfyllelse ställs effektivitetsförlustema begrän-mot av
sad konkurrens.

Vidare krävs utvärdering och analys från konkurrenspolitisk synpunkten av
den produktion, sker i kommunal och statlig regi. huvudfrågaEnsom nu

gäller här möjligheterna åstadkomma klarare uppdelningatt mellanen

beställar- och producentfunktion och öppna förvägen konkurrens mellanatt

olika producenter.typer av

Etablerade företag skyddas ofta potentiell konkurrens demot attgenom
kontrollerar är betydelsefulla för produktutveckling,resurser, som

tillverkning eller marknadsföring. minskaFör den konkurrens- ochatt

effektivitetshämmande inverkan från sådana etableringshinder måste man

flera olikaompröva inslag i existerande lagstiftning. Så bör till-t.ex.

lämpningen plan- och bygglagen och principerna för hur kommunernaav

tilldelar mark och butikslägen inom för den kommunala planeringenramen

över. benägenhetEn väletablerade företagatt kan härstora,ses gynna

verkningsfulltutgöra hinder nyetableringett och kostnadspressandemot

konkurrens.

8.2.3 Samarbete mellan företag

Vid sidan etableringshindren det framföralltär kategori konkur-av en av

rensbegränsande förfaranden allvarligtutgör hot marknadshus-ett motsom

hållningens verkningsförmåga. åtgärderDet förhindrarär eller be-som

priskonkurrensengränsar mellan företag, och därigenom snedvridersom

förhållandet mellan relativa kostnader och relativa priser. När de mest

effektiva företagens kostnader inte tillåts bestämma priserna konserveras en
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ieffektiva företagmindrehålls ikvarineffektiv företagsstruktur. Resurser

medför de allt-Samtidigtin där de kan göra störreförstället sättas nytta.att

i fråga ochmarknadenfrånefterfrågan bort attprisernaför höga styrsatt

preferenser.till konsumenternasinteproduktionsinriktningen anpassas

varandra.samband medetableringsbarriärer oftahar näraPrissamarbete och

marknad kansäljarna påmellansamarbeteprisuppehållandeeffektivtEtt en

nyetablering låg-undvikasamtidigt kanupprätthållas bara avom man

vissaför hållaoutsiderbekämpning åtgärderdvs.prisaltemativ. S.k. att-
förmåsofta leverantörerinnebärfrån marknaden attföretag borta att-

rekommenderadeellerfölja överenskomnainte villföretagdiskriminera som

priser.

säljare tillmellanhorisontell prissamverkanmening harkommitténsEnligt

funktionssätt och påpå marknademasskadliga effekterövervägande del

viprisöverenskommelser delargäller bindandesamhällsekonomin. detNår

konkurrensutredning:1978 årsredovisadesuppfattning,den avsom

föraprisbindning kandoldföljder ellerfråga de öppenI somom
mindredeuppmärksammas ävenmåste särskiltmed sig att

skyddfårprissamarbeteteffektiva företagen motettgenom
prisetinnebärasida. kanfrån de andras Dettakonkurrens att

har de högstaför de företagkrävsså högtsätts att somsom
liggaprisetDärmed kommerbestå.skall kunnakostnaderna att

avseendenockså i andra är ägnatnivå vilketpå för hög atten
övrigadekännedomverkningar. Redantill skadligaleda om

vidåterhållsamhetminskadleda tillagerande kansamverkandes
skaffarföretagenrationellaprissättning.kalkylering och De mer

detta kommerkostnaderlägresig vinsterstörre utan attgenom
till godo.konsumenterna

effektivaeftersom dekonkurrensviljan avtrubbasVidare kan mer
sin överlägsen-hindras låtasamarbetetföretagen till följd attav

innebärprissättningen.itill uttryck Dettahet komma en
till vadinteföretagsstrukturenrisk förallvarlig att somanpassas

prisökningar ärför ytterligareeffektivt.rationellt och Faranär
siktpå långSåväl påpåtaglig. kortsådant förhållandevid som

beträffande pris-verkningarsamhällsskadligainnebär detta
2231978:9,effektivitet. SOUnäringslivetsbildningen och s.
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Enligt vår uppfattning är de här anförda i viktiga delarargumenten

tillämpliga även på sådan prisssamverkan inskränker sig till ickesom

bindande rekommendationer cirkapriser etc., den omfattar väsentligom en
del marknaden. Resonemangen kan också tillämpas på sådana formerav av
marknadsdelning bidrar till konservera strukturen i bransch,att dvs.som en

i första hand kvotering och avtal geografisk eller kundgruppsvis mark-om

nadsdelning.

Cirkapriser kan fungera förstöd implicit prissamverkanett mellansom

säljare, dvs. för samverkan formella överenskommelser. Särskilt påutanen

fåtalsmarknader, där inbördesdet beroendet mellan företagen betydande,är

finns incitamentstarka prissättningen till konkurrentemas föratt anpassa att

undvika aktiv priskonkurrens och instabilitet. Sådan samordning underlättas

cirkaprislistor, liksom information det lättaregörav av annan attsom

överblicka konkurrentemas prispolitik. Konkurrensen begränsas då också i

de fall del försäljningen sker till andrastor priser cirkaprisema,änen av

beroende på systematisk likformigocht.ex. rabattgivning till kunder.stora

finnsHär anledning särskilt kommentera de föratt samarbeteargument

mellan svenska företag, går på sådant samarbete skulleut attsom vara
nödvändigt för stärka den svenska produktionensatt konkurrenskraft

utländska produkter och företag.gentemot Dessa näringspolitiska

bygger enligt vår mening alltförargument kortsiktigt betraktelsesätt.ett

I långsiktigt perspektiv är det sannoliktett sådana åtgärder förmer att att

skydda den rådande strukturen liksom statliga regleringar med samma-
syfte i stället försvagar det näringslivetssvenska internationella konkur--
rensförmåga. Fri konkurrens inom landet, där effektivitetsskillnader mellan

producenter snabbt utslag i strukturomvandling, bättreär vägger atten

skapa konkurrenskraftig svensk produktion.

kommitténsDet är uppfattning samarbete mellan företag skyddaratt som
existerande marknadsstruktur i första hand prissamverkan och marknads--
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övervägandetillmarknaden harväsentlig delomfattardelning avensom -
samarbetsformer,samhällsekonomin. andraFörverkningar påskadligadel

produktspecialisering,kostnadsfördelarutnyttjaockså sökerdär avman
svåraredistribution, detärproduktutveckling eller attgemensamgemensam

ef-konkurrensbegränsandedefördelarna övervägergenerellt bedöma om
aktualiseras dåkonkurrenspolitikenIsamtidigt uppkommer.fekter av-som

företagsförvärv,medi sambandliknande dem mötervägningsproblem man

avsnitt.idiskuterasskall nästaoch som

Företagsförvärv8.2.4

förvärv ellerochfå företag,någraellerförMarknadsdominans ett

svårbedömdsituationer, ärfram till sådanaledersammanslagningar ensom
Å sidan kanproblemkomplexet.konkurrenspolitiskai detföreteelse manena

kontrollskaffat sigföretagendasituation därhävda,naturligtvis ettatt en
konkurrensbe-formenlångtgåendedenmarknadenhela är mestöver av

vinst-priser ochhögaframadministreraMöjligheternagränsning. att

slåsföretagengodaminst likamåstemarginaler som omsammanomvara
avsnittet.förra Eniberördesformerdei någonsamarbetarde somav

naturligt ochframståbakgrundenden ettförvärvskontroll kan mot som

prissamarbete.politik riktadtillkomplementoundgängligt motnärmast en

antitrust-amerikanskakarakterisera denockså sägaskansådant synsättEtt

lagstiftningen.

kanskedetså självklartemellertid interefererade ärsynsättethär somDet

överenskommelseringripa t.ex.förMotivenförefalla. mot omkan att

medmycket görahar attmarknadsdelning attpriser ellergemensamma
försvagarochbranschstrukturenkonserverarkartellsamarbetesådant

möjligt för producenterdetSamarbetet görrationalisering.tilldrivkrafterna

motverkardetochverksamheten,fortsättakostnaderrelativt högamed att

produktivitetshöjandeochstordriftsfördelarutnyttjandefalli många av
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anpassning i övrigt. Sådana rationaliseringsåtgärder kan däremot genomföras

företag slås och de oftaär motiven för sammanslagning.ettom samman, av

Att väga samhällsekonomiskt positiva negativa konsekvenser ärmot

således betydligt komplicerad uppgift vid företagsförvärv vidänen mer

kartellsamarbete. frågaI företagsförvärv kan därför inte hellerom en
förbudslagstiftning komma i fråga, ingripandena måste utgä frånutan en
prövning för- och nackdelar i det enskilda fallet.av

SverigeI har det sedan 1982 funnits vissa möjligheter ingripaatt mot ett

företagsförvärv eller förstärker dominerande ställning påsom ger en en
marknad och innebär skadlig verkan. Nivån på den nuvarandesom

förvärvskontrollen är emellertid låg.

Som framgår kapitel 3 dominansutgör för eller fåtal företagettav ett

monopol, duopol eller oligopol samhällsekonomiskt betydelsefulltett

problem på vissa marknader, särskilt där hindren för importkonkurrens och

för nyetablering i övrigt höga.är Problemet har belysts i SPKs genomgång

konkurrensförhållanden i svenskt näringsliv. Monopolistisk prissättningav

och försvagad kostnadspress kan innebära allvarligt hotett mot pro-
duktionens och marknadens effektivitet och konsumenternas ställning.mot

Ansträngningama motverka konkurrensbegränsningar måsteatt i dessa fall

främst inriktas på åtgärder för avskaffa handelshinder och öppnaatt

marknaden för nyetablering eller potentiell konkurrens, ävenmen en
effektiv förvärvskontroll behövs för marknadsmekanismema inte skallatt

sättas spel.ur
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Åtgärdsprogram8.3

åtgärderkonkurrensfrämj andeOm8.3. 1

visarnäringslivetsvenskakonkurrensförhållandena i detgenomgångVår av
viktigt ledavseenden. Etti fleraförstärkasbehöverkonkurrenspolitikenatt

med sikteregleringarkommunalastatliga ochi arbete översyndetta är aven
konkurrens-starktregleringar harsådanaförändraavskaffa ellerpå somatt

såkonkurrenslagenändramåste attbegränsande verkan. Ett attannat vara

konkurrensbegränsningarförhindramöjligheterden större att somger
funktionercentralamarknadssystemetsförriskerallvarligainnebär att

antingenmarknadsregleringprivatfall därsärskilt deDåskadas. avses
strukturomvandling ellerkostnadsmotiveradnyetablering ochmotverkar

styrmekanism.ochinformations-funktionprisbildningenshindrar som

konkurrenslag-utländskochför svenskredogjortoch 5i kapitel 4Vi har

gällerdetlångtgående, närmindrelagstiftningen ärsvenskastiftning. Den

i mångalagstiftningenförfaranden, änkonkurrensbegränsandeförhindraatt

innebu-i Sverige hartillämpningMissbruksprincipensindustriländer.andra

förbjudnaför deundantagmedprissamarbetekonkurrensbegränsanderit att

undantagsfall kunnatiendastbruttopriseranbudssamverkan ochformerna

före-gällermyndigheterna. Detsammakonkurrensvårdandeförhindras deav
konkur-försvagarsäljarkoncentration ochmedför högtagsförvärv som

väsentligtavseendensig i dessaskiljerkonkurrenslagensvenskaDenrensen.
EG-länder.flertaletCanada ochilagstiftning USA,motsvarandefrån

varitharåtgärdsprogramvårtutformningenförviktig utgångspunktEn av

konkurrensregler. ManEGsharmonisering medökad graduppnåatt aven
gränsöverskri-sikteendastregelsystemEGsminnetha i tarbör dock att

uppvisarregelsystemennationella storadeochförfarandendande att

ärfinna anpassatangelägetfunnit det systemVi har ettvariationer. att som

långtgåendealltförundvikavi söktVidare harförhållanden.svenskatill
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ingrepp och behov gruppundantag och dispenser. Samtliga föreslagnaav

ändringar innebär dock tillnärmande denett EG-rätten.gemensamma

8.3.2 Konkurrenslagen

Våra överväganden och förslag reformering konkurrenslagstiftningenom av

kommer redovisas utförligt i kapitel 9-15.att Lagens ändamål bör attvara
upprätthålla fungerande konkurrens, främjar effektiven som resurs-
hushållning, förnyelse och ekonomisk tillväxt. Lagen skall motverka

konkurrensbegränsningar medför oskäliga prishöjningar eller inskränkersom

konsumenternas valfrihet. Förslagen inriktas på effektivisera lag-att

stiftningen i första hand då det gäller prissamverkan, marknadsdelning och

företagsförvärv.

Prissamverkan och marknadsdelning

Kommittén överenskommelser mellanatt säljare i ledanser samma om
prissamverkan och marknadsdelning till övervägande del har skadliga

verkningar på marknadsekonomin. Detta omdöme inte endast bindandeavser
överenskommelser också samverkan i formutan rekommenderade priserav
cirkapriser.

lagstiftningEn väsentligen byggd på missbruksprincipen enligtutgör vår

uppfattning alltför skydd förett konkurrensensvagt och marknadshus-

hållningens effektivitet. Särskilt i de fall samarbete mellan företag sätter

prismekanismen spel gäller frågan än den skadliga verkan direktur mer som
kan påvisas i det enskilda fallet. Prissystemets övergripande funktionmer
i marknadsekonomi måste beaktas, liksom samspeleten mellan pris-

samverkan och andra konkurrensbegränsande förfaranden, leverans-t.ex.

vägran och diskriminering.annan
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på denbevisbördaalltföri många fallMissbruksprincipen lägger storen

effektensamladekonkurrensbegränsning. Denmotverkavill avensom
skadlig för konsu-blirkonkurrensbegränsningarandraprissamverkan och

svårkanskadlig verkansamhällsekonomin, ävenoch varamenterna om

fallet.enskildapåvisa i detomöjligeller att

till dennationella reglerna närmasdär depågårEG-ländemaI processen

förbudsprincipen harbetyderDetkonkurrensrätten. att nugemensamma
direktivVåravästeuropeiska länder.antalytterligareivunnit insteg ett

integrations-pågåendetill detbehövakansärskilt hänsynuttrycker tasatt

med EG.arbetet

medlemskapsvensktEES-avtal ellertill EGnärmande ettEtt ettgenom --
konkurrens-gällandesamtliga EGsSverige kommer övertainnebär attatt

utfärdadeförordningarochRomfördragetibestämmelsergällerregler. Det

reglerdessaTillämpningenkommission.minsterrådEGs avresp.av
bindandeickekommissionens s.k.beaktandemedskekommer att av

EG-domstolenrättspraxisoch denmeddelanden,främsträttsakter, som

parallellttillämpaskonkurrensreglerkonkurrensområdet. EGspåutvecklat

tillämpasEG-rättenkonkurrenslagstiftning.nationellamedlemsstaternasmed

samhandelneffekt påkonkurrensbegränsningar medpåhuvudregelsom
närtillämpaskonkurrenslagarnationellamedanmedlemsstatermellan en

harmoniseringpåformellt kravNågotföreligger.integemenskapseffekt

kommit-Enligtinte.föreliggerEG-rättochnationell konkurrensrättmellan

börförtalar ett stegemellertid mycketfinns attmeningténs mansom

delarcentralavissaireglernanationelladeoch även avlängre anpassa
måsteutsträckningökandeiföretagsvenskakonkurrenslagstiftningen. När

tvåmedarbetaolämpligtdetkan attinternationell konkurrensiverka vara

myndig-tillämpandeföretagSåvälväsentligt olika.ärregelsystem somsom
gällerdetolika närsynsätt,blandarsvårigheter,ihamnakanheter om man

konkurrensrätten.grundläggandeden synen
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övervägande skäl talar således för konkurrenslagstiftningenatt också i

Sverige bör byggas på förbudsprincipen, då det gäller alla former av
prissamarbete eller marknadsdelning omfattar väsentlig del densom en av
relevanta marknaden. Förslag med denna inriktning kommer redovisasatt
och närmare motiveras i kapitel 10. Förbuden anbudskarteller ochmot

bruttopriser skall i sina huvuddrag bestå oförändrade.

Generalklausulen

Bedömningen andra konkurrensbegränsningar bör hittills baserasav påsom
missbruksprincipen, dvs. prövning i efterhand konkurrensbe-en av om en
gränsning i det enskilda fallet har skadliga verkningar. Principen gäller bl.a.

i fråga samarbete mellan företag inte prissättningom ellersom avser
marknadsdelning och i fråga missbruk dominerande ställning påom av en

marknad.en

Kommittén den nuvarandeatt generalklausulen har fyllt viktiganser en
funktion. Vi emellertid det tydligare bör klargörasatt åtgärderanser att mot
konkurrensbegränsande förfaranden bör utgå från samhällsekonomisken
bedömning och de bör ha syfteatt skapa effektiv konkurrens.attsom en
Enligt vårt synsätt konkurrensär inget självändamål medel förutan ett att
främja effektivitet och tillväxt och för därmed öka välfärden.att Detytterst

förslag till mål för konkurrenspolitiken, vi kommer föreslånya seattsom
kapitel 9, bör därför även genomslag i utformningen och tillämpningen

generalldausulen. Denna bör också utformas såav den bliratt mera
operativt användbar olika former missbruk.mot Vårt förslag tillav ny
generalldausul redovisas i kapitel ll.

Leveransvägran och andra diskriminerande förfaranden kan verksammavara
medel för säljare med dominerande ställning marknaden skydda bådeatt

sig själva och sina återförsäljare konkurrens. andra fallI kan företagmot ny

med dominerande ställning i led tilltvinga sig maktrabatter,ett senare
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begränsarfördelarandraellerproduktervissatill pro-tillgångexklusiv som

konkurrens.potentiellskyddarochför andra motduktionsmöjlighetema

konkur-uppgift förviktigmycketförfaranden ärsådanaKontroll enav
tillförslagocksållkapiteliviDärför kommerrenspolitiken. att ge

ställning.dominerandemissbrukreglersärskilda mot av

Företaggörvärv

dominansmedproblemförekommerpä detpekattidigareKommittén har att

importkonkur-förhindrendärmarknader,påföretagfåtalellerför ettett
före-då regleråberopadesskälhöga. Denyetablering är omoch somrens

uppfattningenligt vårochgiltiga,fortfarandei ärinfördes KLtagsförvärv

Förvärvskontrollenkvar.förvärvsådanamöjligheten prövamåste att vara

konkurrens-i detdelbetydelsefullochfungerandereelltbör enses som
ledakandå förvärvske antasbör kunnaingripandeochfrämjande systemet,

fortsättningenibörLagenkonkurrensen.föreffekternegativapåtagligatill

utvidgninginnebärfall.sådana Deti allaingripa avmöjlighet enattge
tolkning KL.hittillsvarandetill MDsförhållandeitillämpningsområdet av

företagskon-motverkasökatillsyftainteförvärvskontrollen attbörDäremot

strukturutvecklingen, utanpåverkagenerelltcentration att mergenom
utvecklasbörbranscher utanolikaiföretagengällahittills börliksom att

sida.statsmaktemasfråningreppreglerande

avseddai regelsystemet,förändringarantal12 diskuterakapiteliVi skall ett

marknadsdominansmotverkamedeleffektivttill attdettagöra ettatt mer
tolkningendåhuvudfråga ärEnkonkurrensen. avväsentligt hämmarsom

medsambanddominanskriterietsställning ochdominerandebegreppet

EGsmedlikhetilagen,Kommitténskadlighetsbedömningen. attanser
intebörförvärvEttkonkurrenstest.kravinnebärabör ettlagstiftning,

ställningdominerandeförstärkerellerskapardettill stånd, enkomma om
fungerandeutvecklingenellerförekomstenväsentligt hämmar enavsom

konkurrens.
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Vi också kriteriet för dominansatt bör utformas såanser det inteatt

utesluter möjligheten förvärvspröva situationeratt där fåtalsdominans

duopol eller oligopol uppkommer eller förstärks förvärvet. Sådanagenom
marknadssituationer kan i del fall allvarligt försvaga konkurrensensen

effektivitet och konsumenternas ställning. Vi kommer härutöver föreslåatt

vissa andra förändringar i bestämmelserna företagsförvärv, bl.a. ifrågaom

tidsfrister, anmälningsskyldighet och interimistiska förbud.om

Vissa marknader med mycket stark dominans för enskilt företagett

föranleder också överväganden uppdelning existerande monopolföre-om av
Då någon framkomligtag. väg skapa fungerande konkurrensattannan en

inte finns sig kommittén föranlåten föreslå sådan möjlighet.ser att en

sanktionssystemet

Mot bakgrund omprövning förbudsområdets omfattning i denav en av nya
konkurrenslagen är det motiverat detöver gällande sanktionssyste-att se nu

bygger på lcriminalisering.met, På många områden, ofta medsom

anknytning till näringsverksamhet, har kriminalisering förbud ersattsen av
eller kompletterats med skyldighet särskild sanktionsavgift.att utgeen en
Exempel på sådana avgifter miljöskyddsavgiftenär och avgifter för olovligt

byggande enligt plan- och bygglagen. Sådana bestämmelser harm.m.

motiverats bl.a. med behovet effektivitet i lagtillämpningen. De byggerav

ofta på strikt vilket bl.a. medför avgiftsansvaret kan drabbaansvar, att även

juridiska personer.

På konkurrensområdet är måttligt bötesstraff den vanligasteett påföljden.

Det nuvarande påföljdssystemet inte de ofta samhällsekono-mot storasvarar

miska värden konkurrenslagstiftningen gäller. I stället bör det skapassom

ordning där överträdelser förbuden leder till skyldigheten förav en
företagen, de fysiskaär eller juridiskaoavsett betalaom attpersoner, en
sanktionsavgift.
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självaenskildaförmöjligtdet attallmän görabör strävanDet attvara en
områdetpåLagtillämpningenkonkurrensområdet.till påsin rättta vara

konkurrensmyndigheten.förenbartangelägenhetsåledes inteskall envara

Konkurrensrätteninföras.skadeståndsyftet uttryckliga reglerdet börI om
behållabefogatdärförofta speciell Det är attfrågorrör av en

kompetensDomstolensområdet.påspecialdomstolmarknadsdomstolen som
konkurrensskadeavgift,frågorfårutnyttjas den ävenbäst pröva omom

särskiltPrincipiella skäl, ärvite.utdömandeskadestånd och somav
förtalarskadestånd,sanktionsavgift och atti frågaframträdande om

Även sammansättningdomstolensöverklagas.domstolens beslut skall kunna

intresseledamöter.domstolsikte på skapabör medomprövas utanatt en

betänkande,iföreslås dettakonkurrenspolitiska åtgärdsprogram,Det som

främjaförinsatsergällerambitionshöjning då det attinnebär betydandeen
inteförändringar,kräverresurshushållning. Deteffektiv konkurrens och

myndighetsorga-också iregelsystemi och andrabara konkurrenslagen utan

nisationen området.på

Prisinformation till konsumenter8.3.3

informationentill förbättrasyftarKonsumentlagstiftningen, bl.a. att omsom

förstärkagällerfunktion då detfyller centralpris kvalitet, attoch envarors
tillprissystemetochpå marknaden göraställningkonsumenternas en

därförlagstiftning ärresursanvändningen.för Dennaeffektiv styrmekanism

viktig delochkonkurrenslagentillkomplementbetydelsefullt avett en

effektiv konkurrens.främjapolitik församhällets att

redovisatkommittén1990:106 har ettsärskilt delbetänkande SOUI ett

till förslaget ärBakgrundenprisinformation.tillförslag lag enom
igenomförtshartill konsumenter,kartläggning prisinformationen somav

prisin-ibristerkonstateratVi har därkommittédirektiven.enlighet med

butiker.iskyltfönster ochiprisangivelserformationen främst det gällernär
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Kommitténs förslag föranledde proposition prop. 199091:171 haren som
antagits riksdagen. Prisinformationslagen 1991:601 iträder kraft denav

l juli 1991. innehållerLagen krav på prisinformation vid marknadsföring

och tjänster. På del punkter blir lagen kodifieringav varor en en av
gällande rättspraxis, på andra punkter innebär den frågor lagregleras däratt

fast praxis saknas. innehållerLagen inte några sanktionsregleren nu utan

anknyter till MFLs sanktionssystem.

Lagens huvudregel prissäger skall korrekt och tydligt. Prisetatt skallanges

skriftligen konsumenten inte kan få upplysning det på någotanges om om
likvärdigt sätt.annat

dagligvarorFör i självbetjäningsbutik skall informationen i allmänhet lämnas

på eller dess förpackning. I andra fall kan priset i stället påvaran anges
hylletikett eller skylt i omedelbara närhet. Om praktiska hinder finnsvarans

för båda dessa lösningar tillåts alternativ angivelser i prislista,som

prisfrågeterminal e.d.

Prisinformation i dagligvarubutiker borde enligt kommitténs mening fylla

viktiga funktioner, nämligentre 1 konsumenten information hurge om
mycket kostar, 2 möjliggöra försummering 3 medge efter-en vara samt

kontroll. Vi ansåg artikelprismärkning är nödvändig i självbetjänings-att

butiker till dess alternativa tekniska lösningar kommer i bruk fullt utsom
tillgodoser dessa krav. Den lagen byggertre dessa slutsatser.nya

Nära samband med prisinformationsfrågoma har också frågan om ex-
trapriser. Den behandlas, tillsammans med regelsystemet beträffande

horisontell prissamverkan, i kapitel 10.
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Åtgärder i reglerade sektorer8.3.4

ökatundersöka hurdirektivenhuvuduppgifter enligt ärkommitténs attEn av
offentligasärskildadäri sektorerkan skapaskonkurrensförutrymme

konkur-ocksåingår övervägauppdragetregleringar gäller. I att om

områden.på dessagradtillämpas i högrerenslagstiftningen kan

delbe-iredovisatsharreglerade sektoreritill åtgärder treförslagVåra

tänkanden:

1990:25,livsmedelssektom SOUinomKonkurrensen-
1990:58,inrikesflyget SOUiKonkurrens-

1990:62.SOUbyggbosektominomKonkurrensen-

iförändringarkonkurrensfrämjandeelleravregleringFrågorna om
däranalyser,ingåendekrävskomplicerade.ofta Detregelsystemen är

effektivitetsförlusterdeställsmåluppfyllelsesyften ochregleringamas mot

på deförslagVårakonkurrensen.regleringarna begränsarföljer attavsom
ochiförsta störredärförbörområdena steg ettnämnda mertre ses som

förändringsarbete.ochutvärderings-långsiktigt

betraktaslivsmedelssektom kanbeträffandeförslagKommitténs som

harområde,jordbruketspåavregleringtill denkomplement nusom

från denförslagpåväsentligt byggerioch alltriksdagenbeslutats somav
denbeslut innebärLAG. Detta attarbetsgruppenlivsmedelspolitiska

övergångsperiod,femårigavskaffas eftermarknadsregleringeninterna en

frånresultatpåi avvaktanbibehållsvidaretillsgränsskyddetmedan nya

provisoriskföreslånödvändigtfunnitVi harGATT-förhandlingama. att en

starkafrån deingreppkonkurrensbegränsandeförhindraförlagstiftning att

regleringenstatligadenriskerarsida. Man attmarknadsaktöremas annars

oförändradehuvudsaktill ilederkartellsamarbetemedsnabbt ersätts som

avregle-ligga ieffektivitetsvinst böroch denmarknadsförhållanden, att som

når konsumenterna.interingen
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Förslaget, föranledde 199091:147, innebar förbud kvoteringsom prop. mot

och geografisk eller kundgruppsvis marknadsdelning på jordbruketsannan

område. Längre fram i detta betänkande diskuteras frågan motsvarandeom
förbud bör igälla alla näringslivssektorer. Propositionen har antagits av
riksdagen föranlettoch lagen 1991:921 förbud konkurrensbe-motom

gränsning i fråga jordbruksprodukter. livsmedelsbetänkandetI föreslogsom

också förbud förfaranden innebär utjämningmot prisergemensamma som av
på råvaror eller finansiering förluster vid Däremotgemensam export.av

föreslogs det tillåtet bilda nationelltatt bolag förettvara gemensamt, ex-
portförsäljning, under förutsättning bl.a. samarbetet inte innefattaratt

prisutjämning, kvotering eller exklusivavtal. Den lagenantagnanu
innehåller inget förbud utjämning priserna på råvaror, eftersommot deav

riksdagen övergångsreglema innebärantagna utjämningssystemetav att

delvis behålls under övergångsperioden. Det kommittén föreslagnaav
förbudet kollektiv exportñnansiering innefattasmot dock.

Våra förslag i delbetänkandet avsåg huvudsakligen förhållanden i tidiga led

i förâdlingskedjan. Det emellertidär viktigt utgå från helhetssyn påatt en
konkurrensproblemen i livsmedelssektom och åtgärderöverväga för att

förstärka konkurrensen också i handelsleden. följandeI kapitel viskall

redovisa förslag till sådana åtgärder, bl.a. beträffande prissamarbete och

extrapriser i dagligvaruhandeln. Vi kommer diskuteraäven möjligheternaatt

till friare etablering butiker.en av

Förslagen beträffande inrikesflyget innebar partiell avreglering etten som
första siktemed på fullständig avreglering isteg, skede. Deettmen senare

innehåller i korthet följande:

Fritt marknadstillträde skall gälla på linjer med trañkvolym större änen ca.
300 000 år, bibehållet monopol på övriga linjer.passagerare per men

Trañkplikten bör avskaffas på trañkstarka linjer, liksom prisregleringen på

linjer tvåmed fleraeller företag faktiskt bedriver trafik. Frihet hyraattsom
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härigenomintelinjer, förutsattkapacitet gälla på allain bör att man

bedriverflygföretagutländskakabotageförbudet dvs.försöker kringgå att

särskildfinansieradestatliga medel,inrikestrafik. Bidrag engenomav

regio-trafik påtill olönsamflygresor, skall kunnaavgift på inrikes ges

dåskallTrañlcutövamamotiverade linjer.nalpolitiskt utses genom

anbudskonkurrens.

Åtgärderluftfartsverket.enligt förslaget tillTillståndsgivningen delegeras

pålandningstiderochtillgängliga slots start-öka antaletvidtas för att

vidgas,tillämpningsområde flygsektomKonkurrenslagstiftningensArlanda.

inomutvärderingSlutligen föreslåskonkurrensövervakningen skärps.och en

Utvärderingensinrikesflyget.avregleringenförsta iår detta stegtre avav

avregleringfullständiggrund för beslutligga till närbör bl.a.resultat om en

förstal9909l:87 innebär motgenomföras. stegProp. ettskall att

möjlighet konkurreraLinjeflygSAS ochavreglering attatttas gesgenom

primämätet.svenskainbördes på det

såledestransportområdet harbeträffandeförslagochVåra överväganden

reformarbeteframhållasbördettill flygsektom. Menkoncentrerats att

Taxitrañk och buss-fält.vidarepågår inomavregleringinriktat på ett

påbörjats i frågautredningsarbete harochavreglerats,linjetrañk har om

utnyttjandet järnvägsnätet.bl.a. av

aktuellade härkompliceradebostadssektom detoch ärBygg- mest av

samhällsekono-och derasregleringarmotiven fördå gällerområdena det

alltse-välfärden harförbetydelsegrundläggandeBostadensmiska effekter.

och kommunernasfrånomfattande insatsermotiverat1940-taletdan statens

avvägningspro-centralaoch analyserautvärderasida. Behovet systemetatt

Kommitténområde.på dettaockså särskilt attblir därmedblem stort anser

förvaltningsledet ochikonkurrensenför ökabörolika prövasvägar att ge

bostadsmarknaden.pårörlighetmarknadsanpassning ochförstörre utrymme
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Då det gäller samarbete mellan företag i byggsektorn har vi särskilt

uppmärksammat den ökade koncentrationen i entreprenörledet och det

omfattande samarbetet vid anbudsgivning. Kommittén samarbeteattanser
i konsortier normalt inte bör förekomma mellan de största entreprenadföre-

Vi återkommer längre framtagen. i detta betänkande till frågan vissom en
skärpning anbudskartellförbudet. Frågan förbud horisontellav motom
prissamverkan i form centrala prislistor berör i hög grad branscherna förav

byggmaterial VVS-, el- och maskinarbeten.samt

reformeringEn fmansieringssystemet pågår, grundad på boendekost-av

nadsutredningens förslag. Konkurrenskommittén denna reform iattanser
flera avseenden är ägnad förstärka konkurrensenatt och kostnadsmedve-

tandet på bostadsområdet. detta syfteI föreslår vi antal ytterligareett

åtgärder, nämligen

slopa länsbostadsnämndemasatt kostnadskontroll-
införa produktionskostnadsbelåningatt för konkurrensupphandlade-

projekt och s.k parallellprojekt i övrigt fram schabloni-samt ta mer
serade låneregler

göra det möjligt för samtligaatt kreditinstitut konkurrera på likaatt-
villkor på bostadskreditmarknaden

öka användningen markanvisningstävlingaratt av-

närmare undersöka markvillkoretsatt tillämpning och möjligheterna-
förenkla planeringsprocessen.att

delbetänkandetI föreslogs också vissa förenklingar byggnormer ochav av
reglerna för provning och godkännande byggprodukter. Utländskav
konkurrens främjaskan de svenska byggreglemaatt och reglerna förgenom

offentlig upphandling över och harmoniseras med EGs. Antidum-ses

pingregler bör utnyttjas med restriktivitet, och utredningarstor misstänktom
dumping bör samordnas med det konkurrensvårdande arbetet.
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ibehandlatsfrågor hartill vissa16i kapitelKommittén återkommer som

konkretaprincipiella ochbådedärlämnardelbetänkanden ochnämndaovan
ökaförvissa förslagredovisas attavreglering.till Dessutomförslag

vad gällerKommitténs förslag ärstatliga sektorn.inom denkonkurrensen

uppgift för detblidet börViöversiktligregleringsfrågor attart. enanserav
ochpå konkurrenseneffekternabevakakonkurrensverket nyaatt avnya

sådanadäravregleringsåtgärderytterligareinitiativ tillochändrade regler ta

behövs.

organisationKonkurrensvårdens8.3.5

NOorganisationen där MD,nuvarandeför denredogjortkapiteli 7Vi har

ocksåVi harutredare.åklagaredomstol,fungeraroch SPK resp.som

delskalllängreprisregleringar inteövervakningkonstaterat vara enatt av
förförutsättningarskaparverksamhet. DettanormalaSPKs nyaav

också kravställerkonkurrenslagutformning. Enförvaltningsstrukturens ny

myndighetsorganisation.effektivpå en

konkurrensverk,tillförslagredovisakapitel 17 ett nytti ettVi kommer att

uppgifter. Vi kommer även attoch SPKsbl.a. NOsöverkommer att tasom

sammansättning MD.ändradföreslå aven

konkurrensvård ocheffektivarebådetillledakommerförslagVåra att en

förslag.våraredovisas effekterna18kapitelbesparingar. I av
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MÅLEN FÖR9. KONKURRENS-

LAGSTIFTNINGEN

9.1 Nuvarande mål

förslagetI till nuvarande konkurrenslag prop. 1981822165 framhölls att
det sedan länge varit näringspolitisk målsättning konkurrensen mellanen att

företagen skall fri inom de statsmakterna ställervara Enramar som upp.
sådan konkurrens utgör drivkraft inom marknadsekonomin. Dennaen

innebär decentraliserat ekonomisktett med betydande frihetsystem fören
de ekonomiska enheterna besluta olika åtgärderatt beträffandeom

produktion, distribution m.m.

Det marknadsekonomiska för organisationsystemet produktion ochav
konsumtion innebär enligt propositionen också fördelar för konsumen-stora

fungerandeEn konkurrenstema. främjar näringslivets effektivitet och utgör

prispress till för konsumenterna.nytta Genom mångfald ien utbudeten ger
samtidigt konsumenternasystemet valfrihet mellan olika produkter eller

tjänster och möjlighet träffa rationella val.att En effektiv, fungerande

konkurrens leder därigenom längre sikt till det bästa utnyttjandet av
samhällets resurser.

I propositionen klar ställning för konkurrenslinjentogs kontra reglerings-

linjen. Departementschefen framhöll också betydelsen för konkurrensen av
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marknads-frittföretag,medelstoramindre ochantalfinnsdet stortettatt

tillräckligharföretagenetableringsfrihetnäringsfrihet ochtillträde, samt att

lönsamhet.

framgår intemarknadsekonomiskai detfunktion systemetKonkurrensens

konkurrenslagen.nuvarandei denmålsättningsparagrafendirekt av

lydelse.följandeParagrafen har

önskvärdsynpunktfrån allmänfrämjaändamåltillharlag1 § attDenna en
konkurrensbe-skadligaåtgärdernäringslivetinom motkonkurrens genom

gränsningar.

iintedefinieras närmareönskvärd konkurrensbegreppetInnebörden av
tilli förslagetkonkurrensutredning1978 årstill KL,förarbetena angavmen
föri ställetkoncentration1978:9konkurrensbegränsningslag SOU att

stordriftsfördelar. Detfinnsdetföredrakankonkurrens angavsatt omvara
ochstordriftsfördelaroutnyttjadefinnsområdenmångainomockså detatt

stordrifts-riktninggår iutvecklingen dessutom attmottekniskaden nyaatt

uppstår.fördelar

målsättningMotiv för9.2 nyen

det behövsvarfördiskuteratkommittén allmänt8kapitel har en nyI

ekonomiska ochtekniska,konkurrenslag. Dekonkurrenspolitik och en ny
31980-talet se kap.undersamhälletiskettförändringarsociala som

konkurrenslagstiftningen börförmålengällandedemotiverar nuatt

viktigareoch alltspelakommitocksåharKonkurrensen attrevideras. en ny

1991 prop.budgetpropositionenvälfärd. Imedborgarnasförroll att trygga

iinslagviktigtkonkurrenspolitiken ettframhålls1990912100 som

för förnyelsemedelochstabiliseringspolitiska ettregeringens somprogram

offentliga sektorn.denav
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Under tid har också konkurrensens betydelse för det svenskasenare

näringslivets långsiktiga utveckling börjat uppmärksammas. tillväxtpro-att I

positionen 199091:8 redovisas rad åtgärder inom det handelspolitiskaen

och näringspolitiska området för stimulera konkurrensen. framhållsatt Det

dessa åtgärder också måste åtföljasatt insatser detgör möjligt attav som

med tillräcklig kraft motverka olika konkurrensbegränsningartyper iav

näringslivet.

Kommittén målen för konkurrenslagstiftningenatt bör preciseras ochanser

knytas till de centrala ekonomisk-politiska målen, uppställs för t.ex.som
stabiliseringspolitiken, tillväxtpolitiken och europapolitiken jfr ñnansplanen

i budgetpropositionen 1991.

målformuleringenAv bör framgåäven konkurrenslagstiftningen inteatt bara

är avsedd påverka förhållandena inom näringslivet,att för-ävenutan

hållandena inom delar den offentligastora sektorn.av

målDe vi i det följande föreslår skall gälla för den konkurrensla-som nya
måste med nödvändighet bli ganska allmänt formulerade.gen Ytterst

handlar det uppnå samhällsekonomisk effektivitetatt och maximeraom att

välfärden. Målen bör dock inte formuleras så allmänt de, hittills haratt som
varit fallet, saknar praktisk betydelse för lagstiftningens implementering. De

bör påverka inriktningen lagstiftningsarbetet och vägledande förav vara
utformningen de detaljerade reglerna förbud, missbruk ochav mera om
företagsförvärv i den konkurrenslagen. Dessutom bör målen kunna ligganya

till grund för tillämpningen för uppföljning och utvärderingsamt en av
konkurren slag stiftnin gen .

målDe vi föreslår i förstaär hand avsedda gälla för densom att nya
konkurrenslagen. Detta utesluter dock inte de också kan få betydelse föratt

utformningen den framtida konkurrenspolitiken i för hurav stort samt

konkurrensmyndigheten prioriterar sina insatser och hur den väljer medel
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frihet välja dehärvidmålen. Myndigheten börför uppnå attstoratt ges

tillinsatsernaeffektiva ochden bedömermedel attmest anpassavarasom

riktlinjervissa allmännai kapitel redovisaVi 17utvecklingen. kommer att

härvidkonkurrensvården ochframtida ävenprioriteringar för denoch

egentliga konkurrens-tillhör denmedel sådanadiskutera andra än som

politiken.

Kommitténs förslag9.3

målparagraf:följandeKommittén föreslår

offentlig näringsverk-inom privat ochändamålhar tilllagDenna att
upprätthålla effektiv konkurrenssamhet skapa och somen

produktion och godrationellfrämjar resurs-enen
hushållning,

främjar etableringmarknaderbidrar till2. öppna samtatt av
utveckling produkter,ochföretag av nyanya

avgifter, ochpriser ochtill lägreleder

möjlig-valfrihet ochoch andra köparekonsumenterger
andratjänster ochpåverka utbudetheter att varor,av

nyttigheter.

effektiv och välupprätthållaochfrämsta syfte skapaKonkurrenslagens är att

Perfekt konkurrens ärpå olika marknader.fungerande konkurrens som

därföruppnå. Fråganomöjlig ärii kapitel 2 det närmastenämnts att

tillåtakankonkurrensmodellenfrånvilka denavsteg som manrenasnarare

konkurrensfungerandespel.marknadsmekanismema Ensättsutan att ur

efterfrågan.ocheffekter på utbudprisförändring skall fåinnebär bl.a. att en

finns detlagstiftningencanadensiskatillanvisningar den t.ex.,I ensom

allvarligtskallkonkurrensenbedömningenför närgrund varaansesav
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skadad, preciserat kriterium för hurett mycket priset får stiga utan att

marknaden reagerar.

Kommittén vill inte föreslå någon motsvarande definition utan attanser
begreppet effektiv konkurrens bör elastisk och tidenöver föränderligges en

innebörd. För avgöra konkurrensen fungeraratt väl på marknadom en
måste göra helhetsbedömning och analysera i vilken utsträckning deman en

olika målen med konkurrensen tillgodoses. vårtI förslag har vi härvid tagit

med fyra mål, nämligen

effektivitetsmålet,-
tillväxtmålet,-
fördelningsmålet och-
konsumentmålet.-

målDessa avseddaär gälla föräven näringsverksamhetatt bedrivssom av
offentliga Med offentlig näringsverksamhet härvid sådanaorgan. avses
tjänster erbjuds allmänheten vederlag vanligen i formmotsom av en-
kostnadsbaserad avgift och inte är betrakta myndighetsutöv-attsom som-
ning.

9.3.1 Effektivitetsmålet

rationellMed produktion och effektiv resurshushållning bådeattavses
produktiviteten och effektiviteten hög. Rationellär produktion eller s.k.

teknisk effektivitet innebär inte använder produktionsresurseratt man mera

än vad är nödvändigt med rådande teknologi verksamheten ärsom samt att

optimalt organiserad. Det såledesär inte längre möjligt för företagen att

frivilliga byten olika produktionsfaktorer arbetskraft, kapital ochgenom av

insatsvaror åstadkomma resultat, med mindre resursåtgång.samma men en

Som mått på teknisk effektivitet använder förhållandet mellanman

produktionens resultat och utförda prestationer, och de insatta resurserna,
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ivanligen intebeaktasKvalitativa aspekterproduktiviteten.dvs. pro-

duktivitetsmätningar.

inte medräckervidare innebörd. Detresurshushållning har dockgodEn en

tjänsterochdeproduktivitet det krävshög även attutan somvaror

effektivitetsmålVårtefterfrågas konsumenterna.verkligenproduceras av

sakerdelshandlartvå aspekter. rättovanstående Det göratäcker attom

effektivitetal-saker yttreeffektivitetproduktivitet, delsinre rättgöra

formerinnefattar båda dessaeffektivitetsmålVårtlokeringseffektivitet. av

definition begreppetsåledes till denvieffektivitet och anknyter av

inom nationaleko-användabrukarsamhällsekonomisk effektivitet som man

nomin.

Tillväxtmålet9.3.2

Åtgärder effekter påockså fåkaneffektiviteten i företaghämmar ettsom

effekter hardynamiskasamhällsekonomin. Konkurrensenstillväxten i

börjat uppmärksammas.alltmer att

konkurrens-verksamtskapauppfattning gäller detkommitténsEnligt ettatt

produktions-hushållning medrationalisering ochtvinga framförtryck att

produktionspro-ochproduktionsformerutvecklingsamt nyaavresurserna
påpriser dedärmed till lägreproduktivitet ochhöjdtillleder encesser som

lika viktigtMinstpunkt 1.företagen producerarbefintligadevaror som

företag ochförmarknaderna är öppnaemellertid attdetär att mannya

åtgärderkonkurrensbegränsandesamarbete ochundanröjer sådant som

importkonkurrens. Detsigför skyddatillskapatföretag harsvenska motatt

kanprodukterutvecklasföretag ochständigt tillskapasmåste somnyanya

förhärvid behövaskangenerella åtgärderVissa attframtida behov.möta

småföretagande. Detbl.a.för stimuleraochproduktionsapparatenförnya att

företag höjer kompetensenbefintligainomnödvändigtkan även att manvara
sofistikeradeutvecklarproduktionen, dvs.uppgraderaroch att meraman
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produkter och inriktar sig på krävande marknader eller marknadsseg-mera

ment.

Som framhållits i kapitel 8 är avregleringar och avskaffande tekniskaav
handelshinder viktiga åtgärder för öppna marknader och därmedatt skärpa

konkurrenstryckct. Detta leder då till konsumenterna får lägre priseratt

samtidigt dynamiken i näringslivet och den långsiktiga tillväxtensom
Ävenfrämjas. konkurrenslagstiftningen viktig förär öppna marknaderatt

och bryta ned de olika murar företagentyper har byggt kringav som upp
sig för förhindra konkurrenteratt kommer inatt på marknaden. Sådananya

åtgärder kan gälla alltifrån leveransvägran och påtryckningar påen ren

kunder till företagenutestänger frånatt olika former bransch-man av
samarbeten. Särskilt för utländska företag kan sådana murar svåravara

komma över.att

För uppnå långsiktig ekonomiskatt tillväxt krävs öppna marknader ochen

starkt konkurrenstryckett med möjligheter vinster inomgöraatt nya
områden, samtidigt det finns hot förluster och utslagning frånettsom om

marknaden. Konkurrensen dels mellan företag i Sverige, dels mellan

svenska och utländska producenter, kommer då tillleda produktions-att att

främst kapital och teknologier, kommer överföras frånresurser, att

lågproduktiva till högproduktiva områden.

Inom den ekonomiska forskningen finns studier visar på import-som

konkurrensens betydelse för den ekonomiska tillväxten. finnsDet även

forskning visar det behövs rivalitet mellan näraliggande företagattsom

inom s.k. utvecklingsblock inom land för stimulera etableringett att en av
företag företagsformeroch utveckling teknologier ochsamtnya av nya

produkter långsiktigt kan överleva i den internationella konkurrensen.som

Vi därför det målsättningsparagrafen framgåböratt konkurren-anser attav

skall bidra till marknaderöppna och skapa dynamiska industrierattsen att

och utvecklingsblock i Sverige.
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etableringsförut-främja godaochmarknaderMålsättningen öppnaatt

välinäringsfriheten harrollockså centralauttrycker densättningar ensom

föreslagitvitillväxtmålmed detmarknadsekonomi. Syftetfungerande som

näringsfriheten.säkerställaär att

Fördelningsmålet9.3.3

företag ochmellanproduktionen fördelasivinsternamål hurDetta avser
möjlighetresurshushållningproduktion god attEffektiv ochhushåll. ger

hållas ochocksåkanoffentliga tjänsterAvgifterna förpriser.hålla låga nere

Konkur-finansiera tjänsterna.tillgripas förinteskatter behöverökade att

iförbättringarnatillmålbör harenslagstiftningen attatt pro-sesom

effektivi-får deldegodo ochtillkonsumenternaduktionen kommer att av

tetsförbättringen.

konkurrenspolitikenförmålpriservi särskilt lägreAtt ettsomanger

med varandratävlaockså börföretagen attgivetvis inteutesluter omatt

hellersjälvfallet inteinnebäroch service.god kvalitet Deterbjuda kunderna

konkurrenslinjen. Omframförprisregleringslinjenvi vill förordaatt

på kortvisserligenleder dettatjänst Ökarviss ellerpåefterfrågan varaen
fungeran-Vidviceliksomvinster,priser och ökadehöjdasikt till versa. en

till-företagsinivinstermedför dock ökade attde konkurrens tur nya

dåproduktion, någotsinökarbefintliga företagenoch dekommer somatt

slåtillåtsprissignalemaintepriserna. Omåter kommer att pressa ner
nödvändigadenförlängadetta baraprisbildningen kommeriigenom att

anpassningsprocessen.

föråtgärdervidtapriserna börkontrolleraförsökaförställetI attatt man

privataellerregleringarstatligaoch avvecklautbudökatstimulera ettatt

företagförsvåraellerhindrakonkurrensbegränsningar kan att nyasom

prisetöka närinte skulleutbudetjfr 9.3. Omin på marknadenkommer

Någoninte fungerar.konkurrensennämligen teckenstiger dettaär attett
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har marknadsmakt och kan tillämpa monopolistiskt hållabeteende, dvs.ett

högre pris och produktionsvolymlägre vad skulle bli fallet vidänett som

fri konkurrens. medförDetta välfärdsförlust inte förbara de kunderen som

får betala det högre priset, för de kunder inte har rådävenutan attsom

köpa den aktuella tjänsten eller effektiv konkurrens behövs därförEnvaran.

för säkerställa konsumenterna får lägre priser.att att

Förekomsten naturliga konkurrenshinder, konkurrensbegränsandeav

samarbete företagmellan och regleringar kan leda till företagen lång-att

siktigt priser väsentligt överstiger marginalkostnad.deras Atttar ut som

företagen på detta oskäliga vinstersätt gör innebär dels inkomst-att en

överföring sker från hushållen till företagen, allokeringsförlusterdels att

Ävenuppstår. priser långsiktigt understiger företagens marginalkostnadsom

kan innebära allokeringsförluster. Vårt fördelningsmål kan syfta tillsägas

samhällsekonomiskt riktig prissättning.en

9.3.4 Konsumentmålet

Att konsumenterna har möjlighet välja mellan olika producenter ochatt

produkter förutsättning förär marknadssystemet skall fungera.atten

Valmöjligheter bör inte bara finnas för de slutliga konsumenterna, dvs.

hushållen, för företagäven alla offentligaoch köperutan organ som

insatsvaror, komponenter, stödtjänster Enligt marknadsekonomis-denm.m.

ka modellen skall konsumenterna sitt val produktionens in-styragenom

riktning. Förutsättningarna härför dock har företag,är antalatt stortman

homogena produkter, fri rörlighet produktionsresurser konsu-samt attav

har god kunskap utbud, priser kvalitet.och verklighetenI harmenterna om

sällan perfekt konkurrens, det kan räcka villkorenmed attman men

approximativt uppfyllda förär få fungerandeskall konkurrensatt man en

där konsumenterna kan påverka produktionens inriktning. sådanEn

påverkan förutsätts förstai hand ske fria påval marknaden.genom

Påverkan kan ske företagäven samarbetar medatt ett t.ex.genom en
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skaffarproducentemaför utveckla produkter ochunderleverantör attatt nya

sina produktionssystemoch utformarsig kunskaper marknadens behovom

tjänster efter in-i rimlig kan sina ochså gradatt varoranpassaman

dividuella önskemål.

väljavi i första möjlighetenpåverkan handMed att en annanavser

sinavstå från kanleverantör eller köpa. även göraKonsumenternaattatt

tillsig till företagen,på vändahördstämma sätt, attannat t.ex. genom

produktkvalitet.på prisinformation ochmassmedia med klagomåleller KO

politiskalagstiftaren andraockså påverkan på ellerkanDe genom

påverkan tillhör dockpriserna. Sådanbeslutsfattare påverka utbudet och

konkurrenspolitiken.konsumentpolitiken änmera

formpolitisk styrning ivissa områden det behövaskanInom t.ex.aven

alternativtbeskattning sub-regleringar, offentlig prissättning eller indirekt

alkoholpolitikområdethärpå arbetsmiljöområdet,ventionering. Exempel är

ekonominsvenskahuvuddelen denvård och Inomsamt anseravomsorg.

fri prissättning detoch ärkommittén emellertid marknadssystematt en

valfrihet detta harsamhällsekonomiskt effektiva Denmest systemet. som ger

ochpositivt värdekommitténs mening dessutom ärenligt ett stort en

vårt demokratiskanödvändig del system.av

uppfylldadiskuterade målenfungerande konkurrens där de ärvälEn ovan

välfärdsvinster medborgarna. brist med marknadssystemet ärmedför för En

möjligheter deninte dradock alla konsumenter har att nyttaatt avsamma

ipåverka utbudet hängermöjlighetervalfrihet Deras attsystemetsom ger.

ocksåförmögenhet de harvilken inkomst ochhög grad med samtsamman

marknadsförhållanden.vilka har pris- ochmed kunskaper de om

fördelningenfördelningspolitiska målet 3 baraunder punktDet avavser

ingen direktföretag hushåll, harvinster i produktionen mellan och men

Sådanaolika hushåll.inkomstutjämnande effekt mellan grupper av
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fördelningspolitiska mål måste därför nås med andra medel konkur-än

renslagstiftningen. Samtidigt måste dock medveten det inteattman vara om
säkertär de fördelningspolitiska ambitioneratt härvid eftersträvarsom man

bättre tillgodoses med regleringar än med marknadslösningar.

den föreslagnaI målparagrafen finns inte heller några regionalpolitiska,

sysselsättningspolitiska eller miljöpolitiska mål angivna. Om målen enligt

9.3.1 9.3.2och uppnås skapas dock för åtgärder inom angivnaderesurser

politikområdena och valfrihet finns 9.3.4 kan konsumenterna påverkaom

produktionens inriktning miljövänliga produkter.mot t.ex.
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FÖRBUD10.

10.1 Allmänna utgångspunkter

Kommittén föreslår förbudsprincipen skall huvudlinje i frågaatt vara
konkurrensbegränsningar får generellt ha negativaantasom som mer

effekter på konkurrensen.

kommitténsI uppdrag ingår huruvidapröva förbudsområdet inomatt

konkurrensrätten bör utvidgas. viktigtEtt underlag för sådan bedömningen

denutgör utvärdering kommittén redovisat i avsnitt 6.2.1. ocksåMensom

andra faktorer har central betydelse vid bedömningen frågan.av

framgåttSom kommitténs allmänna överväganden i kapitel 8 har lågav

produktivitetstillväxt och hög inflation varit kännetecknande för svensk

ekonomi de åren. komma tillFör dessarätta med problem krävssenaste att

bl.a. marknader fungerar med väl utvecklade marknadsmekanismer. Ensom

nödvändig förutsättning effektivär och väl fungerande konkurrens.en

Den nuvarande konkurrenslagen och dess förarbeten tillkom i dess mest

grundläggande delar redan år 1953. Sedan tidenden har omvärldsföränd-

ringar ägt påverkat också våra värderingar. Det ekonomiskarum som
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möjligt fungerarså långtmarknadernavikt vidlagttänkandet har alltmer att

lett tillhar b1.a.villkor.marknadsekonomiska principer och Detta attenligt

områden.åtskilligaföreslagits inomvidtagits elleråtgärderavreglerande

väsentligt dennakommittén det16kapitelframgår attSom anserav

utveckling fortsätter.

och konkurrens-koncentrationstendenserkapitel 3 harframgåttharSom av

ökad kon-näringslivet. Medi svenskainslag ökat detbegränsande en

stiger.konkurrensbegränsningarskadligarisken förföljercentration att

intressen.ekonomiskatillpå konsumenternashänsynSamtidigt ökar kravet

till ochinställningenochutvärdera omprövaskälutgörVad attsagtsnu

skilda marknader.påsamarbeteolika formerangreppssättet mot av

Å medel sökavanligttämligenåren varitunderPrisreglering attettsom
gradilagstiftning högre äni nyligenförutsättsinflationdämpa antagen-

krig,användning undertillkommahänvisad till endastblitidigare att

allvarligrisk förfinnsorsaknågondetkrigsfara eller enannanavom

Kreditmarknaden,tjänster.ellerviktigaeller fleraprisstegring pâ varoren

avregleratsharekonomiskaför deti mycket utgör systemet,centrumsom
inte längrenormaltmarknadsmässiga står därdestyrformeroch andra än

till buds.

detprissamarbete ärgällerdet6.2.1 visari avsnitt närUtvärderingen att

samhällsekonominförriskerfall belägga dei enskildasvårtsynnerligen att

visatUtvärderingen harförenat med. attsamarbetesådant ärettsom

nämligenhardålig träffsäkerhet. Denmissbruksprincipen myckethar

verkningarderiskbildenverkligadenotillräcklig förmåga samtatt exponera

konkurrenstrycket.uppstår förperspektivlångti kort ochettsom

i frågamissbruksprincipenvisatutvärderingen harDärtill kommer att omatt

iutredningsresursermarknadsdelning kräverochprissamarbete en

försvarligt.omfattning inte ärsom
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innebar förbjudabl.a. möjlighet vid vite företagKL MDatt att attgavs

fortsätta skadlig konkurrensbegränsning.med det gäller prissam-Nären

och marknadsdelning möjlighet kommit tillverkan har dock denna inte

användning bevisning skadlig verkan, sådan denna uttrycksattgenom om

i inteförarbetena, kunnat presteras.

internationella utvecklingen också motiv för omprövning.Den utgör Somen

framgått kapitel bygger flera länder liksom sin konkurrensrätt på4 EGav

förbudsprincipen. pågårEG-ländema för harmoniseringInom en process av

de nationella konkurrensreglema till den konkurrensrätten.gemensamma

förbudsprincipenbetyder införs i flera länder i ItalienDet Västeuropa. Iatt

har konkurrenslag med sådan innebörd nyligen i kraft.trätt I Norgeen ny

Finland pågår lagstiftningsarbete inriktning. Finlandoch har Isom samma

nyligen framlagts förslaghar till förändring konkurrenslagen bl.a.ett av

horisontelltmed förbud prissamarbete marknadsdelning. kontak-och Demot

kommittén haft med konkurrensutredningen i visar liknandeNorgeter en

inriktning. har sedan många år förbud horisontellt prissam-Norge ett mot

från pågåendearbete. undantag den utvecklingen DanmarkEtt är nyavars

konkurrenslag från år 1989 i för förbud i första hand bygger påstället en

så fullständig s.k. genomlysning marknaden möjligt.av som

närmande till EG EES-avtal eller svenskt EG-med-Ett ett ettgenom-
innebär Sverige samtliga gällandelemskap kommer EGsövertaatt att-

konkurrensregler. bestämmelser i Romfördraget och förordningarDet gäller

utfärdade EGs ministerråd kommission. Tillämpningen dessaav resp. av

kommissionens icke bindanderegler kommer ske med beaktande s.k.att av

EG-domstolenrättsakter, främst meddelanden, rättspraxisoch den som

parallelltutvecklat på konkurrensområdet. konkurrensregler tillämpasEGs

med medlemsstaternas nationella konkurrenslagstiftning.
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konkurrensbegränsningar medpåtillämpasHuvudregeln EG-rättenär att

nationellaunder deteffekt på samhandeln mellan medlemsstater att

föreligger. Någotgemenskapseffekt intekonkurrenslagar tillämpas när en

harmonisering nationell konkurrensrätt och EG-rättformellt krav på mellan

starkareinte. visar utvecklingen inom EG alltföreligger Däremot ett

i på deninflytande från grundläggande principerna EGs konkurrensrättde

ekonomiska integratio-konkurrenslagstiftningen. fortgåendenationella Den

medförinom gemenskapenoch utökade kontakter samarbetetde somnen

enhetlig påkommitténs uppfattning, för alltmertalar, enligt att synen

konkurrenspolitiken utvecklas ikommer Västeuropa.att

företag i allt utsträckning på EG-marknaden.Svenska Företagstörreagerar

nationellt i på intemationel-i dag verkar kan komma arbetaattmorgonsom

införs finnspå konkurrensrättens område detmarknader. Når nya normer

finns risk föranledning eftersträva regelsystem. Det attatt ett gemensamt

såväl företag tillämpande myndigheter i svårigheterhamnar om mansom

på konkurrens-blandar olika det gäller den grundläggandesynsätt när synen

rätten.

Kritiker förbudsprincipen rigid förbudslagstiftninghar menat attav en

försvårar för internationellt små svenska företag samarbetesett att genom

sinsemellan stärka sin konkurrensförmåga. hävdar vi på flertaletMan att

områden har hård konkurrens. Stora insatser skulle behöva ägnasen

förfarandendispenser i för prövningenstället koncentreraatt som nu som

får förbud prövningenifrågasätts skadliga. Vidare vid baseravara man

vid till-bedömningar tänkta samarbetsformer, medan detabstrakta av

lämpning missbruksprincipen blir fråga bedömning konkur-om en avav

rensbegränsningar erfarenhet dedet finns praktisk Man attansersom av.

stävjas missbruksprincipen.skadliga konkurrensbegränsningama kan med

betydersamarbete mellan företag har mycket marknadsandelEtt storsom en

anförs vidare.inte skulle ha låg effektivitet på marknaden, detatt man en

frågor skadlig marknadsdominans alltid måste bedömasMan attmenar om
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bakgrund bl.a. det hot konkurrensmot aktörerna ärav utsattaom ny som

för. Slutligen hävdar förbudssystem framtvingar utbyggdatt ettman en
byråkrati och utdragna för erhålla dispenser.attprocesser

SPKs genomgång olika branscher har visat i flera de branscher därattav av

prissamarbete förekommer finns ingent.ex. nämnvärd internationell

konkurrens. Påståendet vi har hård konkurrens på flertaletatt marknader

strider kommitténs redovisade bedömningar. Hårdmot konkurrens på vissa

marknader heller inteutgör i sig något skäl för konkur-att acceptera

rensbegränsningar på andra. företagDe har hård konkurrens påsom en

hemmamarknaden deär klarar sig bäst i internationell konkurrens.som

Frågan dispensprövningens omfattning beroendeär hur detom stortav

förbjudna området görs återhållsammahur de principer eftersamt ärav

vilka dispensprövningen skall ske. måsteMan dessutom resursåtgängenväga

för dispensförfarandet de samhällsekonomiska kostnader kan tänkasmot som

uppstå inte använder förbudsmetoden. dispensprövningAtt i ettom man

förbudssystem omfattar tänkta samarbetsformer och inte redan befintliga-
konkurrensbegränsningar ingetutgör skäl avstå från förbudsprincipen,att-

förbud framstår påkallat därför förfarandet framstårattom som som

generellt skadligt.

Argumentet måste den potentiellapröva konkurrensen framstår inteatt man

heller övertygande. Enligt kommitténs mening finns inte på flerasom

marknader i Sverige i tillräcklig omfattning potentiell konkurrens, meden

möjlighet snabbt prissamarbete eller marknadsdelning medföratt om

hög lönsamhet eller för höga kostnader i branschen. Etableringshinder eller

etableringströsklar finns många marknader, liksom bl.a. inslag av

trögheter och respekterar hemmamarknad med hänsyn tillattav man annans

risken för denne slår tillbaka på Till detta kommeratt hotattens egen. om

konkurrens kan avvärjas just samarbete mellan de etableradegenom

aktörerna. Det kan betydande skillnad mellan det konkurrenstryckvara en
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från aktörer,på marknadenbefintliga aktörerfrånkommer somresp.som
långtkanfrån deTrycketkonkurrenter.potentiellt ärendast varasenare

svagare.

gårdetframfördadebatten atti allmänna argumentet attstår det denKvar

konkurrensbegränsningama. Somskadligastävja demissbruksprincipenmed

missbruksprincipenavsnitt 6.2.1 harutvärdering ikommitténsframgått av
centralasåotillräcklig det gällervisat sig närdockförarbetenoch dessi KL

marknadsdelningskarteller.pris- ochkonkurrensbegränsningar som

uttryckligtmissbruksprincipen sämre änsynpunkt ettpreventiv ärFrån

mycket allmäntpå dengrundatenskilt fall,iingripandeförbud. Ett ett

medfrån fortsättaföretagenjust aktuellahindrar de där atthållna lagtexten,

bundnainteföretagandra ärbefunnits skadligt ochbeteendedet avsom
förförutsebarhetmindredärförMissbruksbestämmelsenbeslut.MDs ger

företagen.

följandesammanfattas iredovisat kankonkurrenskommitténbildDen

lågårenunder dekännetecknasekonomiSvensk senastehuvudpunkter: av

omvärlds-Betydelsefullakoncentration.och ökadproduktivitetstillväxt

också ipolitikenekonomiskapåverkat denskett,förändringar har som

viktigakonkurrenseffektivavreglering ochökadSverige. Vikten somenav

intematio-denalltmer. Iuppmärksammastillväxtenökaiinslag strävan att

förbudsprincipen allt större utrymme.nella konkurrensrätten ges

konkurrensbegränsningarfarligamotverkafinns förDe attsomresurser
åtskilligaiFörbudsmetoden kanmöjligapå effektivast sätt.användasmåste

medjämförtresursanvändningeffektivaretillledasammanhang en

in på andradärvidkan sättasfrigjordamissbruksprincipen. De resurserna

närDärtill kommerarbetsuppgifter.konkurrensfrämjande att,angelägna

påverkaskonkurrensbegränsningarhindra farligamissbruksmetoden inte kan

samhällsekonomis-tillvilket ledernegativt,effektivitetenprisbildningen och
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ka kostnader. förbudsområdetNär stakas givetvisdet viktigt tillseärut att

det inte blir så vitt det syftet.motverkaratt Denna avvägning haratt

kommittén gjort dels med hjälp generella undantag, dels dis-medav

pensmöjligheten.

Det är angeläget vidtar så effektiva åtgärder möjligt föratt attman nu som

öka konkurrenstrycket på marknaderna eller hindra det försvagas. Detatt

gäller också med åtgärder inom konkurrenslagstiftningens slåatt vaktram

tillväxtmöjlighetema i ekonomin, så incitament till förbättring ochattom

förnyelse inte uteblir eller försvagas.

Enligt konkurrenskommitténs uppfattning talar övervägande skäl för iatt

konkurrensrätten fortsättningeni tydligare markera vissa formeratt av

konkurrensbegränsning generellt får skadliga och detta bör kommaattanses

till uttryck tillämpning förbudsprincipen.genom en av

Kommittén har långtövervägt hur förbudsprincipen tillåtasskall slå igenom.

Kommittén har för föreslå bibehållande missbruksprin-stannat att ett av

cipen. Förbud vi, i enlighet med vad skall träffasagts,anser ovan

företeelser framstår generellt skadliga. Härigenom kommer vårsom som

konkurrenslag skilja sig från konkurrensreglerEGs innebäratt ettsom
förbud för alla överenskommelser, beslut eller samordnande förfaranden

har till syfte eller följd konkurrensen förhindras, inskränks ellerattsom

förvanskas. förhållandeI till detta har vi alltså valt utgångspunkt.en annan

Medan alltså iEG princip förbjuder alla förfaranden hämmarsom

konkurrensen de uttryckligen undantas, använder vi miss-utom som

bruksprincipen i alla de fall inte uttryckligen utpekas generelltsom som

skadliga. Andra konkurrensbegränsningar de omfattasän desom av

förbudengenerella får angripas med generalklausulen. Skälen dels viär att

önskar regelsystem efterär förhållanden, delssvenskaett anpassat attsom

vi inte onödigtvis vill öka belastningen på de konkurrensvårdande myndig-

heterna bl.a. krav på omfattande gruppundantag och dispenser.genom
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någoninteinnebärförbudsprincipenanvändningutvidgad nyEn av

avreglering ochväg ettmarknadsreglering är tvärtom mot merautan en

undanröjaangripa ochtillsyftarDetmarknadskonformt synsätt. att

därförFörbudsprincipen ärmarknadsregleringar.befintliga privata en

marknadsme-stärkaägnadavreglering. Den äroffentlig atttillparallell

framkalladeregleringarprivataundanröja dessakanismema att avgenom
Även inteförbudekonomiska etti detstörningar systemet.förrisker om

förening medifår det,förhindrasbeteendenoönskadetill allaledakan att

nuvarandeeffekt detpreventivsanktioner,effektivatillräckligt somen

förbud kommerinförandetfår detVisserligensaknar. attantas avsystemet

imarknadenframträder öppetsamarbetsformertillleda attatt som nu

måsteförhållandegår under Dettainte upphörutsträckning ytan.viss utan

sådanakommasvårarehari läge ännudagens attdock vägas attmot man

uppträder öppet.fastän desamarbetsformer

beträffande visspåkallatgenerellt förbud ärbedömningenVid ettav om
vikt,faktorerockså andragivetvis vägaskonkurrensbegränsning bör av

ochlämpligtpå sättförbudet attavgränsamöjlighetensåsom geatt

inte hindrarväsentligtocksånäringslivet.för Det är attförutsebarhet man

bör ha.företagmedelstoramindre ochsamarbetetillmöjligheterde som

skesådan skallkonkurrens ärdiskussioneninslag i attväsentligtEtt enom

lagstiftning ochl6 påkapiteliKommittén pekarlika villkor.på annan

viktigEnkonkurrensen.snedvridandeverkakanregleringoffenlig som
idessa störstaförbuddiskussioner ärkommitténsför attutgångspunkt om

olikamellankonkurrensneutralitetmåste skapautsträckningmöjliga grupper

aktörer.av

angelägetdetförbudssystem är atttillgårutsträckning överden ettI man

ekonomiska företeelserför deadekvatasanktionertill ärkoppla detta som

alltså inteförbud äranvänder begreppetkommittén härAttavses.nusom
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liktydigt med sanktionen måste traditionella,denatt nämligen fängelsevara

och böter. kapitelI 13 diskuterar kommittén sanktionsformer.nya

Det ocksåär angeläget i ha effektiv konkurrensövervakningatt systemet en

för upprätthålla KLs regler. Tillräckligaatt och ingripandemöjlig-resurser

heter måste finnas för skapa trovärdighet. Till de organisatoriskaatt

frågorna beträffande konkurrensvården återkommer kommittén i kapitel 17.

10.2 Prissamarbete

Kommittén föreslår förbud horisontellt samarbete innebärmot som
bestämmande eller rekommendation pris eller rabatt samarbetetav om

väsentlig del marknaden.avser en av

Förbudet träffar de cirkaprislistor vanligaär inom mångasom nu
branscher.

Prisbildningen har funktionavgörande i det marknadsekonomiskaen

Prismekanismen själva signalsystemetsystemet. utgör för effektivtett

samspel mellan efterfrågan och utbud. Störningar i prisbildningen ledersom
till felaktig allokering innebär störningar i det samhällsekono-en av resurser

miska systemet.

Kommitténs redovisning olika branscher har vid handengett attav

prissamarbete mycket omfattandeär i svenskt näringsliv inom mängden
olika branscher. gäller såvälDet tjänstesektom. kommitténFörvani- som

har det framstått viktigt granska och analysera beteenden ochattsom

marknadssituationer där finnsdet risker för priskonkurrensen sättsatt ur
spel. huvuduppgiftEn för konkurrenslagstiftningen är motverka sådanaatt

förfaranden och koncentrationsförhållanden på marknaden på ettsom mer

betydande sätt marknadsekonominsstör funktion.
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uppträderpåverkanrisker för sådanochNegativ påverkan prissamarbeteav

prissamarbetemarknaden.omfattning på Ettfått vissharsamarbetetnär en

konkurrens-stärka derasgenerelltföretag deltar kanmindredär endast mer

falli sådanaSamarbetet kanmarknaden.aktörer påkraft störregentemot

prissamarbeteEttfördel för konsumenterna.konkurrensintensiteten, tillhöja

någrainte hellerinnebärmarknadenbegränsad delomfattar avensom
finnaalltsågällerkonkurrensbegrånsningar. Detallvarligagenerellt attsett

proportioner.nått farligaharomfattningen samarbetetpunkt där aven

framträdermarknadenväsentlig delprissamarbete täckerNår ett aven

på marknadenutbredningenjustsamarbetetrisker för att genom --
resursför-effektivtillmedverkarkonkurrenstryckförsvagar det ensom

delning m.m.

i frågaVariationemageneralisering.påbyggerRiskresonemanget omen

dockmåsteeffekterlångsiktiga negativa antaskortfristiga och vara

cirkaprislistaexempelvistillprisfölj samhetenvissa fall kanbetydande. I en

fall kanandraspel. Ikonkurrensmedel sättsprisetså stor att ursomvara
prisrekommenda-uppståföljdverkningarnegativastarka gemensamenav

framstårutåtprisvariationer,påtagligation, det, somt.ex.trots att genom

täckerPrisrekommendationerfungerar bra.priskonkurrensen ensomatt

prisnivå vadänexempelvis högreskapabransch kanväsentlig del enav en
ochprissättningindividuellhelti läge medvarit falletskulle ha ett ensom

prissamverkan. Gemen-horisontellnågondvs.konkurrens,obunden utan

minskadsåtill prisstelheter,också ledaprislistor kan att t.ex. ensamma
prisnivå.i lägreslår igenominte snabbtpå marknadefterfrågan enen

inte hänsynprisrekommendationergenerella tarCirkaprislistor utgör som

Listomahandeln.inomförekommerbutiksstrukturerolikatill de som

konkurrenssitua-kostnader ochbutikensenskildaintenämligen denbeaktar

efterfrågan ochlokalmellananpassninginnebärtion. Detta attt.ex. en

listprisema. Genompåverkarföretag inteenskildaiexempelvis kostnaderna
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cirkaprislistoma fåratt till följd likartade priser tillämpasatt inom störreett

geografiskt område begränsas priskonkurrensen.

Begreppet prisföljsamhet inrymmer skiftande situationer och inteär

entydigt. Bl.a. kan det sigröra följsamhet till ändringar i den centralaom
prislistan faktiskade prisernautan att för den skull ligger på nivå- samma

prislistan. Det kan också finnas följsamhetsom på visst likartat avstånden
från listprisnivån. Vidare kan det uppkomma likformighet på så sätt atten

kund köper på visst sätt, exempelvis vissen kvantitetsom åt gången, möter

i prisnivåstort sett hos alla de prissamverkande, låtsamma denattvara
nominella listprisnivån i sig underskrids på grund köparens kvanti-av

Äventetsprestation. sådana från listprisema skulleavsteg sänkaom anses
följsamheten till listans nominella priser i den meningen just dessaatt-
priser inte får denna ändåtas ut styrande effekt på prisbildningen.en-
Avstegen kan då inte uttryck för konkurrensett mellan säljarna.ses som

Konkurrenstrycket vid prissamarbete kan försvagas direkt prisnivå-genom
uppdrivande verkningar. Prissamarbetet kan vidare minska den osäkerhet

konkurrentemas strategi det enskilda företagetom delssom pressar att vara
försiktigt med söka högre priseratt ta marknaden,ut dels söka påattav
olika sätt skaffa sig överlägsenhet över de andra. Aktörerna denvet var
rekommenderade nivån ligger och konkurrenterna kan tänkas placera sigvar
i förhållande till denna nivå.

Att säljare marknad prissamarbetar i stället för fulltsamma att ut

konkurrera kan vidare leda till de börjar undvika också formeratt andra av
tävlan, för uppträdaatt uppstickare kollektivet. Som förutmotsom

6.2 berörts får cirkaprislista den negativa funktionenen gemensam att
bilda den nivå vilken prissamarbetandemot konkurrenter med hot eller

motsvarande beteenden kan söka tillbaka utbrytare. listanUtanpressa en
skulle detta försvåras och priskonkurrensen främjas. Prissamarbetet är

vidare ofta institutionaliserat i form priskommittéer, kanslier ochav
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bestående.bli Dettaskallför detfarai sigvilket utgörliknande, atten

intressetillockså ledakanetablerade gemensamtmellan de ettsamarbete

samarbetetkan störanyetableringar atthindrasöka genomatt som

priset.medkonkurrera

radinomprissättningenindikation påklarkommittén finnsEnligt att enen

centraladepåverkasutsträckningitjänstebranscheroch stor avvaru-
omständigheter,tillkommandeolika t.ex.Förekomstenprislistorna. av

visaförinte räckerindikationerdessa attmedför dockrabattgivning, att

enligt gällande lag.skadlig verkan

vidsigföretagen harvarithar vanti svenskainslag det attEtt systemet

för.organisationerochmyndigheter svaratpriseradministrativt satta som

pris-dåvarandepriservarit de statensregleringssystemet hardelEn somav
under1970-talenoch1960-underframförhandladekartellnämndoch

branschrekommende-tiddennaprisreglering. Underouttalat hot var enom
myndighetensprisbevakandefördel denprislistarande snarast uren

idärmedkomcirkaprislistomaförekommandevanligtsynvinkel. De

regleringssystemet.bli delpraktiken att en av

skerprisregleringaroffentligaavvecklingnaturligt denär somDet att avnu
rekommenda-privataundanröjaföråtgärdermotsvarandemedföljs attupp

branschomfattandedesärskilt nämnaöverenskommelser. Förtioner och att

dendärfinnas kvarinte börkommittén dessacirkaprislistoma attanser
ianpassningindividuellmedgersedan längeutvecklingentekniska

prissättningen.

prissamarbete,blirbedömningsamladeKonkurrenskommitténs att som

betydandemedföramåstemarknaden,delväsentligomfattar ansesaven
medkonkurrenstrycket,nödvändigadetförsvagarsamarbetetförrisker att

sådantKommitténkapitel ettbeskrivits i attföljderde negativa ansersom
påverkannegativsåtillfall ledaantalövervägandeimåstesamarbete antas
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på konkurrensen företeelsen framstår oacceptabel från samhälls-att som

ekonomisk och konsumentpolitisk Utvärderingensynpunkt. har visat att

missbruksprincipen har dålig träffsäkerhet. Kommittén föreslår sålundaen

förbud prissamarbete omfattar väsentlig delett marknaden.mot som en av

föreslagnaDet förbudet förutsätter näringsidkama är eller kan bliatt

konkurrenter till varandra. Regeln föreslås träffa överenskommelse,

tillämpning förfarande i samförstånd också påtryck-gemensamtav men
syfteningar i få till stånd överenskommelse elleratt ett gemensamten

agerande. Förbudet bör omfatta såväl fall innebär visst pris ellerattsom

rabatt bestäms olika former rekommendationer priseratt ellersom av om
rabatter utfärdas. Regeln bör gälla såväl tjänster och andravaror som

nyttigheter. specialmotiveringenI behandlar kommittén olikanärmare

gränsdragningsproblem kan uppstå vid tillämpningen den föreslagnasom av

regeln.

Som redan har framgått föreslås regeln endast gälla förfaranden som
omfattar väsentlig del marknaden. avsnitt 10.6.lI diskuteraren av

kommittén vad i det enskilda fallet med imarknadensom avses en
beskrivning begreppet den relevanta marknaden. avsnittI l0.6.2av

utvecklas närmare vad skall väsentlig del marknaden.som anses som en av

10.3 Marknadsdelningskarteller

Kommittén föreslår förbud marknadsdelning när samarbetetmot
omfattar väsentlig del marknaden. Förbudet träffar kvotering,en av
omrädesindelning och indelning i kundkretsar också andra typermen

utbudsbegränsningar.av



66

Marknadsdelning undvikaalternativ till prissamarbete det gällerär när attett

negativapriskonkurrens. få motsvarandemarknadsdelning kan därförEn

effekter prissamverkan.som

begränsaFlera skäl talar för företagen i bransch inte skall kunnaatt en

på utbudet påutbudet marknaden. förbud samarbete begränsarEtt mot som

till priskartellförbud. Såmarknaden framstår komplement ärettettsom

fallet i flertalet utländska rättssystem.t.ex.

departementschefen detpropositionen förslag till konstateradeI med KL att

marknadsdelningskilda former prissamverkan kanuppenbart ochattvar av

ha skadlig kapitel 6 framgått grundläggande skäletverkan. har detAv att

införa förbud gränsdragningsproblemen beträffande detmot att ett attvar

straffbara ansågsområdet bli för stora.

1990:25,Kommittén sitt livsmedelssektom, SOUhar i delbetänkande om

diskuterat funnit nödvändigt föreslå förbudmarknadsdelning och där det att

förslagviss vissa Kommitténsdäremot i utsträckning på marknader.

på livsmedelsom-föranledde l9909l:147 förstärkt konkurrensomprop.

1991:921 förbudrådet. Propositionen antagits riksdagen.har Lagen omav

i kraft denkonkurrensbegränsning i fråga jordbruksprodukter trädermot om

förfaranden1 juli 1991 och innehåller förbud mot somgemensamma

innebär inköp, efterföljande produktion försäljning delas in i kvoter,elleratt

begränsningarpå geografisk grund eller i kundkretsar. träffar ocksåFörbud

innehåller lagenproduktion eller utbud på något sätt. Därutöverannatav

förbud kollektiv exportfinansiering.mot

marknadsdelnings-förbuden Romfördragets 85EG omfattar i bl.a.Inom art

förbud såvitt käntNågot enskilt från ifrågavarande harkarteller. undantag

vid striktinte förekommit. visar vikt inom läggsden EGDetta ettsom

upprätthållande sådant förbud.ettav
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Enligt kommitténs mening står det klart också marknadsdelningatt en

mellan konkurrenter omfattar väsentlig del marknaden till sinsom en av
medför betydande risker förnatur negativa effekter artav samma som

kommittén närmare utvecklat för prissamarbete motsvarande omfattning.av

Kommittén föreslår därför förbudet prissamarbete mellanatt konkurren-mot

kompletteras med förbudter marknadsdelning.ett börmot Detta såvälavse
kvotering, områdesdelning olika former utbudsbegränsningar.som av

Ett huvudskälen till förslaget från 1978 års konkurrensutredningattav om
förbud marknadsdelning intemot gränsdragningsproblemati-antogs attvar

ken ansågs alltför svår. Enligt kommitténs uppfattning visar emellertid

flertalet utländska exempel dylika gränsdragningssvårigheter kanatt

bemästras.

Utgångspunkten för den föreslagna generella lagstiftningen börnu attvara
träffa förfaranden den särskilda lagen. lagstiftningsärendetIsamma som

framfördes inte några invändningar från lagrådet i fråga gränsdragnings-om
problematiken.

Kvotering kan innebära och de samverkande begränsaratt sinvar en av
tillverkning eller försäljning till viss mellan dem överenskommen andel av
deras sammanlagda omsättning.

S.k. områdesdelning kan innebära och får sittatt parternavar en av
geografiska distrikt sälja i fredat från konkurrens frånatt de övrigas sida.

Marknadsdelning efter kundslag kan antingen likvärdigt medvara en
geografisk delning eller ha Ett exempel på det sistnämndaannan

skallavtalär mellan konkurrenter dem sälja endast till vissaattom en av

köpare på marknad och den andre till övriga köpare.en
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innebärförfarandenpåverkaskan attpå marknaden ävenUtbudet somav

tillverkningsig påspecialiserakommernäringsidkare överens att avom
särskildaerbjudaspecialiseringsavtalen kansärskilda produkter. Just

sigspecialiseraskallavtalspartemaochinnebärproblem. De att en avvar
sinifrånavstårövriga dåprodukt, desärskild att tapå uppsomen

teknisktsärskilda delarnadefrågakantillverlming. Det t.ex. av enomvara

produkt.avancerad

sittispecialiseringsavtalenintekonkurrensutredning inkluderade1978 års

marknadsdelning. Skäletförbud attföreslagna genommot manangavs vara

föranledabordestordriftsfördelarvissauppnåddespecialiseringsavtalen som

missbruksmetoden.enligtbedömdesavtalenatt

Härige-specialiseringsavtalen.behandlar justinom EGgruppundantagEtt

tillverk-specialisering inåinriktning påavtal medundantas att ennom
vissatillverkaandraöverlåterningen attparternaatt ensammagenom
vissatillverkaendastavtalarellerprodukter, attparternaattgenom

produkter gemensamt.

för demarknadsandelendock endast närgällerinom EGUndantagen

inom denspecialisering,förföremålprodukter är gemensammasom

uppgår till äninteväsentlig del denna,inomellermarknaden meraven

räken-omsättning undersamladeföretagens ettdeltagandeoch de20 %,

milj. ECU.överstiger 500inteskapsår

utbudsbe-sådaninnefattarspecialiseringsavtalenKommittén inte attanser
med hänsynutformatFörslaget äromfattas förbudet.börgränsning avsom

fortsättningen böriavtalblir dessa ävendettahärtill. Konsekvensen attav
diskuterasgränsdragningsfrågorVissageneralklausulen.med stödprövas av

specialmotiveringen.i
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Anbudskartellförbudet10.4

anbudskartellersärskilt förbudKommittén föreslår motettatt-
prissam-förbudetvid sidan det allmännaskall gälla motav

till deni överförsuppläggningFörbudets allmänna KLverkan.
lagen.nya

säljorganisationer upphävs.förgällande undantagNu-
behållsprestation anbudsamfälld medförUndantaget gemensamt-

harsamarbetandeuttryckligen till de fall då deinskränksmen
prestationen ellerför sig utföraotillräckliga för attresurser var

godtar samarbetet.då beställaren hanattanger
harintemellan demför samarbeteGenerella undantag som-

näringsidkaremindreoch mellanväsentlig del marknadenav
också anbudskarteller.kommer att avse

uppgiftsskyldighet utvidgas.gällande föreskriftNu om-

priskartell-generelltsamband medanbudskartellförbudsärskiltEtt ettutan

andraföreteelse.förhållandevis ovanlig Iinternationelltförbud är sett en

reglernaharinom EG,ochjämförbara ävenländer med rättssystem,

tillämpningvidarekonkurrensbegränsande samarbeteangående attgenomen

Finland,Ibl.a.marknadsdelningskarteller.pris-omfattar ochi allmänhetde

samverkanrörandesärskilda bestämmelserfinns dockoch CanadaNorge

utomlandsemellertid tendensfinnsanbudstävlingar. attvid Det seen

fleraHärvid tordeanbudskarteller.fallallvarligt på de utgörsärskilt som

vanligenanbudssamverkan rörin, särskiltomständigheter spela storaatt

inte redovisassamarbetet ibland öppet.ochbelopp att

Konkurrensutred-infördes i 1953 års KBL.anbudskartellerförbudEtt mot

bestämmelsen och1978 skärpningsitt betänkande årföreslog iningen en av

prissam-horisontellförbudinföras allmäntskulledet dessutom motettatt

tillämpliga pädelvistvå skullebestämmelsernaverkan. De sammavara

förfaranden.
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Anbudsförfarande vanligt förekommandeär företag myndigheternär och

beställer eller tjänster. Statliga myndigheter tillämpar 1986 årsvaror

upphandlingsförordning. den kommunalaFör sektorn har Svenska Kommun-

förbundet och Landstingsförbundet utarbetat upphandlings-ett gemensamt

reglemente. Grundläggande principer för den offentliga upphandlingen är

utnyttjande föreñntliga konkurrensmöjligheter, affärsmässighet ochav

objektivitet. offentligaDen upphandlingen uppgår till betydande belopp, för

budgetåret 198586 till 157 miljarder kr., motsvarande 15 %ca ca av

bruttonationalprodukten.

särskilt anbudskartellförbudEtt motiverat inteär enbart hänsyn tillmed den

ekonomiska betydelsen förekommande anbudstävlingar. Till skillnad frånav

det allmänna förbudet prissamverkan kommittén föreslårmot som avser

förbudet anbudskarteller någonäven skall avstå från anbudmot att att avge

eller någon skall högre anbud innehålletän Vad gälleratt avge en annan.

i det föreslagna anbudskartellförbudet innebär det längre gående ochnu en

detaljerad reglering det allmänna förbudet prissamverkan.än motmer

Samtidigt måste i anbudskartellfallet särskilda undantag vilkagöras, är

aktuella det priskartellförbudetnär gäller visserligenMan skullem.m.

kunna föra in de nödvändiga bestämmelserna för anbudstävlingar i

bestämmelsen prissamverkan, sådan lagtext bliskulle mycketom men en

svårtillgänglig och förta mycket det pedagogiska värde ett separatav som

anbudskartellförbud har. Kommittén föreslår därför det allmännaatt

förbudet prissamverkan kompletteras med särskild bestämmelse förmot en

anbudskarteller.

frågaI den utformningennärmare anbudskartellförbudet görom av

kommittén följande överväganden.

Redogörelsen för praxis bilaga 2 visar finnsdet olika uppfattningaratt om

anbudskartellförbudets räckvidd. gäller särskilt fråganDetta detom

föreligger konkurrengförhállande mellan de samverkande. uppfattningEnett
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samverkansiganbudskarteller vänderfrån förbudetutgår motmotatt

produktion ellerinomsig i ledbefinnernäringsidkaremellan sammasom

konkurrensbe-horisontellaendast gällerbestämmelsendistribution, dvs. att

kommit tilluppfattning harmening.i formella Engränsningar denna annan

framhållsGummifabrik.i Härbedömning ärendet Värnamoi NOsuttryck

inteAvgörandekonkurrenssituationen. ärföreliggandebetydelsen den omav

iUtslagsgivande böreller inte.sig i ledbefinnersamverkandede samma

faktiskt ellerkonkurrensförhållandesig itvå befinnerdestället omvara -
möjligheteråterförsäljaresBegränsningar ivarandra. attpotentiellt- med en

iförekommaanbudstävlingar kanvidleverantörmed t.ex.konkurrera en

anbudskartellförbudetsåledesFrågan gällerexklusivavtal.vertikala om

påsäljaskulle kunnasjälv säljer ellerdåfall leverantöromfattar det en

inteharåterförsäljare. Problemetmarknad leverantörens egensomsamma

341.Konkurrenslagstiftningen,Martenius:jfrlagförarbetenaibelysts s.

förbudetuppfattningenståndpunkt.anföras för Förskäl kan attOlika resp.

denbl.a.förhållanden talarhorisontellai formelltendastgäller sett

begreppsbildning påtill vedertagenförbudet anknyteromständigheten att en

skallsamverkandepå deinte något kravdockområdet. attIagtexten anger

276198182: 165framhållsförarbetena prop.led.sig i Ibefinna s.samma

någotpå sätt ärföretagfrågapå detbestämmelsen bygger äratt somatt om

prestationi fråga denvarandramedbli konkurrenterkaneller somom

fåttfrågan inteberördadenkan konstaterasanbudstävlingen gäller. Det att

domstolspraxis.iauktoritativtnågot svar

förbudet avgränsastillämpningsproblemuppståkommittén kan detEnligt om

iplaceringinbördessamverkandesi ettutgångspunkt demedenbart

falldethanterarvertikalt förhållande. Hur atthorisontellt eller t.ex. enman

sinatvåmedi konkurrensvissanbud påleverantör avvaraenger

återförsäljarnaochmedsamarbetaåterförsäljare Får leverantören en avvar

till dem,förhållandeitidigare ledsig ibefinnerdärför leverantören ettatt
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medan återförsäljama måste anbudskartellförbudet sinsemellanrespektera

därför befinner sig i leddeatt samma

anförda visar formella indelningen i horisontella vertikaladen ochDet att

alltidkonkurrensbegränsningar inte förmår fånga in det konkurrensrättsligt

relevanta det gäller vid anbudsförfarande.bedöma samverkannär att ett

Frågan anbudskartellförbudet i fallhar konkret bör därföröverträtts ettom

enligt kommitténs mening bedömas med till föreliggandehänsyn den eller

potentiella konkurrenssituationen, vilka företagdvs. eller kan bliärsom

konkurrenter med varandra. således enligt förslaget inriktatFörbudet är

också på förhållandet mellan leverantör återförsäljare,och dessanären en

eller kan bli konkurrenter med varandra.är

Bedömningen konkurrenssituationen får ske under beaktandeav av

iomständigheterna det enskilda fallet. Allmänt måste gälla bedömningenatt

fasta på faktorer innebär konkurrenssituationen, den intetar attsom om

framstårredan etablerad, näraliggande möjlighet.är som en

Frågan konkurrentförhållande föreligger mellan två företag kanettom

bedömas på olika beroende på prövningen visssätt om avser en an-

budssituation eller avtal inte har tillämpats i sådan situation.ännuett som en

betydelse vilken inriktning företagen sinaAv har verksamheter.är Som

framgår i Gummifabrik bedömningenbeslutet ärendet kanVärnamoav

påverkas omständighet.dennaav

1984:3,Som belyses beslutet och Optotek Service, kan deMD KFav av

anbudsinfordraren villkoren för anbudstâvling påverkauppställda en

bedömningen föreliggadet skall konkurrentförhållande ellerettav om anses

ej.

Beslutet 1984:3 bekräftar principiellt viktiga rollMD denäven som

beställaren anbudstävlingens utformninghar vad gäller ochnärmare
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inriktning. En enskild beställare självavgör han vill använda sigom ettav
anbudsförfarande eller avtal skall föregås direkta förhandlingar medom av

leverantör. För statlig upphandling finns regleren påbjuder anbudsför-som
farande huvudsaklig upphandlingsform. båda fallenIsom detär beställaren

bestämmer vad anbudstävlingen skallsom Om beställaren vänder sigavse.
till vissa företag, han därigenom den krets företag skallanger av som avge
anbud i tävlan med varandra. Det kan förekomma beställaren i syfteatt att
öka konkurrensen mellan tilltänkta anbudsgivare vissa dem attuppmanar av

samarbeta i konsortium.t.ex. Enligt kommitténs mening bör inte an-
budskartellförbudet hindra samverkan sker under denna förutsättning,som
eftersom den kan leda till konkurrenskraftigaatt anbud ställs varandra.mot

beslutetI MD 1984:3 fann MD samverkanatt resultatettsom var av
beställarens önskemål inte stred anbudskartellförbudet.mot Den lagennya
bör ha innebörd denna punkt.samma

Kommittén vill i sammanhanget peka på betydelsen beställarenattav
utformar förfrågningsunderlaget på tydligt sätt. börHan bl.a.ett ställningta
till anbudslämnama skall kunna bud på delom prestationen ellerge av om
det krävs varje anbud skallatt gälla hela prestationen. Kommittén har i

betänkandet Konkurrensen inom byggbosektom SOU 1990:62 102 ts.
framhållit betydelsen beställaren möjliggöratt anbud på delarav störreav
projekt och erbjuder projekt företag olika storlek. Omsom passar av
anbudstävlingarna varierande innehåll i linje härmed, skulle behovetges mer

ökadesamarbete mellan företag minska. Detta innebärav förutsättningar för

konkurrens.

avsnittI 6.1.2 har kommittén återgivit förarbetsuttalandeett prop.

l98182:l65 276 med relevans för bl.a. konkurrensklausuler. hars. MD

i avgörande, MD 1991:10,ett Arvidsjaurs Jämhandel, prövat uttalandets

innebörd och dess betydelse för anbudskartellsförbudets räckvidd när det

gäller konkurrensklausuler. beslutetI hänvisar domstolen till tidigareett

avgörande, 1986:21,MD Sydsten. Där anförde domstolen konkur-att en
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sådankonkurrenseninskränkning attalltid innebärrensklausul enmenaven
konkurrensrättsligvidsammanhangi sitt konkretagodtasklausul kan en

ldausulen,tänkbardomstolen närenligtbedömningsådan ärprövning. En

företagsöverlâtel-avtaliinavgörandena,i de bådafallet etttas omvarsom
fortsattöverlätarenskyddförvärvarenberedaför mot att genomattse

på.byggerförvärvetförutsättningarändrar deverksamhet

fannlagmotivenomnämndai deanförsvadMed stöd nysssomav
konkurrensklausul,generellavgörandei 1991 årsdomstolen somatt en

i helaanbudsgivningmedupphöraskallnäringsidkareinnebär att en
fannDomstolenanbudskartellförbudet.stridakanSverige, inte motanses

konkurrensklau-föromständighetersärskildaföreligga attmåstedet enatt
frånavståutsträckningbegränsadiåtagandeinnebärsul, attett merasom

omständig-debedömningenVidbedömas strängare.anbudsgivning, skall av

konkurrensklausulerdomstolenbeaktadeärendetfram i attförtsheter som
och harkaraktärtypiskt ärföretagsöverlåtelsermed setti samband annanav

stävja.förbudetslagdet attanbudssamverkansyfte än avsersomannat av

bedömning.följandesammanhangi dettaKommittén gör

vissideltaavstå frånskallnäringsidkare attavtal enEtt att enangersom
aktualiserasfrågaanbudskartellförbudet. Denunderanbudstävling faller som

andrautsträckningi vilkenbeslut ärochmotivuttalanden MDsberördaav
oklartRättsläget ärförbudet.träffaskonkurrerainteåtagandenfall att avav

frågor.ställning i allainteavgörandedomstolensoch tar

verksamÅtaganden upphörheltnäringsidkare attinnebär varaatt ensom
påtjänstellervisstillhandahållaelleranbudstävlingar an-vid att vara

åtagandenutmärkertillåtna. Detgällande rättenligtbudsmarknaden är som

begränsadede ärräckvidd,generell atttrotsde harslagdetta är att enav
påinnebörd dennaskall halagenanbudstävlingar. Dentill sammanya

punkt.
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detNär gäller åtaganden har begränsad räckvidd,som en mer t.ex.
geografiskt, bör bedömningen utgå från konkurrensklausuler iatt samband

med företagsöverlätelser typiskt har inriktning sådansett änen annan an-
budssamverkan förbudet är stävja. sådanEn konkurrensklau-avsettsom att

sul omfattas därför normalt inte förbudet, även klausulen innebärav ettom
avstående från konkurrens inom visst område.ett

Om åtagande är direkt inriktatett på anbudsgivning hamer utan att-
tidigare berörda generella räckvidd kan läget bli Det kan gällaett annat.-

avstå från delta vidatt anbudstävlingaratt vissnär näringsidkareen annan
deltar, exempel på otillåtet förfarandeett iomnämns lagmotiven. Ettsom
avtal innebär näringsidkare inteatt skall delta isom anbudstävlingaren

inom visst område fallerett under förbudet, detta är överenskommelsensom
egentliga syfte.

Det hittills har tagit sikte påsagts anbudskanellförbudetssom allmänna

räckvidd. frågaI de skilda i den gällande bestämmelsenom momenten nu
har kommittén inte funnit skäl föreslå ändringatt det sakligaen av
innehållet i det inledande stycket i 14 § KL eller det någonatt ges annan
innebörd det förän närvarande har, utöver vad beträffandesagtssom ovan
förbudets räckvidd. Kommitténs lagförslag har dock redaktionellen annan
utformning.

Anbudskartellförbudet i KL gör undantag för sådan samverkan sker isom
säljorganisation juridiskär elleri formsom anbud förperson gemensamtav
samfälld prestation det föreliggernärsamt underleverantörsförhållande.ett

frågaI säljorganisationer återkommer kommitténom under lO.6.6 i

samband med ställningstagande till generella undantag från förbuden. Där

framgår gällande undantag föreslåsatt bli upphävt.nu

Som framgår avsnitt 10.6.2 och 10.6.3 skall detav gälla allmäntett
undantag från bl.a. förbuden prissamverkan ochmot marknadsdelning för
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förochmarknadenväsentlig delomfattarinteförfaranden avensom
vadbakgrundKommitténföretag. motmindre avmellanförfaranden anser

anbudskartellförbudetfrånundantaginförasböranförs det avdär attsom
ibl.a.samarbeteförvisstUndantageninnebörd. utrymmegersamma

säljorganisationer.

medsamfälld prestationförhärefter undantagetbehandlarKommittén

och dennakonsortiumioftaskersamarbeteSådantanbud.gemensamt
Undantagetsundantagssituationen.åsyftadeför denhäranvändsbeteckning

och1986:16, FSAB,beslut MDsärskilt MDsbelystsharinnebörd genom
iuttalandenvissatolkningenBesluten rörVisby lasarett.1990:19, avMD

dåsituationeri degällerundantagetpågårvilkalagmotiven, attut

deochförförprestation år storanbudstävlingen en avvarsomavser en
detfastslog MD motbeslutet attdetnäringsidkama. Isamverkande senare

förintemotivuttalandenvissautformning ochlagtextensbakgrund av
samverkandedekrävaskanundantagsbestämmelsen atttillämpning av

förför demomöjligt attobjektivtdetvisar varnäringsidkama settatt var

anbud.sig avge

konsortie-förförprestationer ärtill storaundantagetBegränsningen somav
Enlagtexten.framgår intelagmotivenibehandlasdeltagarna avmen

slutsatsentillledatorde attVisbyärendetibesluttolkning MDsav
domstolenvadenligtlagstiftningennuvarandei denanbudskartellförbudet

omfattning,prestationenskonsortiesamarbete,förbjuder oavsettslagit fast

ingårealistisktdet attinte bedömtdesamverkandede att somnär uppger
dettillinnehåll ochlagmotivens settbakgrundanbud. Motmed separata av

framstår dettaordningsådanförhindrakunnabehoveträttspolitiska att enav

otillfredsställande.högstkommitténenligt som

frånriskerbetydandemedförenatkankonsortiesamarbeteAtt vara

Konkurrensendelbetänkandetibelystkommitténkonkurrenssynpunkt har

mellankonsortiesamarbeteanför därKommittén attbyggbosektom.inom
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de byggföretagenstörsta inbördes eller mellan något dessa och ett annatav

ledande företag på lokal marknad normalt inte bör förekomma SOUen

1990:62, avsnitt 5.1.2. Kommittén anför skärpningäven att en av an-
budskartellförbudet såvitt gäller konsortiebildningar inom byggområdet skall

övervägas. problemDe förknippadeär med samarbete mellan störresom

företag visserligenär särskilt framträdande på byggmarknaden, de ärmen

sannolikt inte begränsade till denna bransch. framstårDet inte lämpligtsom
införa bestämmelse inriktadatt är enbart på detta område. Ytterliga-en som

avgränsningssvårigheter kan tänkas uppkomma. Enligt kommitténsre

mening får därför lösning sökas i regel berör inte bara byggmar-en en som

knaden.

skärpningEn gällande reglering i fråga konsortiesamverkan skulleav nu om

kunna gå på avskaffa undantaget. Tillut stöd för sådanatt lösning kanen

åberopas sådant undantag förlorar väsentligt iatt betydelseett det införsnär

allmänna marknadsandels- och smäföretagsundantag. Konsortieundantaget

får dock ha självständig betydelse för fallde samverkan inteanses av som
faller under de allmänna undantagen. inteDet motiveratär helt förlitaatt

sig på dispensinstitutet för olikapröva projekt, särskiltatt gemensamma som
dispensansökningarna kanske ofta skulle kräva skyndsam handläggning med

hänsyn till de krav allmänt vidgäller anbudstävlingar. särskiltEttsom

undantag för konsortiesamverkan kan motiverasäven med den vedertagna

uppfattningen sådan samverkan i vissa fall kan nyttigatt och nödvändigvara

för den efterfrågade prestationen skallatt kunna genomföras. såledesDet är

kommitténs bedömning det fortfarande finnasbör undantag föratt ett

samverkan för samfälld prestation med anbud.gemensamt

Vad gäller den närmare avgränsningen undantaget det enligt kommit-ärav

tén lämpligt anknyta till vidareutveckling de motivuttalandenatt en av som

angåendegörs räckvidden undantaget i l4 § lagtextenKL. Av börav

framgå undantaget gäller endast för samarbeteatt med hänsyn tillsom



78

nödvändigt för den begärdaotillräckliga visasföretagens resurser vara

prestationens fullgörande.

vid visssamarbetartillämpligt företagFrågan undantaget närär enom

först vadnaturligt beaktaanbudstâvling många aspekter. Det är attrymmer

komplexiteten, deomfattningen,anbudstävlingen dvs. även avavser, men

förfrågningsunderlagettjänster efterfrågas.eller Här är avvaror som

prestationenbedömningen vilkabetydelse förgrundläggande av resurser

fånågra svårigheter härtidsåtgång. inteoch vilken bör mötakräver Det att

beställarenrekvisitet innefattar. Omför jämförelseutgångspunkt den somen

på delaranbud störreklargjort han önskar ellerhar ettaccepteraratt av

anbud bedömasmöjligheterolika anbudsgivaresprojekt, måste att avge egna

bakgrund detta.mot av

möjligheterställning till anbudslämnarnasgällerdet sedan attNär att ta

bedömningsgrund-svårare konkretaanbud detär attseparata ange meravge

vilkatill frågainte begränsasBedömningen kan dock resurseromener.

hurbör i ställetmarknad. Avgörandeföretag på lokalharett varaensom

förföretag,rikstäckande ävenvarje företag har.kapacitet För ettstor men

har totalt.företagettill omfattandedå hurandra, får resurserseman

förutominnefattarvid bemärkelse.får här i DetBegreppet tasresurser

finansiellatekniskt kunnande ochsådantmaskinerarbetskraft och även som

resurser.

för näutformatsharbedömningsgrundenredovisade attDen ennu

avgränsning. Teoretiskttillämpningen hanterbarpraktiskarättstekniskt, iden

kapacitetsinvid delha kunnat dras hurskulle i stället gränsen stor somav

disponibel för sättaavgörande tidpunkten harvarje anbudsgivare vid den att

skulleprestationen.offererade Dettautföra denin i arbete med att

resurskrävandetillämpningssvårigheter ochemellertid föröppna stora

syfte ochbestämmelsensskulleutredningar och bedömningar. Dessutom

ville.såkringgås denbokstav lätt kunna somav
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fårDet överlämnas till rättstillämpningen utformanärmare de be-att

dömningsgrunder i övrigt bör gälla.som

Vad särskilt gäller de största byggföretagen med verksamhet på olika håll

i Sverige bör deras kapacitet genomföra projektstörre alltsåatt bedömas

med hänsyn till samtliga i landet tillgängliga sådantEtt synsättresurser.
framstår det ändamålsenliga förverkligasättetmest den målsättningsom att

kommittén tidigare uttalat, nämligen dessa byggföretagsom normalt inteatt

bör samarbeta i konsortier.

frågaI konsortieundantaget bör vidare uppmärksammas anbudskar-om att

tellförbudet enligt vad kommittén föreslår inte längre skall kriminalise-vara
överträdelse förbudetrat. medför i stället skyldighet konkurrens-av att utge

skadeavgift.

Det bör ankomma på de samarbetande företagen invändninggöraatt attom
det omöjligtär för dem samarbete utföra prestationenatt utan och även att

framlägga den utredning kan krävas för visa det förhåller sig så.att attsom

företagenDet är har den ingående kännedomen vilka faktamestsom om
och överväganden ligger bakom deras uppträdande i visssom en an-
budstävling. vidareDet är praktiskt nödvändigt lägga bevisbördan påatt

företagen alls skall kunna uppnå intentionerna vinnaoch effektivitetom man

i tillämpningen. sådanEn i sinär nödvändig med hänsyn till detur

samhällsekonomiska värden saken rör.

Kommittén har i anslutning till beslut iMDs ärendet KF och Optotekovan

Service uttalat samverkan sker på begäranatt beställaren intesom av
omfattas anbudskartellförbudet. Ståndpunkten har omedelbar betydelseav

för samverkan i konsortier. lagtextenAv bör framgå sådan samverkanatt

tillåtenär beställarennär han förfarandet.godtarattanger
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förgällaskallkonsortieundantaget endastKommittén vill understryka att

tillförmågavilja ochprojekt.enstaka Företagenssamarbete rörande en

fördeförsämrasriskeraranbudskonkurrensprispressande taratt vanaom

med dem.för tävlai ställetkonkurrentermed sinasamarbetesöka attatt

företagnågraanbudskartellförbudetstridafår såledesDet mot meromanses

grundinställningkonsortier.i Dennainbördesundantagsvis samarbetarän

återkommanderegelbundetfrågaundantagslöst.tillämpas Idock intekan om

synsätttjänster kanellerupphandling annatett varasamma varorav

motiverat.

i KLsmycketunderleverantörgörhållanden berörsför sparsamtUndantaget

fungerarföretagsituationenför dengällerförarbeten. Undantaget att ett som

faktiskunderleverantören ärföretag. Omtillunderleverantör ett annat en

i förstaförbudetgällerföretagettill det andrakonkurrentpotentielleller

för under-Undantagetföretagen.bådaanbudskartellförbudetistycket

blikanellerför den ärmöjlighetleverantörsförhållanden ävenöppnar som

till denne.underleverantörmedverkaanbudsgivaretillkonkurrent att somen

verksamhetsin-olikaföretag medunderleverantörsavtalOfta innebär attett

måleriföretagprestation.viss Ettför utföranderiktning samarbetar av en

uppförandeförtill byggentreprenörunderleverantörkan enavt.ex. envara
eftersomanbudskartellförbudet,omfattas intesamarbeteSådantbyggnad. av

därförbliroch dettill varandra,bli konkurrenterinte eller kanföretagen är

intesamarbetettillämpligt. Omundantaget äraktuelltinte prövaatt om

anbudssum-överenskommelseanbudsgivning ellerfrånavstående omavser

mellanUppgörelsetillämpligt.hellerförbudet intestorlek e.d. ärmans

underleverantörensprisetunderleverantörochbyggentreprenör om

meningi denanbudssummasamarbeteinteprestation kan omsomanses

anbudskartellförbudet.medsom avses

i lagenbibehålls denunderleverantörsundantagetföreslårKommittén nyaatt

enligtinnebörd KL.och detatt somsammages
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Kommittén har övervägt underleverantörsundantagetatt avgränsningge en

Övervägandenamotsvarande den föreslås för konsortiesamverkan. harsom

skett bakgrund den föreslagnamot avgränsningenatt undantaget förav av
konsortier 0.d. skulle kunna föranleda företag, önskar samarbeta medsom

varandra inte kan dettagöra på grund bestämmelsensmen som av nya
innehåll, samarbetet formenatt underleverantörsavtal. Samarbetetettge av

sker dock typiskt under olika förutsättningar vid åsett sidan exempelvisena
konsortiebildning och å andra sidan underleverantörsförhållanden. Kommit-

tén bl.a. med hänsyn härtill för intenärvarande något skäl för sådanser en
avgränsning det behandlade undantaget.av nu

Kommittén har övervägt hur skillnaden mellan och dolt samarbete vidöppet

anbudstävlingar bör beaktas vid utformningen lagbestämmelserna. An-av
budskartellförbudets syfte är skapa förutsättningar för prispressandeatt en
anbudskonkurrens. Bestämmelsen bärs emellertid inte enbart dennaupp av
tankegång. Kartellsamverkan vid anbudstävlingar sker många gånger utan

anbudsinfordrarens vetskap och i sådana fall föreligger ofta missbrukett av
dennes förtroende. lagmotivenI omnämns särskilt denna aspekt av
anbudssamarbete. Det givetär omfattningen förtroendemissbruketatt av
varierar beroende omständigheterna i det enskilda fallet. Inslaget svekav

beställaren kan i vissa fallmot mycket framträdande. har tidigareDetvara

nämnts den i andra länder oftaatt bedömningenstränga anbudskartellerav
måste bakgrund bl.a. sådanamot förhållanden.ses av

Anbudskartellförbudet inteär beroende beställaren känner tillav om

samarbetet eller ej. Förbudets räckvidd i detta avseende bör ändras. Det

dockär angeläget hålla fast vid detatt synsätt betonar det påtagligasom
inslaget förtroendemissbruk ibland kännetecknar kartellsamverkanav som
vid anbudstävlingar. Enligt kommitténs mening bör detta komma till uttryck

vid bestämmandet sanktionsavgiftens storlek. Skyldigheten sådanav att utge

avgift behandlas i kapitel 13.
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får relevansdoltelleranbudstävlingar skett öppetvidsamarbeteFrågan om
någonåberopaföretagen kansamarbetandefall deför det aväven att

undantagsbestämmelser.anbudskartellförbudets

villför denskyldighetföreskrivstredje stycket KL14 §I avgesomen

angivna undantagen ärbestämmelseninågot deför vilkenanbud och av

Föreskriften, ärsamarbetet.uppgiftskriftligen lämnatillämpligt somatt om

anbudsinfordrarenförmöjligtdet attsyftar tillstraffsanktionerad, göraatt

mellansamarbetetomfattningdenöverblickviss överskaffa sig somen
förunderlättaranbudstävling. Dettahaft vidharpresumtiva konkurrenter en

konkurrensoch denanbudavgivnabedömaanbudsinfordraren somatt

förevarit.

undanta-oberoendegällersmåföretagsundantagenMarknadsandels- och av

underleverantörs-föranbud ochprestation medsamfälldför gemensamtgen
prestationsamfälldförsamverkanföljd bl.a.får tillförhållanden. Det att

harföretagennågottillåten närblir ävenföretagmindremellan av

utvidgningsådanprestationen. Enfullgörasjälvtförtillräckliga attresurser
anbudsin-särskiltbetänklig,sigsamarbetsmöjlighetema kan te omav

privatpersonofta kansituationeni avseddaden antasfordraren, vara ensom
inteanbudsbedömning,erfarenhetbegränsadmednäringsidkareeller aven

samarbetet.får kännedom om

föreskriftenanfördadetbakgrundföreslår attKommittén ommot av
under-ochkonsortiesamverkanvidgälla förutomskalluppgiftslämnande

omfattasförfarandetfallför detleverantörsförhållanden även att av

föreskriftenbörsmåföretagsundantagen. Dessutommarknadsandels- och

federativbehandlar10.6.4,avsnittisituation berörsgälla för den somsom
överträdelse medföraföreskriften börformer.i vissasamverkan av

på sättkonkurrensskadeavgift,avgift,särskildskyldighet sammaatt utge en
tidigareAvgiften ersätterförbuden.särskildaöverträdelse deavsom

anslutningiställning böranbudsinfordrarensstärkakriminalisering. För att
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till den kommittén föreslagna särskilda regeln avsnitt 15.2 avtalattav om

ingåtts i strid med något lagens förbud ogiltigt uttryckligenärsom av anges

rättsföljd drabbar avtal ingåtts, uppgiftsskyldigheten intenäratt samma som

fullgjorts. börDet underlåtenheten tilläven grundar skades-rättattanges

tänd.

Enligt 15 § gäller inte anbudskartellförbudetKL i fråga förfarandeom som

koncernföretag tillämpar i förhållande till företag iett ett annat samma

koncern. fråga bl.a. pris-I och marknadsdelningskarteller föreslårom

kommittén motsvarande ordning. Bestämmelsen, räckvidd kommen-en vars

i avsnitt 10.6.5, bör kvarstå.teras

Kommittén intehar något förunderlag bedöma det förekommeratt om

samarbete mellan koncemföretag skulle drabbas förbudet motsom av

anbudskarteller, inte iundantagsregeln 15 § trädde in. finns inteKL Detom

heller några uppgifter sådant samarbete sker med öppensom anger om

redovisning föreliggande koncembindning. Kommittén konstaterar dockav

undantaget för koncemintemt vissasamarbete har likheter medatt t.ex.

marknadsandelsundantaget. Båda undantagen gäller oberoende andraav

undantag. båda situationema finnsI det betydande risk för beställarenatt

vilseleds den konkurrens förevarit mellan olika anbudslämnare,om som om

de inte blir skyldiga redovisa sin samverkan.att

Mot denna bakgrund det enligt kommitténs mening motiveratär att

föreskriva skyldighet för koncemföretagsamarbetande upplysaatten

anbudsinfordraren sitt och sin anknytning tillsamarbete koncernen. Harom

företag i koncern helt vid anbudstävlingoberoende varandraageraten av en

saknas det förstås skäl någonkräva underrättelse till beställaren.att

Påföljdema för försummad föreslagitsunderrättelse bör desammavara som

för andra fall då uppgift inte lämnats, dvs. avgiftsskyldighet, avtals

ogiltighet och skadestånd.
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inte någonföreligger detvid otillåten samverkantilläggasbörDet att

uppgiftsskyldighet.

tvåmedför närvarandesanktionerasanbudskartellerFörbudet mot

brott.försvårighetsgrad ochnormalstraffskalor, för brott grovtenen av
Är Vid bedömandetillinte dömasringa skall detdet fråga brott ansvar.om

det harsärskilt beaktasenligtskall lagtextenbrott är grovtett omav om

i upprepadelleromfattande samverkanorganiserad,utgjort led i enen

bedömningsgrundermedfört betydande skada. Dessabrottslighet eller har

konkurrensskadeavgiftöverföras till reglerfördel demedkan somomnya

särskiltpå omständigheterexempelföreslår därkommittén och utgöra som

ytterligareSomavgiftens storlek.fastställandevidskall beaktas enav

samverkanfråga ägtvaritsärskilt detomständighet bör att somomanges

fördolda.i detrum

Bruttoprisförbudet10.5

överförs till denibruttoprisförbudet KLföreslårKommittén att nya
utvidgatföreslås bli någottillämpningsområdeBestämmelsenslagen.

hyrdauthyrningomfattaockså fårdetatt varor.avgenom

enligtbruttoprisförbud ärföranförts till stödtidigare harskäl ettDe som

bestämmelsensgiltiga. Erfarenheternafortfarandemeningkommitténs av

någotanledning tillinte annatikraftträdandetillämpning efter KLs ger

bestämmelsedärförförordarKommitténställningstagande. att omen

konkurrenslagen.iin denbruttoprisförbud tas nya

års1982betänkandentagits ibruttoprisförbudetkan nämnasDet att avupp

1987:17.franchiseutredningen SOU1984:30 ochbokutredning SOU av

bestå.ordning fårrådandeförordasbetänkandenabådaI att
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Bruttoprisförbudet i den lagen skall ha i princip innebördnya samma som

i Kommittén finnerKL. dock anledning förtydligandegöra ochatt ett

föreslår ändring iäven sak.en

bestämmelsenI används uttrycket senare led för bruttoprisför-att ange

budets inriktning. Förarbetena till KL producent-grossist-detaljistnämner

påexempel olika led. Förarbetena också påexempel ettsom anger som

förfarande strider bruttoprisförbudet grossist köpermot attsom en som av

grossist för vidareförsäljning binds denne i sin prissättning.en annan av

Kommittén vill påäven peka uttalande i lagstiftningsärendeNFRett ettav

år 1966 rörande vitesföreläggande vid leveransvägran. Rådet uttalade att

med uttrycket försäljning till försäljningsled borde förstås försäljningsenare

till varje självständig företagare, sälja fömödenheten vidare.attsom avser

Föredragande departementschef anslöt sig till rådetvad uttalat prop.

1966:13 19 13.ochs.

det sagda framgårAv bruttoprisförbudet i inteKL begränsas denatt av

formella indelningen i olika säljled. föreslåsBestämmelsen få samma

innebörd i den konkurrenslagen.nya

Konkurrensutredningen anförde i sitt betänkande utvecklingen efter åratt

1953 visade det beträffande bruttoprissättning fanns behov medatt attav

försäljning jämställa uthyrning. Utredningen pekade på det härattav vara

gäller bl.a. leasing har ökat i omfattning. Utredningen nämndem.m. som

den säljer eller hyr då kan prisdet kundenatt utsom en vara ange som

skall denne i sinnär hyr i sin näringsverksamhet SOUta tur ut varan

1978:9 213.s.

Departementschefen fann det lämpligt utsträcka bruttoprisförbudetatt attvar

till gälla också uthyrning. specialmotiveringen tillI bestämmelsen iatt KL

förklarade han dess innehåll på denna punkt med förbudet detattnya avser

ledets försäljning eller uthyrning 1981821165 108 271.prop.senare s. o.
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omfattar tidigare ledetsmåste framgå förbudet inte detAv detta attanses

stadgandetskonkurrensutredningen utvidgauthyrning. den månI attavsett

förslaget intemåsteräckvidd till båda ledens uthyrning, konstatera attman

genomförts fullt ut.

bruttoprisförbudetsKommittén det finns skäl åter prövaattattanser

syfte möjliggöra föruthyrning. Förbudetsräckvidd vad gäller är att

försäljning uthyrningnäringsidkaren i vid sin eller sättadet ledet attsenare

bedömningsgrunder.rimligt utifrån sina Dendet pris han bedömersom som

bindningligger i förbudetsakliga tyngdpunkten i bestämmelsen mot av

prissättningen i det ledet.senare

exempelvis leasingmarknadenKommittén inte något underlag rörandehar

olika leasingför förekomsten innehållet i avtalkunna bedöma ochatt omav

i flerainte ovanligt uthyrning skerkan dock detDet ärantas att attm.m.

konkurrensrättsligt sammanhangled. allt fall måste det iI ett varaanses

i disponerarbetydelse näringsidkaren det ledetutan somvaranom senare

därför omfatta bådaBruttoprisförbudet börköpare eller hyresman.

situationema.

förutsättermotiven till nuvarande bestämmelsen denI den sägs att ettatt

följer leveran-leverantörsförhállande består eller åsyftas. det sagdaAv att

uthyrning.törsförhållandet både försäljning ochkan avse

förbuden ikommittén denSom framgår kapitel 13 föreslår att nyaav

Vid överträdelsekonkurrenslagen inte straffsanktionerade.längre skall vara

särskild avgift.bruttoprisförbudet näringsidkaren skyldigblir utge enav
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avgränsningomfattning och10.6 Förbudens

omfattarinteför förfarandeninförsGenerellt undantag ensom-
marknadenväsentlig del av

mellanomfatta samarbeteföreslåssmåföretagsundantagEtt-
konkurrens-samarbetet stärker derasnäringsidkaremindre när

näringsidkareförhållande tillkraft i större

mellanfederativ formi öppnasmöjlighet för samarbeteEn-
ellerförsäkringsbolagföreningar, ömsesidigaekonomiska

konkurrensenstärkerverksamhetsformer samarbetetliknande om
omfattningi begränsadoch skerpå marknaden

föreslåsför förfaranden inom koncernerUndantag-

konkurrensrättsligtskärptförordati föregåendeKommittén har det ett

konkurrenter,mellansamverkantill vissa formerförhållningssätt av

generellaförslagmarknadsdelning. Genomnämligen prissamverkan och om

före-markeraskonkurrensbegränsningarför dessa attförbud typer av

för konkurren-verkningarnegativaövervägandei normalfallet harteelsema

formerallaemellertid inteinnebärdärför förbjudas.och bör Detta attsen
iSamverkanskadliga.förbudsområdena ärinom angivnasamverkan deav

stärkaenskilt fallikanmarknadsaktörermed andrakonkurrens ettt.ex.

omständighetervissaockså underSamverkan kankonkurrensen. vara

vidi sigvidare ellerutveckla marknadnödvändig för samman-att enen

effekter ipositivasig övervägandenackdelar visa ha ettVägning för- ochav

träffasförhållandenvisa sig ettfall. Vidare kan detenskilt att avsom

ochi syftegodtasbedömning börvid samladförbud ändå att enen

därmedlika ochverksamhetsformerbehandla olikamarknadsamma
sagdakonkurrensneutralitet. Detsjälvklart kravupprätthålla ett nu

medförbud försesgenerellt verkandeviktigtinnebär det är enattatt

individuella undantag.såväl generellamöjlighet till som
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följandedet diskuteras först några typsituationerI där generellamer

undantag från förbudsbestämmelsema i fråga.kan komma sådanEn

situation urskiljaskan vid samverkan mellan företag omfattart.ex. som en

mindre del marknad. sådant undantag också vanligt iEtt utländskärav en

konkurrensrätt. måste understrykas syftetDet med generellt undantagatt ett

från förbuden föraär undan vanligt förekommande förfarandenatt som

normalt inte påverkar konkurrensen negativt och för både konkurrens-som

myndigheten företagenoch skulle leda till omfattande och betungandeen

dispensprövning i likartade fall.antalett stort

avsnitt 10.7 diskuterasI möjligheterna till individuell dispens från förbuden.

iDet är det sammanhanget viktigt generella undantag inte uppfattasatt mer

heltäckande anvisning förbudens materiella omfattning. Härsom en om

måste till individuellaslut den dispensprövningen dra förgränsenupp

förbudens räckvidd. Individuella får därförundantag komple-ettses som

till de generella undantag från förbuden.görsment som

10.6.1 Begreppet relevant marknad

Marknaden enkeltär, uttryckt, den plats säljaredär och köpare Sommöts.

genomgången rättsfall i bilaga 2 visar kräver bestämmandet vadav av som

skall den relevanta marknaden avgränsningar innebär tvåattanses vara som

frågeställningar skall fastställabesvaras. Dels gäller dettyper attav

produktmarknaden, dels den geografiska för företagetmarknaden eller

företagen i fråga. därefter bedömningFörst kan ske företagets styrkaen av

på denna relevanta marknad. hänvisas också till genomgångenHär av

utländsk i kapitelrätt 4. alla konkurrensrättsliga bestämningenI ärsystem

marknaden fråga.centralav en

När det gäller fastställandet den produktmarknadenrelevanta börav

utgångspunkten hur förbrukaren aktuella uppleverden produktenvara av

situationen. Vid fastställandet produktmarknaden bör därför, såsom skerav
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inom EG-rätten, hänsyn särskilt till produkternas inbördes substituerbar-tas

het med hänsyn till deras egenskaper, pris och användning. Vid fastställan-

det den relevanta marknaden fâr följandebl.a. frågor ställas:av

Produktmarknaden här både och tjänsteravses varor

Vilka produkter är ägnade konkurrera med varandraatt

Vilken förbrukareär produktenav

Vilka egenskaper har produkten

Vilka användningsområden har produkten

Vilken prisklass ligger produkten i

Ingår produkten i större marknad i det aktuella fallet ären som mer

relevant

Finns andra faktorer egenskaper,än pris och användning som
påverkar köparens justval den aktuella produkten, har exempelvisav

varumärket betydelse

Vilken betydelse har särskilda distributionskanaler specialbutiker,

franchiseavtal m.m.

Den geografiska marknaden

Vilka distributionsmöjligheter finns

vilkaMot riktas företagens marknadsföring
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produkterföretagetsköpamöjlighetharVilka kunder att

kunderpresumtivakommunikationsmöjligheter harVilka

ekonomiskti fysiskt ochtransportkänslighetproduktensgällerVad om

hänseende

områdetaktuellai detföretagVilka agerar

marknadenÄven geografiskaden relevantabestämmandetgällerdetnär av

möjligheter harVilkasituation.förbrukarensutgångspunktenmåste vara

säljarenharmöjlighetervilkaoch attproduktenköpaförbrukaren att

vissaSärskilt vadförbrukarentillproduktensaluföraochdistribuera avser

blimarknadengeografiskadendagligvaruhandeln kaninomtjänster samt

altemativkostnadervilkasåledesfråganväsentliga ärbegränsad.ganska Den

produkt.motsvarandeellerinförskaffa aktuellFörföreligger attsom

svårigheternågrainte innebära attdettordenyttigheter storavissaFör

detmedanfasadtegel,produktmarknaden i fråga,vad är t.ex.bestämma som
kansubstituerbarhetentillsärskilt med hänsynsportskor,för andra, t.ex.

någraintetordedagligvarormeddetaljhandelnproblem. Föruppkomma

tillskall hänsynställetfrågan iblir tauppstå. Härproblemstörre om man

livmedelsbetänkan-sittspeciallivsbutiker. Iolikaochvarubussartorghandel,

handel.också till dennakommittén hänsynde valde att ta

iblandmarknaden tordegeografiskadenavgränsningengällerdetNär av

riksnivånordandrablir medmarknad. Detfålandet somhela som enses
inte ärdetgörakaraktärenfall attvissa kanblir avgörande. I varanav

K-mjölkfárskvaraförmarknad,landethelariktigt t.ex. somenatt somse
tillriktigtIbland dettid. ärefter viss atthärdarfabriksbetong seeller som
förriksmarknaden,påmarknad och t.ex.lokalbåde andelen en
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bevakningstjänster. näringsidkareEn på lokal marknad kanär storsom en

liten på riksmarknaden.vara

Alla utländska de förbudsprincipenäven arbetar med byggersystem som- -
på begreppet relevant marknad inom konkurrensrätten. Internationella

erfarenheter bestämningen vad den relevanta marknaden tyderärav av som

på de problem uppstår kan lösas från fall till fall. enskildaDetatt som

företaget oftahar mycket god bild den marknad det arbetar på och huren av

stark dess ställning på denna marknad. självaär I verket torde svårigheterna

med begreppet relevant marknad bestå just i inte formulerakanatt man en

generell definition sedan kan appliceras enskildadet fallet. Dettasom

innebär inte det i enskilt fall särskilda problem identifieramöteratt ett att

och faktorervärdera de den relevanta marknaden.avgränsar Man vetsom

då förvad det produkt vilka marknadsförhållandenär och råder.som

Frågan bestämma den relevanta marknaden måste idärför prövasattom

rättstillämpningen varvid hittillsvarande praxis god vägledning.ger

geografiskaDen avgränsningen relevant marknad daglig-inomav

varuhandeln

Eftersom frågan avgränsning den relevanta detalj-marknaden förom av

handeln har särskilt problemfylld har kommittén valt häransetts att

diskutera denna avgränsning något utförligare.

Vid bedömning företagskoncentrationen inom detaljhandeln ären av

definitionen den relevanta marknaden naturligtvis betydelse. Olikastorav av

marknadsavgränsningar kan det följande diskuteras två sådana,göras. I

avgränsningarna vilka distributionskanaler ingåskallav av-som resp.

gränsningen vilken geografisk marknad skallav som avses.

formEn avgränsning dagligvaruhandel i begränsad betydelse. Iav avser

denna kategori inräknas vanliga livsmedelsbutiker Vidoch varuhus. denna
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speciallivs-olikaalltså inte torghandel, varubussar,avgränsning inräknas

och chark-konfektyr-, ñsk-, bröd-, kött-butiker frukt-, 0st-,t.ex.som

butiker.

för fyraavgränsning blir marknadsandelama derelativtMed sådan snäven

kedjorna följande:stora

43 %ICA

26 %Konsum

13 %Vivo Favör

8 %S SabaJ

Övrig dagligvaruhandel

10utanför %blocken

för dagligvaru-marknadenavgränsningen den relevantahär angivnaDen av

livsmedelsutredning1986 års LMU.handel användes av

meddetaljhandelavgränsning begreppetformMed aven annan av

valdeKonkurrenskommitténmindre.dagligvaror blir marknadsandelama att

beståendedagligvarori sitt redovisa detalj handeln medlivsmedelsbetänkande

också inkluderaenligtegentlig detaljhandelinte enbart s.k. utanovanav

speciallivs-och olikavarubussardagligvaruhandel, torghandel,t.ex.annan

1988årmarknadsandelama lägre.butiker. på blir FörBeräknat detta sätt

följande:blev resultatet

33 %ICA

21 %KF

12 %D-gruppen

6 %Saba-gruppen

Övriga 29 %
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NOsI ärende angående bindningar inom dagligvaruhandeln har hävdatNO

den relevanta marknaden bör dagligvaruhandel i begränsadatt vara

betydelse eftersom det påär detta område sinaICA konkurrentermötersom

i första hand. ICA däremot har den relevanta marknaden börmenat att vara

den vidare konkurrenskommittén redovisat eftersom redovisardensom

samtliga distributionskanaler i olikakonkurrens med varandra säljersom

dagligvaror.

illustreraFör de variationer förekommer olikamellanatt stora som

kommuner i marknadsandelar för exempelvis årICA kan ICAnämnas att

1988 hade marknadsandel understigande 30 % i 101 kommuneren men

också marknadsandel överstigande 50 % i 57 kommuner.en

dagligvaruhandelnInom detär uppenbart detaljhandeln lokaläratt en

verksamhet där inte kan nöja sig i konkret avseendeärende,ettman

exempelvis etablering, med på riksmarknader. måste påalltsåManatt se se

den lokala geografiska marknaden.

Handelsströmmama följer inte alltid administrativaetablerade gränser som

kommungränser, länsgränser riktigaste utgångspunkten dockDen äretc. att

från fall till fall söka bestämma vad faktiskt för varjemarknadenärsom

butik. innebärDet butikens normala upptagningsområde bör bestämmasatt

i varje enskilt fall. områdeEtt sätt detta bl.a. utgå frångöra är detatt att

Åinom vilket butik sprider sina reklamblad. andra sidan finns i regelen

tillgänglig statistik hos myndigheter, företagkommuner och enskilda

mångauppdelad i fall på kommunnivå. Sålunda den kommunalagörs t.ex.

planeringen på sådan nivå. går mellanDetta handelsströmmarnatrots att

kommunerna. särskilt i exempelvisDetta är tydligt storstadsområdeett som

Stockholm. praktiska tvingasAv skäl därför i många fall användaattman

sig någon form administrativ dagligvaruhandeln kan dettagräns. Inomav av

kommunen.t.ex.vara
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10.6.2 Väsentlig del marknadenav

Kommittén har tidigare slagit fast förbuden prissamarbete,redan motatt

marknadsdelning och anbudskarteller endast skall gälla förfaranden som

omfattar väsentlig diskuteratdel marknaden. Kommittén haren av om

preciseringen väsentligvad med del marknaden bör tasav som avses en av

i lagen eller nöja sig iskall med vägledande uttalandenom man

förarbetena. framgår för förhållandenSom redogörelsen utländska harav

internationellt valt olika lösningar; möjligen varianten inte direktär attman

i lag någon förekommande.gräns mestange

Inom EG har från förbudet i 85 innebärgenerellt undantagett artman som

mindreavtal mindre betydelse undantas. avtal ha betydelseEttatt av anses

de femeller tjänster inte för än procentom avvaror som avses svarar mer

den företagens sammanlagdarelevanta marknaden och de deltagande

årsomsättning överstiger miljarderinte 200 milj. ECU 1,5 kr..ca

prissam-I gäller sedan är 1960 principförbud horisontellNorge ett mot

konkurrensbegränsningsrättverkan. huvudreglema iDetta norskutgör en av

och vid sin tillkomst viktig givits formennyhet. Förbudet harvar av enen

med prisloven forskrifter konkurrense-stöd utfärdad resolusjon med omav

reguleringer vidsträcktpriser Förbudet har givitsavanser.av og en

utformning. prissam-innefattar i första hand priskarteller ochDet annan

verkan företag, också utfárdande vägledande rekom-mellan i form avav

priser prislistor, handeln. Förbudetmenderade eller inom mott.ex.

konkurrensereguleringer priser enligt resolusjonen uten hensyngällerav

innefattartil hvorledes konkurrensereguleringene til uttrykk ochkommer

förfarande näringsidkare. förbudetsamordnat forstäelser mellan Under

faller frånockså avtal fastställande marginaler och rabatter bortsettom av

vanlig kontantrabatt.
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för från förbudetstället generella undantag har valtI göra attatt geman

prisdirektoratet möjlighet förbudet.dispens frånatt ge

för1978 års föreslåkonkurrensutredning valde på sin tid undantagatt

förfaranden i mindre mån konkurrensen.endast kan begränsasom

iomfattningUtredningen preciserade emellertid inte undantagetsnärmare

i i sina motiv utgångspunkt ficklagtext. ställetMan attatt varaangav en

i vilkenvilket område täcker. Därefter ficksamarbetet prövaspröva som

utsträckning det på denna fanns sidokonkurrens. demarknad Om sam-

tillsammans såsom blottverkande endast hade helt ringa marknadsandel,en

rättstillämpningenfem eller mindre, ansåg utredningen vidprocent att man

utgå endastnormalt borde från konkurrensen skulle komma begränsasattatt

i mindre mån. finnas fallmenade det dessutom kunde närMen attman

begränsningockså något viktigmarknadsandel kunde godtas.större Enen

positivaintedock det skulle fråga värdera samarbetetsatt attvar vara om

effekter från konkurrensbe-konkurrenssynpunkt endast prövautan att

grånsningens omfattning förhållande till relevantaoch utbredning i den

i sinmarknaden helhet.

iflexibilitetKonkurrenskommittén bl.a. bakgrund kravetmotanser, av

tillämpningen, undantaget inte preciseras i lagtexten.bör Däremotatt anser

förkommittén i förarbetena till ledningtumregel bör uttryckasatt en

rättstillämpningen.

tilli förhållandeKommittén i första hand skallgränsen sättasattanser

valetnationella Ledning vidmarknadsstrukturen inom olika branscher. av

internationellaemellertid också varit derekommenderad tumregel har er-

föreslårfarenheter kommittén tillgodogjort sig. Kommittén denatt sam-

till 20 % den relevantamanlagda marknadsandelen tumregel sätts avsom en

Rekommendationen schablonmarknaden. är att grovt satt somsom ense

hadevisst samarbetegivetvis kan slå fel i enskilt fall, både så ettett att som

falletSå blir dockfalla förbudet kommer utanför ochbort under motsatsen.



96

gränsen ochän sätts den bör flera inte för flexibelskäl vidvar av vara

tillämpningen. Vid awikelse neråt måste återhållsamhet iakttas medstor

hänsyn till förutsebarheten från rättssäkerhetssynpunkt till frågaoch äratt

sanktionerade förbud. börDet den generella missbruks-poängteras attom

regeln alltid kan tillämpas i enskiltdet fall skulle visa sig negativaett attom

effekter för konkurrensen uppstår förfaranden ligger under denav som

rekommenderade godta någotgränsen. Att högre marknadsandel dettanären

sig befogat däremot inte invändningar.möter denna valdaDenter typ av

innebärgränsen samarbetet i flertalet idag förekommande fackkedjoratt av

inte kommer omfattas förbudet i sig innefattardetävenatt ettav om

prissamarbete eller marknadsdelning.en

fårFörslaget däremot till följd branschomfattande horisontellaallaatt

cirkaprislistor bransch kommer träffas förbudet liksom ioavsett att av

princip de försäljningsorganisationer innefattar prissam-gemensamma som

arbete, kvotering eller marknadsdelning och där de samarbetandeannan

tillsammans når den kommittén föreslagnaöver marknads-av gemensamma

andelen. gällerDetta fråga tjänstesektorema.elleräroavsett om om varu-

Undantaget för samarbete småföretagmellan föreslås i avsnitt lO.6.3som

och också föreslås gälla inom primärföreningar och motsvarandesom

sammanslutningar mellan mindre näringsidkare får naturligtvis inte tolkas

så samarbete omfattar hel bransch kan tillåtas.att ett som en

Konsekvenser för rekommenderande prissamarbete särskilt cirkaprislistor-

na

det gällerNär det rekommenderande prissamarbete form cirkaprislistori av

förekommeri utsträckning inom såväl tjänstesektom blirstorsom varu- som

konsekvensen kommitténs ställningstagande flertalet nuvarande listorattav

Ävenkommer drabbas förbudet. det regionala prissamarbetet inomatt av

de livsmedelsblocken kommer i sin nuvarande utformning och till-stora

lämpning träffas förbudet. Undantag gäller för små näringsidkaredeatt av
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kan ha svårt klara butiksindividuell prissättning och undantasattsom en som

särskilt enligt vad utvecklas i avsnitt.nästasom

de utländskaI rättssystem upprätthåller förbud rekommenderadeett motsom

priser tillåts oftast viss form priskalkyleringssamarbete. En motsvarandeav

möjlighet bör finnas i Sverige. sådanEn kalkyleringshjälp oftages genom

branschorganisationer och isker form tillhandahållande kalkylerings-av av

scheman e.d., oftast med hjälp ADB. allmänhet tillåterI till-av man

handahållandet data inte varierar mellan företagen, fastat.ex.av som

ackords- eller timlöner grundas avtal arbetsmarknaden ochsom

mängdförbrukning grundas på fastställda pris-Andra ochsom normer.

kostnadselement kan skilja sig frän företag till företag får generellt intesom

ingå i kalkyleiingssamarbete.

framgårSom i avsnitt l0.6.5 skall förbuden inte gälla för samarbete inom

koncerner. Detta medför emellertid viss komplikation det gällernären

behandlingen de olika företagsformerna inom dagligvaruhandeln.av

Företagsstrukturen på dagligvarumarknaden sådan det viktigtär äratt att

förbuden i sin tillämpning kommer bli konkurrensneutrala. Utgångs-att

punkten är undanröja samarbete sådan omfattning inriktningatt ochav en

konkurrensen på marknaden försvagasatt eller sätts spel.ur

Inom konsumentkooperationen och i flerbutiksföretagen inomt.ex.

SABA-gruppen butikernaägs förening och företag. Inomav resp.

konsumentkooperationen det 135är de konsumentföreningama ochägersom

driver butikerna. När det gäller ICA och D-gruppen består respektive kedja

främst privata köpmän. månI den det inom företag ellerav samma samma

koncern förekommer samarbete mellan flera butiker faller detta med hänsyn

till koncemundantaget utanför förbudet. Prissamarbete mellan skilda

föreningar eller självständiga koncerner kan intedock ske änannars annat

den föreslagna marknadsandelen inte uppnås. Undantaget för småföretagom
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kanundantagetomfattasföretaginnebär enskilda mindreatt avsom

inkludera varuhus,intekansamarbetetsinsemellansamarbeta men

lösning innebärKommitténsbutiker. attstormarknader eller andra större en

börföretagmellanuppställs samarbeterelativt effektiv spärr mot som

tillsidan möjlighetåmedan andrakonkurrenteruppträda engessom

kedja.butiker inomsmåtillämpning mellankonkurrensneutral resp.

Småföretagsundantag10.6.3

innebärgenerellt undantagi konkurrenslagenTyskland harI ett somman
rationalisera desyfte äreller beslutförbuden inte omfattar avtal attatt vars

inteföretagmellansamarbeteekonomiska aktiviteterna ett omgenom

förfarandetpåverkas ochmarknaden märkbartdärmed konkurrensen om

inteföretag. ärmedelstora Deti små ellertjänar effektivitetentill stärkaatt

innebärbegränsningupprätthålleri praxisi lagenutsagt somenmanmen

tillåtetmarknaden är% den relevantainom 10-15samarbeteatt ett av

hårdaremycketupprätthåller dockföretag.mellan den här Man etttypen av
delverka störrepraktiken intetillåts iSådanaförbud priskarteller.mot

3 % marknaden.än av

innebärmarknadenväsentlig del atti l0.6.2 beskrivna regelnDen avom

marknad20% denomkringomfattar delinte änsamarbete större avsom

föreslagnautanför dealltid fallerenskilda falletfråga i detdet är omsom
ibutikerföretag,småemellertidförbuden. fall kan ävenvissaI t.ex.

ändå intemarknad. ärsin lokala Detrelativt andelglesbygd, ha stor aven

förbudet.små företag skall drabbasrimligt dessaatt av

förbudenfrån föreslagnadesmå företag bör undantasKommittén attanser

försådana företagmellandispens. Samarbetehänvisas till sökaoch inte att

medkonkurrera störreeffektivitetmöjlighet meddem störreattatt ge
Kommitténmotarbetas.inteföretagsgrupperingar skallföretag eller andra

marknadsdelning,prissamarbete,frågaförbuden iföreslår därför att om
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inte skallanbudskartellerinköpssamarbete avsnitt 10.6.7 ochvisst se
stärkasyftar tillmindre näringsidkareomfatta samarbete mellan attett som

konkurrenskraft i förhållande till företag.deras större

ochspråkbruk ganskanäringsidkare sig i allmäntmindreBegreppet vagtter

mindre företag, gränsenibland talar i stället och medelstora menman om

förnäringspolitiken ochsig dåuppåt företag oldar. Iäven rätttermot stora

kvantitativaiföretag deñnieratsstatistiska ändamål har små och medelstora

rättspraxis haranställda.kriterier, årsomsättning ocheller antal It.ex.

jämföraemellertid inte utbildats något preciserat småföretagarbegrepp att

eller näringsidkarbegreppet.med konsumentbegreppett.ex.

näringsverksamhetjuridiska form vilkenstår klart den underDet att en

småföretagarbe-bedrivs inte något lämpligt söka avgränsaär sätt ettatt

med deni mycketsmåföretagare har i stället göraVem är attsomgrepp.

kategoriemellertidtillhöromgivande miljön. Vissa företagstyper aven

meningsskiljaktigheternågrasmåföretag, där det knappast kan rådatypiska

reparationsrörelser,mindre butiker ochklassificeringen. Hit hörom

exempelfria m.fl. belysandesjälvständiga yrken Etthantverkare, utövare av

designer1979 666, därrättspraxis 36från till § avtalslagen NJAär ens.

ansågsmindre för tillverkningmed verksamhet armaturer somegen aven

småföretagare.

kommitténsutanför område blir konsekvensengår dettaNär avman

huvuddelenundantagställningstagande det föreslagna undantagetatt av

i densärskilt undantagjordbruk ñske. Någotnäringsidkama inom och som

jordbrukskoopera-1991:921 för inomsärskilda jordbrukslagen samarbete

l0.6.6avsnittframgårprimärföreningar därför inte. Somtionens behövs av

dennaockså tillhörallmänhetkommittén åkare taxiägare iochattanser

kategori.
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förarbetena till 36I § avtalslagen, generalklausulärsom en som ger

möjlighet till jämkning oskäli avtalsvillkor, småföre-berörs begreppetav ga

och relativ betydelse. Regeln nämligen särskilttag tar attges en upp man

skall beakta förekomsten underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Detav

i jämförelsenär mellan näringsidkarna inom vissa framstårbranschen som

småföretagare.som

skulle iDet det här sammanhanget inte ändamålsenligt i lagen sökaattvara

utveckla fast, gång för alla givet småföretagarbegrepp iuttrycktett en

kvantitativa årsomsättning ocheller antal anställda. Sådanatermer, t.ex.

kriterier skulle bli föga rättvisande eftersom det uppenbarligen i hög grad

beror branschen i fråga betrakta småföretagare.är Detattvem som som

är uppenbart omsättningen i dagligvarubutiker it.ex. är större änatt

specialbutiker. låterDet sig därför inte slås fast allmängiltigt ärvem som

småföretagare. Kommittén därför i stället regeringen ellerattanser

myndighet regeringen bestämmer i föreskrifter skall vilkanärmaresom ange

i olika branscher faller under undantaget. därvidDet är uppenbartsom att

ledning vid bestämningen vad småföretagär i olika måstebranscherav som

i siffror årsomslutning eller antaltas anställda.t.ex.om

såvälFör detta undantag, beträffande kooperation jämförbaraochsom

företag, det risk omfattningenär undantagen föreskrifternasatten av genom

utformning eller annorledes blir för vida. därför väsentligtDet är att

konkurrensverket företar kontinuerlig uppföljning effekterna.en av

Kommittén utgår från grundläggande föreskrifter på området kommeratt att

utfärdas regeringen.av
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10.6.4 Kooperativa frågor

Utgángspunkter

Som redan tidigare har slagits fast viktig utgångspunktär för kommitténsen

behandling de kooperativa frågorna privat, offentlig och kooperativattav

verksamhet skall likvärdiga villkor. Kooperationen viktigspelar rollges en

inom näringsliv.svenskt finns främstDen företrädd dels i form av

konsumentkooperativa företag, idels form lantbrukskooperationen.av

Kommittén utgår från kooperationen alltfort kommer viktigspelaatt att en

påroll många marknader. konkurrenslagstiftningNär utformas ären ny nu

det därför vikt tillräcklig hänsyn till kooperationens speciellaatt tasav natur

och Kooperativa företag skall likvärdiga förutsättningar verkaattges

i förhållande till andra privata offentliga aktörer. Motsvarandesamt

inriktning har uttryckts i Romfördraget i direktivförslagoch inom EGett

med förslag till kooperativ stadga.

Kooperativ verksamhet kan kännetecknassägas främst faktorer; dettreav

frågaär ekonomisk verksamhet, verksamheten bedrivs för medlemmar-om

behov och verksamheten ägs och medlemmarna.styrsnas gemensamma av

kooperativaDen företagsformen har utvecklats i syfte små ochatt ge svaga

aktörer starkare ställning marknad. iGenom samverkaatten en

organiserad form kan uppnå sådan position aktörersandraattman en

marknadsmakt balanseras. Den kooperativa verksamheten har alltså sin

igrund vissa människor finner marknadsmekanismen otill-att att ger

fredsställande förresultat dem. Kooperativ innebärsamverkan vertikalatt en

integration genomförs. Syftet genomföraär transaktioneratt gemensamma

ocheller sänka transaktionskostnadema. integrerandeDe aktörerna väljeratt

sådan lösning därför marknadslösningen skulle alltför högaatten ge

kostnader för genomföra transaktionerna. Syftet åstadkommaäratt att en
bättre konkurrenssituation på marknaden med bättre balans mellan parterna.
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denmarknadeneffektiviseringblir normalt attEffekten genomaven

främjarmonopolbildning ochverksamheten motverkarkooperativa

kooperativa företagförmarknadsmaktenPå sikt kan ävenmångfalden.

förkvarstår. Avgörandeinte längredettabli så starkemellertid momentatt

effektiv sidokonkurrenseneffektivitet blir då hurmarknadens

bistå medlemmarnasalltiduppgiftföreningars ärKooperativa att egna

minnasviktigtdåhänseende.funktionellt Det äri något attverksamheter att

motståendetill varandrai förhållandeproducenter harochkonsumenter

pris förså högtfåintressefrämsta ärintressen. Producentens ettatt

vinst.maximera sin Konsu-möjligt, eller sättprodukten annatattsom
produktsåmöjligt för bralitesåvill betaladäremot sommenten ensom

organisationsformvilkenmotsättning gällermöjligt. Denna oavsett som

kooperativafinns mellanmotsättningsådan äveninnebärvalts. Detta att en

till konsu-i förhållandesålundaproducentförening harföreningar. En en

detutgångspunktkommitténs ärFrånintresse.motståendementförening ett

sådantenhet. Ettkooperationallbehandlaomöjligtdärför att ensom

vadochkonkurrensinriktat synsättstridaskulleangreppssätt sommot ett

marknad.utvecklingenstyr en

denställningstarkmycket attLantbrukskooperationen har genomen

bådelivsmedelskedjaninomreglerade ledentidigaredominerar de

inteställningKonsumentkooperationens ärförädling.ochråvaruförsörjning

ställningenstarkamarknader. Denlokalaenstakadominerande änannat

europeisktunik idockSverigeföretag i ärkooperativa ettförallmänt sett

perspektiv.

avseendeformelltiverksamhet reglerasföreningarnaskooperativa avDe

iårs1951 lagföreningar. Lagenekonomiska1987:667 ersattelagen om

förenings-på vedertagnaföregångaresinliksomoch byggerämnesamma

principer.rättsliga
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inomKonkurrensendelbetänkandei sitt förstabehandlade redanKommittén

Kommitténfrågor.kooperativa1990:25, vissaSOUlivsmedelssektom,

idiskuteraskooperationen kommerkringytterligare problem attattangav
ytterligare analysbakgrundslutbetänkandekommitténs mot avenav

kunnavederbörlig hänsyn skulleförorganisationsformer taskooperativa att

samverkan.olika behovochkooperationens särarttill av

genomförtBladiniFilipjuris doktorharkommitténs uppdragPå en

federativapåaspekterKonkurrensrättsligabenämndundersökning

UndersökningenEG-rätten.i ljusetlagteknisk analyskooperationer aven-
bilagabetänkandefogas till detta som

Huvudproblemen

huvudfrå-isammanfattaskankooperativa frågornakring deProblemen tre

gor:

tillämpningNäringsidkarbegreppets

koncerner2. Federationer kontra

förbudslagstiftning.ibehandlingKooperationens en

i flerainnebördmedinäringsidkare används KLBegreppet somsamma

därför denNäringsidkarebl.a. MFL.andra lagar, vara, somanses

fysiskasåvälekonomiskverksamhetyrkesmässigt driver art, somav

driverkommunalaockså statliga ochliksomjuridiska somorganpersoner,
yrkesmässigtskallnäringsverksamhetnäringsverksamhet. För att ansesen

omfattning ochvissden harfordrasi allmänhetbedriven brukar att enen

29Enligt § KLi praxis.lågtkrav ställsvaraktighet. Dessaviss grad av
näringsidkaremednäringsidkare oavsettsammanslutninglikställs omaven

inte.bedriver näring ellerden

tillämpningsområdetavgränsningNäringsidkarbegreppet yttersta avger en

enligtkonkurrensbegränsningingripandesåpåför sättKL motatt en
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generalklausulen eller förbudsreglema riktasendast kan näringsidkaremot

föranleder konkurrensbegränsningen.som

näringsidkarebegreppetsdet gäller tillämpningNär konstaterade kommittén

i sitt livsmedelsbetänkande, bakgrund uttalande näringsutskot-mot ettav av

frågan gällde de formella möjligheternanärmast använda KL. Nä-tet, att att

ringsidkarebegreppet formell möjlighet ingripa enskildrent att motger

näringsidkare och samverkan mellan sådana. Kommitténs förslagmot avser

inte någon ändring igöra detta avseende. betyder kooperativaDetatt att

näringsidkare inte från iandra det här avseendet.avgränsats

formellt träffas alltsåRent samverkan mellan näringsidkare kommit-en av

téns förslag till förbud marknadsdelning och prissamarbete. Detmot t.ex.

betyder alla former sådant samarbete näringsidkarensatt oavsettav

Organisationsform träffas. emellertid inte avsikten förbjudaDet är att

samarbete bidrar till öka konkurrenstrycket främjaochatt attsom en

effektiv konkurrens. För medge den samarbete har kommitténatt typen av

diskuteratredan undantag för inte omfattarsamarbete väsentlig delsom en

marknaden och mellan mindre företag.av

Samarbete inom producentföreningar består näringsid-regelmässigtsom av-
kare träffas formellt förbuden. Konsumentföreningar däremot består iav-
allmänhet enskilda konsumenter, varför inomsamarbetet dessa föreningarav

inte omfattas förbuden. Undantagsvis förekommer det juridiskaattav

i och för sig kan näringsidkare, medlemmar iärpersoner, som vara en

konsumentförening. Sä falletär med där OK och fleraFonus, KF,t.ex.

fackliga organisationer medlemmar,är samarbetet inom föreningenmen

träffas likväl inte förbudet eftersom näringsverksamheten i medlemmarnaav

heltär Samarbetet i föreningen alltså inte alls dennatur.av en annan avser

verksamhet medlemmarna själva bedriver. mellanSamarbete konsu-som

mentföreningar träffas i federativadock den formen, likaväl mellansom

producentföreningar, eftersom föreningarna näringsid-betraktaär att som
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kare. Med federativ organisation då organisation själv-dären avses en

ständiga juridiska bl.a. föreningar, samverkar i form ekono-personer, av en
misk eller ideell förening. Pâ grund det ekonomiska intresset kommer detav

oftast fråga ekonomisk förening.att Ett konkret exempel ärvara om en

Länsförsäkringsbolagens Förening. federativaDen organisationen kan ibland

bolag, i fallet OK Marknadsserviceett AB, detärvara som som organ som
står för framtagandet de prisrekommendationerna inomav gemensamma

OK.

Undantag för samarbete inom föreningar

likhetI med vad redan tidigare förordats för jordbruksområdetsom anser
kommittén de generella förbuden i konkurrenslagstiftningenatt inte skall

hindra samarbetet inom primärförening. De är medlemmar i sådanaen som

föreningar, jordbrukare, andra råvaruproducenter eller andra mindre

företagare, kommer redan med stöd det behandlade småföretagsundanta-av

undantas från förbuden. 2I § andraget att punkten i lagen 1991:921 om
förbud konkurrensbegränsning i fråga jordbruksproduktermot görs ettom

särskilt undantag för verksamhet inom ekonomisk förening bara haren som
jordbrukare eller andra råvaruproducenter medlemmar. Något sådantsom

uttryckligt undantag behövs alltså inte längre dennär särskilda jord-

brukslagen inarbetas i den konkurrenslagen vidarese avsnitt 10.6.7.nya

Undantag för samarbete mellan föreningar

frågaEn uppkommit koncernerär federationeroch likställaskansom om

i tillämpningen konkurrenslagstiftningen. frågaDenna har ingåendeav

belysts Bladini, till vilken hänvisas. Förbudsreglema i KL gäller inte förav

samverkan inom koncern, vilket närmare kommer utvecklas underatten

avsnitt 10.6.5. Skälet till koncerner i alla konkurrensrättsliga för-att

budssystem undantas koncernenär betraktas ekonomiskatt enhet.som en
lagenI 1991:921 förbud konkurrensberänsning i frågamotom om
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övertagits.detta undantag199091:147 harjordbruksprodukter prop.

gäller undantagettill i 2 första punktenspecialmotiveringen regeln §Enligt

1975: 1385 ochaktiebolagslageni kap. 2 §lsådana koncerner som avses

Kommitténsföreningar.1987:667 ekonomiska§ lageni l kap. 4 om

fortsättningsvis skallkoncernerl0.6.5 innebär ävenavsnittförslag se att

konkurrensrättsliga förbuden.från deundantagnavara

för skall gällakoncernerhävdat undantagetföreträdare harKooperativa att

i avsnitthänvisas till redogörelsenkooperationer.federativa Härockså för

föreningarfederationer ekonomiskasigTeoretiskt tänka2.4.6. kan avman

ekonomiskbetraktaså långt deintegrationen gått ärhardär att att som en

detmoderföretaget harför koncern ärKännetecknandeenhet. atten

syftet med federationenmedandotterbolageninflytandetbestämmande över

autonomi. Bladinisinbehålla viss delvilldock motär att menaravman

sinfederationer kanför knappastundantagbakgrunddenna taatt ett

stå påmåste i ställetjämförelsen med koncerner. Detutgångspunkt i egna

ben
.

frånlivsmedelsbetänkande detsitt ärikommittén uttryckte redanSom

inomprimärföreningamaangelägetmycketkonkurrenssynpunkt att

på de marknadertill varandrakonkurrenteruppträderjordbrukssektom som

konkurrenspolitisk synpunktfråndetskälverkar. detta ärdär de Av

i federativ formföreningarmellansamarbetegenerellt undantauteslutet att

med denöverensstämmerkonkurrensområdet. Dennafrån förbuden syn

förstärktsid. 10199091:147itill uttryckkommit omprop.som
genomgångframgår Bladinislivsmedelsområdet. Somkonkurrens avav

med EGsöverensstämmelseockså isådantstår synsättEG-rätten ett syn

federativföreningar imellanför samarbeteundantagEttkonkurrensrätten.

generellaövervägandeni andra änutgångspunktalltså sinform måste ta

koncerner.jämförelser med
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inte före-marknadsdelningochprissamarbeteBladinis analys tordeEnligt

in-i ställetdärförekommersamarbeteinom HSB.komma Det enavsersom

bostadsrättsföreningar-olikafastighetsservice mellan deköpssamverkan av

förslag.kommitténsträffas inteinköpssamverkanSådan avna.

pris-form horisontelltcirkaprislistomaKFKonsum utgörInom aven

det10.6.2 dragit vissa slutsatseri avsnittKommittén harsamarbete. av

dagligvammarknadensprislistor förrekommenderadegenerella förbudet mot

blockenstill demed hänsynsidokonkurrensendel. Slutsatsen är storaatt

börden Detsamarbetetillräcklig för medgeinteställning är arten.att av

förbudet inteflera butiker kommerförening hari de fall attattnoteras en

ingår ieftersom demellan dessaprissättningomfatta sammagemensamen

dock iföreningar blirolikamellanprissättningssamarbetekoncern. Ett

enligt kommitténs förslag.inte möjligtprincip

nämnda OKtidigaredetprissamarbeteförekommerOKInom ett genom

prisrekommendationerdeföretagMarknadsservice dettaGenomAB. tas

omfatta alla deSverige alltsåför hela ochkanfram gemensammasom vara

inget prissamarbeteförekommerOK-föreningar finns. Fonus18 Inomsom

föreningarna.mellan

före-generellt intekommitténs förslagenligtMarknadsdelning kan sett

helt medi avseendedettafortsättningen. Förslaget överensstämmerikomma

formellsåväl1991:921. betyderjordbrukslagen Detsärskildaden att som

förbjuden. Flerauppdelning marknader kommerinformell att varaav

områdesindelningen. Om detavskaffatformelltproducentföreningar har nu

respekterarföreningarnaupprätthållslikvälvisar sig den attatt genom

förbudet.likafulltförfarandetområden striderinformellavarandras mot

konsumentupprätthålls inte.områdesindelning KF-området IngenNågon

tordemedlemskap.handla i butiker Dettahindras från oavsettatt numera

varjemedlemsförmåner, vilka kommervissaerbjudandenockså gälla av

före-ivederbörande medlemtill del ärkonsummedlem oavsett annanenom
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ning. Motsvarande gäller inom OK. inomInte heller förekommerFonus

någon marknadsdelning.

Länsförsäkringsbolagen självständigaär ömsesidiga försäkringsbolag, vart

och med koncession. bolagDessa samarbetar inomett federationegen en

Länsförsäkringsbolagens Förening och dess dotterbolag Länsför-genom

säkringsbolagens SyftetAB. med den federativa verksamheten är skapaatt

policy i olika frågor, särskilt i sådana frågor dären gemensam man anser

det krävs enhetligt uppträdande i kundrelationema.att Särskilt påett konsu-

mentförsäkringsområdet viktigtdet kunderna behandlas likaatt oavsettanses

vilket lokalt försäkringsbolag meddelat försäkringen.som

länsförsäkringsbolagensI harAB samlat specialistkompetens bl.a.man

inom produktutveckling, marknadsföring, utbildning, juridik och för-

säkringsekonomi. serviceDen bedrivs de enskilda länsför-gentemotsom

säkringsbolagen går på bl.a. fram förslag till förändringarut att ta av
försäkringsvillkoren och beslutsunderlag för premiesättning. beslutDe som

fattas inom för den verksamheten har huvudsakligenramen gemensamma

karaktären rekommendationer. ankommer därförDet på varje enskiltav

länsförsäkringsbolag självt fatta beslut vilka villkor och premieratt om som

bolaget skall tillämpa i den verksamhet omfattas bolagets kon-som av

cession. federativaDet samarbete sålunda förekommer inom länsför-som

säkringsbolagen bl.a. sådant formellt träffasär förbuden i formsom av av
prissamarbete rekommenderade beräkningsgrunder för premier och

marknadsdelning.

Sådan samverkan syftar till åstadkomma motvikt andraatt motsom en

marknadsaktörer kan ibland stärka konkurrensen och därmed önskvärd.vara

Intresset råderdet konkurrensneutralitet mellan olika verksamhets-attav

former kan likaså motivera samverkan bör tillåten. Dettaatt en vara

motiverar mindre näringsidkare tillåts församverka på effektivtatt att ett

kunnasätt konkurrera med flexibeltEttstörre. också motiveratsynsätt är
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när det gäller kooperativa företag där regional struktur ofta förhär-ären

skande.

Kommittén det kan angeläget inomatt kooperationenattanser vara man
inom vissa begränsade skall kunna samarbeta det förbättrarramar om
effektiviteten och stärker konkurrensen inom de olika branscher där

företagen arbetar. Huruvida konkurrensen stärks samarbete inomettav en
bransch har emellertid både med strukturen branschen och omfattningenav

samarbetet göra. Om sidokonkurrensen tillräckligatt är kommerav

effektiviteten främjas den konkurrensatt kooperativa företag kanav som
skapa det federativa samarbetet. andra fallI kan samarbetetgenom

emellertid leda till dess nämligen det höjer prisernamotsats och sänkeratt

effektiviteten.

10.6.5 Andra undantag

Enligt 15 § inteKL gäller bruttoprisförbudet och anbudskartellförbudet i

fråga förfarande koncemföretagett tillämpar i förhållandeett tillom som

företag inom koncernen.ett annat Bestämmelsen i KL. Denvar ny
motiverades med företag inom koncern i konkurrensrättsligaatt en

sammanhang brukar betraktas ekonomisk enhet. Inom EGsom en ser man
inte koncemintema transaktioner konkurrensbegränsande åtgärder.som

motivenI till 15 § KL stadgandet bygger på koncembegreppet iattanges

aktiebolagslagen 1975:1385. Departementschefen hänvisade till att

förgränserna undantaget borde tillräcklig tydlighet l98l82:l65prop.

130 och 282.s.

Förbuden i den konkurrenslagen bör inte omfatta koncemintemanya

transaktioner. Kommittén emellertid det saknas skäl begränsaatt attanser

undantaget till fall då aktiebolag moderföretagär i koncern.ett en

Undantaget bör gälla även andra juridiskanär på sättpersoner som anges
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dotterföretag.inflytande överaktiebolagslagen har2 §i l kap. ett

1987:667lageni kap. 4 §koncemdeñnitioner finns lMotsvarande om

årsredovisning1980:1103i l § lagenföreningar ochekonomiska m.m.om

företag.i vissa

vidsamarbetarkoncemföretagföljeri lagförslaget9 § enAv att som

koncemförhållandet.upplysaskyldigaanbudstâvling är att om

koncemsamverkan ärobserverasl0.6.4 böri avsnittutvecklats attSom

inomförekommersamverkanfederativaden s.k.något änannat som

kooperationen.

samverkandenbefogatframstår rörundantag somEtt annat somsom
försäljakommissionsig iåtarnäringsidkaredåförekommer att varoren

handelsa-kommission,19l4:45räkning. Lagennäringsidkares omannan
mellaningåskanprisavtalbindandeförutsätterhandelsresandeoch attgentur

vidinte enbartgällabörUndantagetkommittenten.ochkommissionären

bruttopris-vedertagetvisserligen allmänt attsamverkan. ärhorisontell Det

frågaintedet äreftersomkommissionsförhållanden,iinte gällerförbudet

detdockskull börtydlighetsolika led. Förmellanförsäljning nuom
Undantagetbruttoprissättning.gällauttryckligen ävenundantagetbehandlade

räkning.huvudmansför sinförsäljninghandelsagentsfrågaigäller även om

grund isinharförfarandenförbuden undanfrånVidare bör tas som

bedömasvårtnämligenegendom. är attimmateriell Detupplåtelse av
värdefullupplåtelsehindraskulle kommaförbud härhuruvida att avett

både vadgällerande syfte.effektivitetsfrämj Dettaspridas ibörkunskap som
kanoch vadlegal ensamrätt,omfattas patent, varat.ex. somavsom

exempelvis know-how.oskyddat,
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något deframhållas förfarande omfattasbörDet ävenatt ett av nuavom

missbruksbestämmelseenligt lagensbehandlade undantagen kan det prövas

föranleda ingripande skadligt.och det bedömsom vara

10.6.6 Sälj organisationer

säljorga-från anbudskartellförbudet for s.k.Idag undantaggörs gemensam

samordningsvinster denisation. för säljorganisationUtmärkande är somen

särskiltfunktioner överförs till detsamverkande kan vissagöra attgenom

överförande kanbildade rättssubjektet för dem.och där sköts Ettgemensamt

i varierande utsträckning.ske

försäljnings-säljorganisationen hand endastdet renodlade fallet harI om

marknadsföringservice,vartill förfunktionen kan kopplat ansvaretvara

uppgifter,ytterligarelåter skötaIbland det organetman gemensammam.m.

sin samordning kanexempelvis lagerhållning produktutveckling. Genomoch

exempelvisi frågai enskilda fallet uppnå vinsterde samverkande det om

försäljningspro-leveranskapacitet ellerförsäljningskostnader, transporter,

fall utnyttjas effektivare. Sam-samlade kan i vissaDegram. resurserna

visskonkurrensintensiteten påockså i särskilda fall ökaarbetet kan en

marknad.

åsättsprodukternasådan organisation förutsätter normaltSamarbetet i atten

avstårhelt. Mestadelspriser. Därmed elimineras priskonkurrensensamma

också i frågamed varandrasamarbetande från konkurrerade att om pro-

distribution marknadsföring. Det ärsortiment, service, ochduktegenskaper,

uppdelningockså påform samarbete byggerinte ovanligt dennaatt avav

Rationaliseringseffektenkvotering eller påmarknaden sätt.annatgenom

i sådanaproduktionssidan brukarsälj funktionen. Pådock oftast endastavser

Riktprisutred-självständiga enheter.fall företagen fortfarande arbeta som

i formtydliga ökad samverkanningen såg tendenser mot gemensamav

priskartellerförsäljningsorganisation menade förbud enbartoch motatt ett
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otvivelaktigt skulle påskynda sådan utveckling. Enligt konkurrensutred-en

ningen är 1978 visade bl.a. de konkurrensvårdande myndigheternas

dåvarande erfarenheter, säljorganisationerdet saknades fog påståatt attatt

generellt skadlig mindrehade verkan. Särskilt påtagligt kunde detta därvara

företag går för sig Vidbättre hävda i konkurrensen med andra.attsamman

blockbildning med intensiv konkurrens kunde enligt utredningen saknasen

varje form miss-skadlighet. föranledde den till slutsatsenDetta attav

bruksprincipen alltjämt måste företräde framför förbud gällerlämnas detnär

formen för ingripanden samverkan sker säljorganisationer.mot som genom

Utgångspunkten för bedömningen kommitténmåste här den redanäven vara

redovisat, nämligen omfattarprissamarbete och marknadsdelningatt ensom

väsentlig risker fördel marknaden till själva sin förbundna medärartav

negativa effekter. grundinställning gälla då samarbetetDenna bör även

medför vissa försäljpåvisbara rationaliseringseffekter i en

sin oftast skadligahar grund i de inte mätbara generelltDetta settmen

effekterna från samhällsekonomisk företag samarbetarsynpunkt att omav

kommitténpriser delar marknader i föroch stället konkurrera. harDettaatt

fördiskuterat i avsnitt 10.1. således inte undantagMan bör heller här skapa

vissa fallet delätt påvisbara rationaliseringseffekter i enskildadet när

skadliga effekterna från samhällsekonomisk måste blisynpunkt kunnaantas

delvis omöjliga spåra, Problemet medoch analysera.är mätastora attmen

de s.k. osynliga effektivitetsförlustema framträder här.även

fråga anbudskartellförbudet fördet nuvarande undantaget frånI om

beständighetsäljorganisationer förutsätts organisationen visshar överatt

tiden Någraden inte tillkommit för viss anbudstävling.och har enbartatt en

långtgående fråga organisationen,bestämda eller krav i utöver attmer om

skall juridisk inte i eller i förarbetena.det lagtextenvara en person, anges
Även gäller funktionerna måste konstateras varkenvad de samordnade att

lagmotiven någon viss minsta omfattning. därförlagtexten eller Det äranger

svårt måttligt omfattande samordningsfunktion.kräva änatt mer en
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Departementschefen uttalade prop. 280 det krav på samfålldhet iatts.

prestationer gjorde det befogat med undantag från anbudskartellför-som ett

budet för vissa anbud inte behövde uppställas för säljorganisa-gemensamma

tioner med hänsyn till förekomsten funktioner. Av detav gemensamma nyss
anförda framgår på denna motiveringatt ett grundat undantag inte alltid

behöver i det enskilda fallet framstå sakligt välgrundat.som

Som nämnts utgår det gällande undantaget från säljorganisationen ärattnu

tillfälligän inrättning. Verksamheten skall såledesmer en ettavse mer
bestående samarbete. Som framgått emellertid kommittén attanser

verksamheten i säljorganisation inte motiverar generellt undantag frånen ett

det allmänna förbudet prissamverkan. Några särskildamot skäl för godtaatt

prissamarbete och samverkan i säljorganisation just vidannan en an-
budstävlingar föreligger inte enligt kommitténs bedömning. Mot denna

bakgrund saknas det skäl behålla undantaget för säljorganisationeratt från

anbudskartellförbudet.

anfördaDet innebär det inte skall finnas något generelltatt undantag för

säljorganisationer från lagförslagets förbud. Samarbete sker isom en
säljorganisation kan således komma i konflikt med förbuden.

dettaI sammanhang vill kommittén samarbetsformen jointta venture.upp

Begreppet joint intehar någon fast definierad betydelse. Med jointventure

brukar dock två ellerventure flera företag gåratt partiellt föravses samman

driva viss verksamhet,att vissgemensamt tillverkning ellert.ex. en en
säljorganisation. Samarbete i joint i sigär konkurrens-gemensam venture en

begränsning beroende på omständigheterna, kan bedömassom, ettsom
kartellavtal eller företagskoncentration. Samarbetet kan således kommaen

i konflikt med förbuden prissamverkant.ex. och marknadsdelning.mot
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kontrollerasverksamhetjointbeskrivsEGInom venture somsom en

EG-självständiga företag. Iekonomisktfleratvå ellergemensamt av

1986från årjointbedömningenriktlinjer förkommissionens venturesav

antingen utförekonomisk enhetdefinition: en ettanvänds snävare somen

tjänsteproduk-elleråtminstone harellerföretags alla funktioner varu-som

framträdande motivetproduktion detärtion. Det mestatt gemensamanges

samarbeteDefinitionen utesluterjointför samarbete i t.ex.venture. om

framhållssubsidiaries.distribution i joint Detmarknadsföring eller att

juridiska form.inte samarbetetstillämpning berorkonkurrensreglemas av

konkurrenseni joint begränsasamarbeteEG-rättenInom ett ventureanses

konkurrent-potentielltstår i faktiskt ellerföretagensamarbetandede ettom
samarbetetfallet,intedettatill varandra eller, ärförhållande omom

led.tidigare ellermarknaden ipåpåverkar andra företags beteende senare

konkurrentförhållandet beaktaspotentiellagäller bedöma detdetNär att

sig tillverkaförmöjligt för samarbetandedebl.a. det är att varornavarom
Kommis-försäljningskanaler.nödvändigatillgång tillde hari fråga och om

i jointsamarbeteriktlinjer innehåller omdömetsionens ventureettatt

ellersärskilt samarbete rörpositiv företeelse,normalt är varornyasomen

marknader.nya

samarbetebedömningförutgångspunktenKommittén konstaterar att aven

råderSverige. EGochsig mellan EG Inomskiljeri joint venture

därföravtal.konkurrensbegränsande Det ärvittomfattande förbud mot

sökertillkännagivandenriktlinjer ochEG-kommissionennaturligt att genom

samarbets-olikatillämpning i frågaräckvidd ochprecisera förbudens om

preciseradfåttSverige har förbudenformer, bl.a. joint Iventure. en mer

vidanledningdärför intefinns detsvenskt vidkommande attinnebörd. För

entydig konkurrens-jointförbuden begreppetsidan venture merengeav

bestämning.rättslig
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transportområdet iKommittén härefter sker pådet samarbetetar somupp

lastbilscentraler taxiföretag,och

Åkeriförbundetfrån organiserar förbundetEnligt uppgifter Svenska ca

13 700 motsvarande 70-75 landets innehavaremedlemmar, procent av av

trañktillstånd för yrkesmässig godstrafik. Flertalet åkerier mindreär

familjeföretag med begränsat antal fordon. Schakt- och entreprenadverk-ett

binäring till egentligsamhet förekommer transportverksamhet.som

Ungefär 9 000 medlemsåkerier ingår i lastbilscentraler lbc, förs.k. som

ekonomiska före-tillfället 224 till antalet. Ca 90% centralemaär ärav

återstoden aktiebolag. Medlemsföretagenningar, organiserade hadeär som

1990 34 600 fordon. Förbundet har utgivit normalstadgar för sådanaca

ekonomiska föreningar. stadgarna innebär bl.a. alla kundrelationer gåratt

lastbilscentralen, inklusive ingående avtal, prisbildning ochöver av
Åkeriema leveransplikt till föreningen måstebetalning. har och inhämta

till investeringar i fordondess samtycke Förbundet har upprättatävenm.m.

aktiebolagdelägaravtal träffas mellan lbc och delägareäravsett att en som

i bolaget. Avtalet har innehåll med normalstad-överensstämmerett som

finns inte någon överorganisation federativteller samarbets-Detgarna.

för lbc på riksnivå.t.ex.organ

taxiverksamhetenBeträffande i landet finns länsplanet länsbolag ägssom

enskilda beställnings-taxiföretag, aktieägarföreningar eller bolag medav av

vissa fungerar försäljningsorganisationcentraler. län länsbolagetI som

offentliga Länsbolagen administrerar flygtaxi. Påupphandlare.gentemot

riksnivå fungerar kontaktbolaglänsbolagen Svetaxäger Invest AB, som som

hälften Flygtaxi På kommunnivå finns föreningar elleroch äger AB.som av

oftastaktiebolag driver beställningscentral. Förhållandet mellan desom

enskilda taxiföretagen beställningscentralen regleras i transportöravtal,och

ofta inslag såsom konkurrensförbud ochhar konkurrensbegränsandesom

prissättning.gemensam
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det gäller det förekommer i inomNär samarbete lastbilscentralema ochsom

taxinäringen enligt kommitténs ofrånkomligtdet mening beakta deär att

särskilda förhållanden råder där. Till betydande del det frågaärsom om

småföretagare själva personligen fordoneller bolag deägersom genom- -
utnyttjar. förmedlingsfunktionde den lastbilscentralenUtan ochsom

beställningscentralen tillhandahåller skulle småföretagare ofta intedessa ha

förutsättningar nå till sina kunder på rationellt egentligasätt. Deutatt ett

produktionsresursema ligger till de enskildaövervägande del kvar hos

intressentema. beställningsfunktion samordningCentralemas medger och ett

utnyttjandebättre de enskilda fordonsägarnasav resurser.

Näringsidkama på detta område faller enligt kommitténs mening in under

det småföretagsundantag kommittén föreslår i avsnitt l0.6.3. kravEttsom

priskonkurrens inom respektive organisation framstår inte realistisktsom

och den i fråga prissättning får därförsamverkan sker accepterassom om

på motsvarande gäller jordbrukets primärföreningar.sätt inom Det-som

förekommande marknadsdelning. Småföretagsun-gäller eventuelltsamma

således samarbete mellan ifrågavarande organisatio-dantaget inte deavser

nema.

enligt inomdenna bakgrund bör kommitténs mening verksamhetenMot

inomlastbilscentralema och taxis beställningscentraler eller lokalannan

falla småföretagsundantaget. innebärsamverkan under bl.a.Det attanses

inte omfattas förbuden marknads-verksamheten prissamverkan ochmotav
Ävendelning. för samarbete ekonomiska föreningarundantaget mellan som

behandlats lO.6.4 kan tillämpligt.vara

10.6.7 särskilda jordbrukslagenDen

1991:921 förbud frågakonkurrensbegränsning iLagen motom om

jordbruksprodukter innehåller förbud sådani sak införs samverkanmotatt

näringsidkare innebärmellan i ledsamma som
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inköp inom landet eller efterföljande produktionatt ellerav varor-
försäljning delas i kvoter, i geografiska områden ieller kund-upp
kretsar, eller

produktionen eller utbudet inom landetatt begränsas påav varor-
ellersätt,annat

underskott vid försäljning jordbruksprodukter-att exportav
finansieras gemensamt.

jämförelseEn med kommitténs generella förslag till förbud prissam-mot

arbete och marknadsdelning vid handen förbuden i denatt merpartenger av

särskilda lagen kommer intäckas de generella förbuden.att endaDenav

avvikelsen blir i enlighet med vad utvecklas nedan förbudet mot attsom

inköp inom landet delas i kvoter, i geografiska områden ellerav varor upp

i kundkretsar.

Det generella förbudet gäller prissamarbete och marknadsdelning i samband

med tillhandahållande tjänster eller andra nyttigheter. detNärav varor,

gäller marknadsdelning omfattar förbudet därutöver delning produktionav

och förädling begränsning på produktionsätt ellersamt utbud. Enannat av

jämförelse jordbrukslagenmed visar det här råder identitet.att

Den generella lagen emellertid inte alls inköpssamverkan,tar dockupp som

omfattas den särskilda lagen. föreliggerHär alltså diskrepans.av en

Inköpssamverkan skall enligt vad kommittén funnit generellt interent

omfattas förbud. På jordbrukets område emellertid förhållandenaärav

mycket speciella. Gränsskyddet innebär aktörerna under överskådlig tidatt

är nästan helt skyddade från utländsk konkurrens. Vidare har jord-de

brukskooperativa föreningarna verksamhetsområden försvårathar försom

råvaruproducentema förening.byta På mejeriområdet jordbruks-haratt

nämnden hittills haft möjlighet inom regleringens under vissaatt ram

förutsättningar ålägga förening leveranser från producent iatt ta emoten

förenings område. Denna möjlighet föreligger inte efter avreglering-annan

påkallarDetta den särskilda regeln inköpssamverkan i frågaatten. om om
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till konkurrensla-överförs från jordbrukslagen denjordbruksprodukter nya

gen.

särskildaförbudet i denexportfmansieringen fallersedan gällerdetNär

lagförslag eftersomprissamarbete iförbudet horisontelltin underlagen mot

förutsätts påverkaträffas förbudetexportñnansiering det slag avav somen

form samverkanmarknaden.Att denna ärprisbildningen på den svenska av

inäringsutskottet dessocksåprissamverkan har konstateratsatt avanse som

199091:NU33, sid. 32.betänkande

föreslås blisärskilda lagenkommitténs förslag blir denKonsekvensen attav

upphävd.

10.7 Dispenser

från förbudentill dispensKommittén föreslår möjlighet ettom
effektivhämmainte ellerförbjudet förfarande hämmar är ägnat att en

omständigheterföreligger särprägladeeller detkonkurrens avom
från allmän synpunkt.betydelse

Gällande rätt

tills vidareviss tid ellertillstånd förnäringsidkarei dag meddelakanMD

bruttopris och anbudskar-strider förbudentill förfarande motmotett som

får meddelas endastföljer tillstånd16teller dispens. § KLAv att om

väsentligtill delkostnadsbesparingar,förfarandet kan främjaantas som

frånbidra till allmäni övrigttill godo, ellerkommer konsumenterna en

föreligger.eljest särskilda skäländamålsenlig ordning ellersynpunkt om

enligtgällde KBL.dispensgrunder ävenDessa
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på de harberor dettavid straffansvarförbjudsvissa åtgärder atti KLNär

skadlig verkan.generellt harkonkurrensbegränsningarbedömts utgöra som

Dispensförfarandetspresumtion.påalltså i sakgrundasFörbudet en

där harpresumtionenfallenskilt prövadärmed iblirfunktion att ett om

nämndainledningsvisdeså någotutformatsTekniskt har dettabrustit. att av

skälsärskildaordning ellerändamålsenligkostnadsbesparing,kriterierna

föreligga.visasskall

konstruktiondepartementschefen KBLsl98182:165 förordade attI prop.

sammanfattasbör härbakgrunddennabibehållas. Motväsentliga skullei det

sådan dendispensförfarandetbeskrivningkonkurrensutredningens av

138 ff:departementsförslaget prop.redovisas i s.

iskadlighetspresumtion förbuden KBLdenhävaFör att som
konkur-visa dennäringsidkaren kanintekrävs attbygger att
formvarjeför saknardispensvill harensbegränsning han av

omöjligt läggaallmänhetnämligen iskadlig verkan. attDet är
inteskadlighetsådanbevisningtillfredsställandefram att enom

beviljas.ifall dispensframtiden,uppstå ikantill någon del
överviktsprincip,efteri stället uppbyggtDispensinstitutet är en

vidtavillåtgärd hanvisa densökandenåliggerdetdär attatt
meddelaskyldigintesamhällsnytta. ärviss MDha attkan antas

visatsdispenskriterierfleradärför ellerdispens endast ettatt
Å dispenskri-allaföreskrivitsintesidan harföreligga. andra att

skall fåtillståndför begärtuppfylldamåsteteriema attvara
harfunktionssättsyfte ochiutgångspunkt KBLsMedmeddelas.

eventuellasamhällsnyttavisaddomstolen awäga motatt
vad ärfrågablir detDärvidnegativa följder. ytterst somom

olämpligt.lämpligt ellersynpunktfrån allmän

utvecklingvilkenbeakta bl.a.måste domstolenprövningenVid
förekomstenmedges,dispens intesannolikär avomsom

konkurrensbe-omfattande denoch hureffektiv sidokonkurrens
för.tillståndsökergränsning är som man

för-varitharikraftträdandei efter KLsdispensärenden MDAntalet

enbartframgåribilaga DärredovisasBesluten atthållandevis begränsat.

bruttoprisförbudetgällerbeviljats såvittochdispensansökan prövatsen
domstolenanbudskartellförbudet harfrågaNationalencyklopedin. I om
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meddelat elva beslut. I dessa har ansökningarna lämnats åtgärd,tre utanav

eftersom det prövade förfarandet inte omfattades förbudet. I beslutav sex

har domstolen lämnat tidsbegränsade tillstånd för samverkan mellan svenska

och utländska försäkringsgivare i fråga s.k. protektion- indemnity-om

försäkring. I ytterligare fall Alfakonsortiet har dispens beviljats.ett I ett

fall FSAB har ansökningen avslagits.

Överväganden och förslag

Det är angeläget dispensbestämmelsen i den lagenatt inte utformas pånya

står isätt motsatsställning till denett grund varje förbud byggersom som

på. Bestämmelsen får inte leda till förbuden förlorar i betydelseatt som
medel för hindra konkurrensbegränsningaratt medför betydande riskersom

samhällsekonomisk och konsumentpolitiskav art.

Vad särskilt gäller de förbud kommittén föreslår det viktigtärnya attsom

peka på de överväganden lett fram till kommitténs ståndpunkt. Ettsom

genomgående inslag i dem framhållandetär vikten skapaattav av
förutsättningar för företagen förutsätts verksamt konkurrenstryck.att ett

Kommitténs utvärdering förekommande prissamarbete och tillämpningenav

missbruksbestämmelsen i visarKL det är mycket svårt och iav att

väsentliga avseenden omöjligt i enskilt fall utpeka och bevisa deatt ett

negativa effekterna samarbete. De samarbetande har dock oftaettav

möjlighet visa samarbetet medför någon formatt kostnads-att ellerav

effektivitetsfördelar. fördelarDessa skapas emellertid till priset ettav
försvagat konkurrenstryck.

Enligt kommitténs mening denär gällande dispensbestämmelsen intenu

ändamålsenlig med det den lämnar för åberopanden kanskeutrymme lättav

påvisbara kostnads- och effektivitetsfördelar. inte lämpligDet är ordningen

bygga dispensprövningen på sådantatt anknyter till olika effektersom av en
konkurrensbegränsning. Prövningen måste inriktas på något det går attsom
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föra bevisning i nutid. Som mäste dispensbestämmelsen ävensagtsom nyss

sakligt gä ihop med själva för förbuden.grunden

Förbuden samarbete mellan dem eller kan bliär konkurrentermot som

bygger på presumtionen förfaranden omfattar 20 %änatt som mer av

marknaden tillräckligtär farliga för fog för generellt förbud. Dis-att ettge

pensprövningen bör därför riktas in på i det konkreta fallet bedömaatt om

de samverkande tillräcklig sidokonkurrens,möter de har äntrots atten mer

20 % marknaden. fallI de det fär tillräckligt konkur-antas att ettav

renstryck existerar på den relevanta marknaden, finns det inte anledning att

hindra samarbetet.

Med tillhänsyn bruttoprisförbudet gäller undantag för förfarandenatt utan

inte omfattar väsentligt del marknaden har den behandladesom en av nu

dispensgrunden inte någon omedelbar relevans för dispens från förbudet.det

Bedömningen det finns förutsättningar för dispens får medgörasav om

ledning omständigheterna i det enskilda fallet. Det härvid viktigtärav att

beakta effekternaäven pä lång sikt förfarande.ettav

Kommittén har därför för den huvudsakliga dispensgrunden börstannat att

förfarandet inte hämmar eller förekomstenatt är ägnat hämma ellerattvara

utvecklingen effektiv konkurrens. Det krävs alltså företaget påvisarattav en

omständigheter förfarandetgör i enskildadet fallet inte framstårattsom

skadlig konkurrensbegränsning. avvägningenI skall hänsyn tillsom en tas

långsiktiga positiva nettoeffekter, sig iuttryck effektiv kost-tarsom en

nadsstruktur.

kanMan emellertid inte bortse från idet rättstillämpningen kanatt

förekomma fall där alldeles speciella omständigheter talar för särbehand-en

ling. Kommittén här situationer med udda företeelser inteavser som
framstår typiska för förbudsomrädet och där dispens inte innebärsom etten
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Kommit-generella förbuden.deprinciperna bakombärandefrån deavsteg

sådanundantagsfall.i vissa Förför dispensmöjlighetsåledestén vill öppna

deförutom äromständigheterna,måste dock krävasdispens attatt

följer dettasynpunkt. Detbetydelse från allmän attharsärpräglade, av

återhållsamt.skall användasdispensgrunddenna

hurmåste beaktabåda dispensgrundemaför deAllmänt gäller att man

får inte begränsaFörfarandetkonkurrensbegränsningenomfattande

omfattninginte ha ännödvändigt. får störreDetkonkurrensen än sommer

fårför dispens.innefattar skäl Detomständigheterbetingad deär somav

finnsför dispensskälmyndigheten frittdispensprövande närstå den att -
inskränkakonkurrensbegränsande åtgärdenför del denendast avenmen -

till denna del.tillståndet

visa detpå sökandenankommerföljer detregler attallmänna attAv att

dispens.förfinns skäl

prisnedsättningarTillfälliga10.8

Bakgrundl0.8.1

i många skildaprisnedsättningartillfälligaförekommerhandelnInom

ochrealisationeri många branscherviktig formmycket ärformer. En

Rabattgivning fårrabatter.form tidsbegränsadeutförsäljningar. ärEn annan

tillhandahålls konsumenternasärskilda rabattkupongerformenibland somav

i butiken direktinlösbaraoch ärdirektreklam, somm.m.annonsergenom
inte handelnfinansieras delvisprisnedsättningarTidsbegränsadei avpengar.

märkesvaror ärleverantörerochproducenterbakre led. Förutan avav
oftaformenandraellerprisnedsättningar i den etttidsbegränsade ena

märkesvarureklam.formeralternativ till andra av
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formsärskildi lägelivsmedelshandeln dominerar dagensInom aven

former förekommerextrapriser. Andraprisnedsättnin nämligentillfälliga gar,

realisationer säsongvarorockså, rabattkuponger ochemellertid t.ex. av

ochProducenterköttvaror m.m..julskinka, skaldjur, överskottt.ex. av

samakti-för SAVA-systemetinommärkesvarorleverantörer ger ramenav

extraprissättningekonomiskt stöd för bl.a.vitetveckoannonsering ettsom

reklaminsatser.tillalternativ eller komplement egna

marknads-handelns1970-talet fördes debattvid mittenRedan omenav

prislappar. Iextrapris ocheller rödadagligvaror medföring termenav

kampanj-beskrivningförsök till1970-talet gjorde SPKbörjan ett aven

hushåll.från tilleffekter i led leverantöromfattning och allaprissättningens

1974 och1973, majiredovisades sept.Utredningens resultat tre rapporter

ifunktionssättSAVA-systemetsbeskrivningjuli 1974. Förutom aven

kampanj-kvantiñeraambitionendistributörsledenleverantörs- och attvar

svårigheternavisade sig dockomfattning i led.prissättningens Det attresp.

inom handelsleden.gällde specielltstatistik betydande.få fram Dettaatt var

iomfattning komkampanjprissättningensinformationbristSamma om

förut-regeringen studerafick iår 1975 då uppdragdagen SPK attav

begränsning extraprissystemet.försättningarna en av

kampanjprissätt-begränsninghuvudfrågan, eventuelldet gälldeNär aven

bidragandestarktomfattning, nåddes inga konkreta resultat. Enningens

frånfaktaunderlagerhållainte möjligtorsak till detta det ettattattvar var

omfattning ochverkligakampanj prissättninför bedömningenhandeln gensav

januari 1980.återtogs därför ieffekter. Regeringsuppdraget

omfattningensjälva1975 uttryck förregeringsuppdrag årSPKs attettvar

i uppdragetleduppfattades problem. Somextraprissystemet ettettsomav

konsumentverket, KOförsamrådsgrupp med företrädaretillsatte SPK en



124

och NO. diskussionsunderlag bl.a.Denna utarbetade ettgrupp som

behandlade vissa företeelser kunde betecknas kampanj-avartersom som av

prissättningen. Från flera håll inom näringslivet påpekade i reaktionerman,

till diskussionsunderlaget, det borde möjligt stödmed MFLatt attvara av

eliminera vissa extraprissystemet. 1976 överlämnadeHöstenavarter av

promemorianarbetsgruppen kampanjprissättningen tordeAvarter av som

marknadsföringslagenkunna undanröjas med stöd till Konsumentverketav

för åtgärder.överväganden och eventuella

På promemoria anmälningar frångrundval arbetsgruppens och konsu-av

inledde överläggningar med handeln.konsumentverket Konsument-menter

utgångspunkt extrapris pris tillfälligtverkets skall äratt ett ettvar vara som

nedsatt i förhållande till pris säljlvtället tillämpar.det normalt Verketsom

i förhandlingamas till deaccepterade dock, slutskede, det med hänsynatt

små butikernas möjligheter i kedjomas centrala kampanjaktiviteterdeltaatt

motiverat tillåta extrapris fick jämföras pris kedjansmed iatt att ett ettvar

cirkaprislista. Mindre butiker många gånger intei glesbygder har t.ex.

i ordinarie sortiment. inte hellersitt begränsade harDeannonsvaroma egen

annonsering, får kedjans marknads-deras kunder del av gemensammamen

föring. ansåg för butikerdet skulle nackdel dessaMan att omvara en

konsumenterna inte hitta röda prislappar ikunde medannonsvaroma

butiken. Vid denna tidpunkt fanns det också skäl utgå från daglig-attatt

cirkaprislistor faktiskt ordinarievaruhandelns väl speglade tillämpade priser.

10.8.2 riktlinjerKonsumentverkets

Konsumentverkets riktlinjer på området KOVFS 1977: l utfärdades hösten

1977 riktlinjer, fortfarandeoch trädde i kraft januari 1978.den 1 Dessa som

bekräftats praxis,gäller och i allt väsentligt har utgör ettnumeraav

komplement till prisinformationsriktlinjer för i detaljhandeln KOVFSvaror

1982: riktlinjerna delvis varandra.l och de bägge överlappar
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extraprisriktlinjema, bådeI gäller detaljister distributionsled,och andrasom

uppställs dels vissa krav den information marknadsförare skall lämnaen

i samband med tillfälliga prisnedsättningar för dagligvaror, villkordels de

gäller för använda röd prisetikett ocheller extrapris.att termensom

Riktlinjerna utgår från vederhäftighetskravet i 2 § MFL.

definierar riktlinjenFörst vad ordinariemed sortiment ochsom menas

ordinarie pris. ordinarieMed sortiment finns iupptagnaavses varor som

sälj ställets eller kedjeföretagets prislistor eller jämförliga handlingar.därmed

ordinarieMed pris pris tillämpats på säljställe ellerettmenas som samma

inom kedjeföretag under period minstsammanhängande 4samma en av

veckor eller pris endast i ringa utsträckning fluktuerat under dennaett som

tidsperiod. Om priset på ständigt fluktuerat kraftigt existerar ingetvaran

ordinarie pris.

Vid tillfälliga prisaktiviteter skall marknadsföraren lämna information om

aktuella kontantpris falli de ingår i det ordinariesamt,varans varan

sortimentet och den slutliga säljaren i butiksenheten för marknads-svarar

föringen, ordinarie pris. information såvälDenna skall lämnasom varans

på förpackning eller i iskylt omedelbara närhetvarans en varans som

direktreklam, butiksreklam slutligeeller liknande denannonser, som

säljaren för. Om inte något ordinarie pris kontantprisethar kansvarar varan

jämföras med Cirkapris enligt cirkaprisjäm-de regler gäller förett som

förelser.

Enligt riktlinjerna har konsumenten vidare i direktreklamrätt att annonser,

och liknande fåreklam information vilka förpacknings-ochom varor

storlekar omfattas erbjudandet. också få in-skallKonsumentensom av

formation hur länge erbjudandet för viss räcker samtom en vara om

eventuella kvantitativa får inte pågåbegränsningar i utbudet. Nedsättningen

längre cirka 4 veckor för få kallas tillfällig. användning rödän Föratt av

prislapp ocheller extrapris prisetkrävs påtagligt nedsatt.ärtermen att
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för medminst 10 % ellernedsättningen skallbetyderDetta att varorvara -
minst %.mindre 10 % 5detaljhandelsmarginal är änsomen -

marknadsföringsinmån dagligvaruhandelnundersöka i vadFör anpassatatt

undersökning följsamhetenriktlinjernas genomförde verkettill krav aven

avseendereglerna1978. Undersökningens resultathösten att annonservar

materialutsträckning beträffandei högreklamblad följdes mycketoch som

materialbutikskedjoma. frågainom Icentraltproducerats somom

betydligtundersökningenbutikerna visadeinom de olikaproducerats ett

annons-reldammaterialbutikernas60 %resultat. Casämre egetav

på information.uppfyllde riktlinjens kravinte

hemkonsulenter-i samarbete medgenomförde konsumentverketVåren 1980

riktlinjerna. Resultatenföljsamheten tillundersökningytterligare avenna

undersökningen.förstavid denungefär desamma somvar

undersökningåterkonsumentverketvåren 1981 gjordeUnder aven

kvalitetsmässigaundersökaAvsiktentill riktlinjerna.följ samheten att omvar

extrapristillgrillkorvfalukorv ochmellan korvskillnader förekom

Någraordinarie pris.tillmotsvarande korvprislapp ochocheller med röd

docktyddeUndersökningsresultatenfastställas.kunde intekvalitetsskillnader

ordinarietillaldrig såltsextraprisaktiviteterförekomdetatt varor som

gick detextrapristillgrillkorv inköptsfabrikatpris. fleraFör somav

pris.till ordinariefabrikatfå iinteöverhuvudtaget tagatt samma

År arbeteJulanderClaes-Robertpublicerade forskaren1982 ett om

vissaandelarstatistik visade mycketextrapriser, där att stora varorav

respektiveandelar10.2 framgår detabellsåldes till extrapris. Av av

extrapris år 1981.såldes tillenligt statistikenvarugrupp som
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år 198110.1 Extraprisernas inköpsvärdetTabell andel av

Andel %Varugrupp

78Grillkorv
75Kyckling
70Falukorv
68Kaffe bön-
59Bacon
57bönorBruna

avsnitttill tabell 10.2 istatistik hänvisasjämförelse medFör en senare

10.8.5.

från10.8.3 Resultatet LMU

påextrapriser, storlekenomfattningenuppfattningFör att avomen

extraprisersker tillförsäljningenandellämnade rabatter, hur stor somav

livsmedelsutredning1986 årskampanjförsäljning samladeandelen osv.

i handelsled.leverantörsleduppgifter från företag i såvälinLMU som

frånuppgifterbutiksstudierVidare utnyttjade olikaLMU SPKs samt

hadeMarknadsforskning LMUmarknadsundersökningsföretaget GfK AB.

extraprisför-jämförbart material rörandefå in statistik ochproblem med att

till dettaAnledningenmarginal- prispâverkansäljningens storlek, och osv.

konkur-känslig frånmycketuppgifter betraktasdennaatt typ somvar av

renssynpunkt.

extrapris.livsmedelsförsäljningen tillbutikerna omkring 35 %skeddeI av

%.10uppgick tillextraprisbutikerna hadeAndelen i casomvaror

Vissaolikavarierade mellanextrapriserOmfattningen varugrupper.av

extrapris. gälldetilltill övervägande del Dettasåldes t.ex.varugrupper

% allOmkring 90charkprodukter.kaffe, kyckling och kött- och av

inågon gångingickextrapris. flestasåldes tillgrillkorv Det.ex. envaror

föremål förrelativt fåextraprisaktivitet. dockDet varusegment varsomvar
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extrapriserbjudandena. genomsnittliga prisnedsättningendelenstörre Denav

låg på omkring 20 %.

fråga försökte vilken prisnivåpåverkanEn LMU besvara extra-som somvar

priserna extraprisema faktiskt genomsnitt-hade, dvs. hur mycket sänker den

tvåliga prisnivån jämfört ordinarie prisnivån. redovisademed den LMU

beräkningar. Enligt prisnivånden sänkte extraprisema med bara ett parena

prisskillnaden mellan ordinarie och faktiskDessaprocent. procent motsvarar

prisnivå vid inköpstillfälle, genomsnittligt inköp faktisktdvs. vadett ett

kostar jämfört inköp ordinariemed vad skulle ha kostat desamma om

priserna tillämpats.

till säljs till ordinarie extraprisOm också hänsyn hur myckettogs resp.som

genomsnittlig prissänkning 20 % och kampanjandeldvs. meden en av

försäljningen prisnivåpåverkan beräkningsmetodpå 35 % blev 8 %. Denna

hänsyn till hushållen i allmänhet köpte dennärtog att varamera av en

genomsnittligtsåldes till extrapris visar hushållen underoch hur mycket en

iperiod för inköpta jämförtett år betalar med om samma varorvaror

till ordinarie priser. besparing omkring 8 % dockstället köpts ärDenna

inget mått på extraprissystemet på hushållenskorrekt vilken effekt har

inköpskostnader. verkliga besparingen skullebedöma denFör att en

jämförelse prisnivån i alternativtbehövt medgöras utanett system

extraprissystem SAVA-aktiviteter.och

Enligt extraprissystemet nollsummespel. SAVA ochkanLMU ettses som

extrapriser sidan effektivt försäljningenkan å medel ökaett attena vara av
Å sidan blir omfattningen extrapriserandra följden den storaen vara. av av

påsvängningar i marknadsandelar för enskilda emellertidstora varor, som

påsikt till eftersom flestalängre varandra delen, destörstatar ut parterna

utnyttjar på imarknaden detta konkurrensmedel ochsätt sammasamma

omfattning. SAVA-aktivitetema extraprisema blir därmedoch ett sorts

ingen i vinner någonnollsummespel där längden änmera annan.
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Utredningens kartläggning och analys utmynnade bl.a. i slutsatsen att

extraprissystemet borde förbjudas och s.k. ettprissystem borde införasett

för komma till rätta med problemen.att

Under remisstiden konsumentverket i november 1987 kontakttog med

handeln för dels få information de planer handelnatt förhade attom som

komma till rätta med problemen, dels handelnsutröna inställning till att

revidera extraprisriktlinjen. Mot bakgrund uttalandena i 1986 årsav

konsumentpolitiska proposition näringslivets egenåtgärder föreslogom

verket riktlinjen skulle skärpas ochatt handeln skulle upprättaatt ett

egenåtgärdsprogram för säkerställa följsamheten.gemensamt Handelnatt

sig bådadera. I stället föreslog åtgärdermotsatte skulle vidtas inomattman

varje organisation för sig. Konsumentverkets slutsats efter överläggningama

det saknades förutsättningar för försökaatt omförhandla riktlinjen.attvar

Parterna stod för långt ifrån varandra.

Remissinstansema i huvudsak avvisande förslaget ettprissys-motvar om

tem. Konsumentverket aviserade extraprisriktlinjen skulle dras in ochatt

skulle föra frågan extraprisema tillatt Verket föreslogMD. vidareman om

offentlig utredning skyndsamt borde tillsättasatt med uppgift närmareen att

utreda frågan prisangivelser i livsmedelshandeln. Man skulle bl.a.om

överväga samlat lagstiftningsgrepp inkluderarett frågornamera som om
prismärkning i butik och jämförpriser.

Vid överläggningar i april 1988 framförde handeln önskemål attom

indragningen riktlinjen inte skulle föreske den 1 oktober 1988. Verketav

förklarade sig berett förhandlingar riktlinjer. åtogHandelnatt uppta om nya

sig inompröva branschen kunde komma fram tillatt om man en gemensam

på innehållet i riktlinjereventuella syftade till undanröja riskensyn attsom

för vid tillfälliga prisaktiviteter jämförelsergöra med fiktiva cirkapriser.att

I september 1988 stod det emellertid klart något förslag inteatt gemensamt

hade gått få fram. Ungefär samtidigt hade KO lämnat inatt tillansökanen
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icirkapriserextrapriser ochuppgiftervissaförbudMD mot omom
konkurrenskom-också klartblevlivsmedelsbutik. Det attförreklamen en

inmed draavvaktaverketbeslöt attlägedetta attskulle tillsättas. Imittén

riktlinjerna.

år 1990avgörandeMarknadsdomstolens10.8.4

dagligvarubutikförgällerockså villkordeuppställsriktlinjerna enI som

villkorextrapris. Dessaochellerprisetiketterrödavill använda termensom
förbjöd MD1990:13,praxis.i I MDfastställtspunkteravgörandehar

Östenssons marknadsföringvidLivs AB,dagligvarukedja, att aven
användaellerextraprisermedmärkaextrapriser ellerdagligvaror varorange

uppfyllda. Desamtidigtförutsättningarvissainteprisetiketterröda varom
tillämpasextrapriset,priset,det nedsattaförutsättningar attangavs varsom

extrapriset ärveckor,fyratid högstsammanhängande attunder aven
förtillämpatbolagetpristill detförhållandeipåtagligt nedsatt sammasom

och dennaveckorfyraminsttidsammanhängandeunder avenvara
tidigaredetprisnedsättningenföreomedelbart samt attliggertidsperiod

prisettillämpade anges.

innebarberäknasskallordinarieprisperiodenhurfrågandet gällerNär

priskon-främjariktlinjen. Förprecisering attavgörandedomstolens aven
fyraordinarieprisperiod påregelndomstolenmenadekurrensen att enom

ansåg MDSålundaundantagsbestämmelser. attinnehållabordeveckor

avbrutenskallintefyra veckorordinarieprisperioden enomanses

förutsattpartisäljerpristill nedsattperiod ettdetaljist under denna varor,

riskerarmotiveradprisnedsättningen är attvisakan varornaatt avatt man
begränsatutgöreller ettförsämras,ellerförstöras attsnabbt varornaatt

likvärdigadärmedellerpris,särskilt lågtin tillköptsparti, har ett avsom

förhållanden.
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på vissaskiljer sigrättsfalletkonsumentverkets slutsatserHandelns och av

extrapris bör dettillfå säljaenskild detaljist skallpunkter. För att varoren

tillämpattillhör hardetaljistenkedjatillräckligt denenligt handeln omvara
sälj ställedetdet ärKonsumentverket däremottidigare priset. attdet menar

ordinarie priset.dettillämpatextrapris skall hatillsäljer somvaransom
svåraundantagen äreffekterna attockså pekat påVerket har att av

överblicka.

idagl0.8.5 Problem

tillfälligtmedproblemfortfarandefinns detkonsumentverketEnligt stora

bl.a.harriktlinjerna. Mantill angettföljsamhetenpriser ochnedsatta

följande

missbruksystematisktinteföromfattande sägafinnsdet attettatt ---
sortimentet,inom vissa delarextrapriser avav

följerinteändåkravoch derastill reglernakännerhandlareatt men-
dem

tvingamindreellervidtar kanbakomliggande ledåtgärderatt mersom-
reglernabutiker bryta motatt

från konsu-problemallvarligafinnsinser dethandlaremånga attatt-
deinteförändringar,villsjälva attochmentsynpunkt, ansermense

det.någotkan göraensamma

Lindesbergsikonsumentvägledningenpresenterade1990Sommaren

beslut.i MDstill reglernaföljsamhetenundersökningkommun omen

sju butiker.omfattarUndersökningen
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Konsumentvägledningen hade under åtta följtveckor marknadsföringen av

tolv charkprodukter i varje butik. två butikerI erbjöds åtminstone någon

produkt till extrapris under hela perioden. mycket vanligtDet attvar

åkte in och sortimentet bara såldes till extrapris. Detutvarorna ur men var

också mycket vanligt gickdet mindre fyra veckor mellanän kampan-att

jema. flestaDe produkterna erbjöds periodenunder aldrig till ordinarie

pris i butik.resp.

Konsumentverket konstruktionen 13 ården gamla riktlinjenattanser av

medför kontrollen försvåras. krävsDet butiksbesök förupprepadeatt t.ex.

kontrollera den s.k. 4-veckorsregeln. Undersökningar,att konsument-

vägledamas erfarenheter, erfarenheternaoch från ärendehandläggningen

tyder enligt konsumentverket på det finns allvarliga brister i reglerna.att

Riktlinjerna medger butik inte har salufört till ordinarieatt en som en vara

pris ändå kan åberopa listpris eller Cirkapris ordinarie pris vidett som

kampanjer. Detta undantag har kommit till i förhandlingarna extrapris-om

riktlinjen för tillmötesgå handelns önskemål inte småutestängaatt attom

butiker från delta i centrala samaktiviteter. Då många butiker, oberoendeatt

storlek, kommit eller mindre systematiskt utnyttja möjlig-dessaattav mer

heter har resultatet blivit vissa endast saluförs de säljs tillnäratt varor

extrapris. påverkarDetta statistiken extraprisandelama.om

GfK har genomfört studier över extraprisandelar årenmellan 1983 och

1988. Materialet visar extraprisemas andel inköpsvärdet ökade frånatt av

52,0 % till 58,1 % under den studerade perioden. uppåtgåendeDen trenden

bröts dock under 1988 då extraprisandelama sjönk med 2,1 procentenheter

jämfört med 1987. Senare studier för åren 1989 och 1990 visar andelenatt

då 56,2 %.var

studierna framgårAv råderdet vissa skillnader mellan de olika blocken.att

lågICA under år 1988 i med extraprisandel 60,9%, medantopp en

Dagab hade lägst andel bland de blocken med 56,4 %. %.hade 57,8KFtre
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Värt de markanta skillnaderna mellan regioner.är ICAs ICAatt notera tre

E01 hade hela 66,8 % extraprisandelar årunder 1988 medan ICA Essve

bara hade 50,0 %. ICA Hakon hade 61,7 %.

finns skillnader olikaDet även mellan produktgruppssegment. kem-De

tekniska produkterna höll extraprisandelen, 64,7% ården högsta under

1988, medan för personlig hygien låg 52,3%.lägst med andel påvaror en

Produktgruppen djupfryst år 1983 hållit jämn nivå påhar ända sedan en ex-

traprisandelarna till skillnad från de övriga produktgruppema.

Konsumentverket har låtit genomföra Specialuttag från GfKs konsument-ett

panel avseende första halvåret 1990 första 1991.och andra och kvartalet

Siffrorna redovisas i tabell 10.2 och vid handen tendensenatt trotsger -
minskaduttalanden användning extrapriser något stigandeärsnarastom av -

för de valda varugruppema.

Tabell 10.2 Extraprisernas inköpsvärdetandel av

Varugrupp Andel %

Första Andra halvåret Första kvarta-halvåret
1990 1990 1991let

Bönkaffe, kg 89 88 88
Djupfrysta köttprod., kg 67 67 64
Falukorv, kg 77 78 81
Frukostflingor, kg 43 4844
Folköl, liter 69 68 72
Glass, liter 72 71 70
Grillkorv, kg 87 8786
Kyckling, kg 73 73 75
Leverpastej, kg 62 65 67
Margarin, kg 63 66 66
Pasta, kg 46 47 45
Sillinlâggn., kg 7372 70
Toapapper, kg 69 66 72
Tvättmedel, liter 75 7476

Källa: GfK
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lösningarAlternativa10.8.6

tillfälligakringproblemenfördiskuteraslösningar kanalternativaFlera

självhandelnkundetill lösningalternativprisnedsättningar. Ett attvara

möjligtinteför dettalar ärerfarenhetenEftersom attutarbetar ett program.
iförändringargenomgripandenågraensidigt göraför någon attpart mer

bredfå mycketåtgärdsprogramsådantmåsteextraprissystemet ett en

tydligprispolicyiICAanmärkas angettanslutning. kanDet att ennyen
Även motsvarandeharextrapriser. KFfärreha angettinriktning enmot att

emellertiddettastatistik hartillgängligaframgårinriktning. Som senastav
olikahandelnsextrapriser. Attfrekvenseneffekterfått någrainteännu av

förefallermarknadsföringför sinreglerframskulle arbetagemensamtparter

avvisadeRedan LMUkonkurrenssynpunkt.lämpligtmindredessutom enur

lösning.sådan

dagligvarorriktlinje förKOVsupphävakundelösningYtterligare attvaraen
1990år haravgörandeutvecklingen. MDsrättspraxislåta1977:1 och styra

väsentligagälla.bör Ifast vadslåbidragit tillavseendeni flera att som

skallmedProblemetfastställts.riktlinjernadärigenomdelar har vem som

kedjan eller4-veckorsperioden,ordinariedenpriset undertillämpatha

olöst.kvarstår docksäljstället

nuvarandeföreslåmed LMU systemi likhetalternativ atttredje ärEtt att

medextrapris ersättsordinarie pris och ettprismärkningdubbelmed

vidfårtillämpade,faktisktpris, detendastdärprissystem angesett

ochbindandei så fallbordeprismärkning. Reglernaannonsering och vara

lösningsådanförMotivetsanktionsmöjligheter.medförenade angaven

konsumen-förpriset relevanttillämpade ärfaktisktendast detLMU attvara
påprisernamedjämförelseoch vidprisvärdhetvärderingternas varasav en

ordinariefiktivtoftamedJämförelsenbutiker.och i andra ettandra varor
bordeEttprissystemetförmånlighet.prisetsfelaktig bildansågspris avge en

ochprisinformationeniredlighettillleda störrekunnadärför enligt LMU en
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förenkladeEftersomkonsumenterna.prismedvetenhet hosförbättraden
prislapparna,färgrödprisangivelser,tillanslutningisymboler t.ex.

endastettprissystemmenade LMUriktning,i att ettverkar motsattsnarare
enhetligt sätt,pågjordesprisangivelser etteffekt allafullfåskulle om

också begreppetEftersomvitpå botten.medförslagsvis textsvart

ansågprislappen,rödatill denkoppladinnebörd,speciellextrapris fått en
i sinbegreppdettavidare undvektillshandelnönskvärtutredningen det att

remisskritik.massivfickförslagmarknadsföring. LMUs en

prisned-tillfälligakringtillämpningenpraktiskadensättEtt att strama upp
be-regeringensefterellerregeringen,låtakundesättningar attvara
i såbordeInriktningenföreskrifter.utfärdakonsumentverket,stämmande

enklare.efterlevnadskontrollen blevsåreglernaförenklafall attattvara

Kommitténs förslag10.8.7

prisnedsättningartillfälligadiskussionernaförutgångspunktgenerellEn om

marknadsekonomi.iviktigt inslagolika slagprisaktiviteter är ettär enatt av

sådana,förhindrapåinriktat attinte utanförslagKommitténs är snarareatt

inte kommaförbedrivasböraktivitetersådana attför huruppställa regler

information.korrektsaklig ochkonflikt med kravi

frånisoleradförasintelivsmedelshandeln börextrapriser iDiskussionen om
prisnedsättningar. LängretillfälligaSAVA-insatser ochformerövriga av

tillledaextrapriser kan lättanvändningeningripandengående enmot av

ieventuellt TV,märkesvarureklam,användningökadöverströmning till av

rabatterbjudanden.slagandraprisnedsättningsformer,andraoch t.ex. avav

iinnebärprissamverkanhorisontellförbudförslagKommitténs motom
småföretagföranvändas. Undantaginte kancirkaprislistor längreprincip att

visserligen ävenmarknadsandel kommerbegränsadnäringsidkare medoch

rekommenderandevissaförfortsättningeni typerutrymmeatt avge
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prislistor, inriktningen listorna måste med hänsyn till kommitténsmen av

förslag ändras. betyder detDetta problem med extraprisernasatt stora

tillämpning består i jämförelse med Cirkapris inte tillämpatsettsom en som

i butiken i fråga får sin lösning. listorOm med inriktning endast fören ny

kategorin småföretag kommer finnas i fortsättningen bör detävenatt

referenspris används ordinarie pris butiken i fråga självettsom vara som

tillämpat.har Med denna lösning kan problem i samband medett stort

extraprisemas tillämpning avföras från diskussionen. återstår emellertidDet

flera problem har framgått avsnitt 10.8.5.som av

Riksdagen har nyligen antagit prisinformationslag 1991:601en ny

grundval kommitténs förslag i 1990:106.SOU komma tillFör rättaattav

med de problem, bl.a. framgått avsnitt 10.8.5 och hänför sigsom av som

till dålig efterlevnad, oklarheter i tolkningen missbrukoch begreppetav

extrapris, föreslår kommittén prisinformationslagen kompletteras.att

Kommittén det väsentligt förenkla regelsystemet störreattanser vara genom

flexibilitet. viktigt inteDetta är minst för ireglerna skall användas olikaatt

branscher. uppnå detta föreslårFör kommittén prisinformationslagenatt att

kompletteras med regel information kring tillfälliga prisnedsättningar.en om

Regeln bör utformning.allmänges en

Kommittén föreslår sikteregel på marknadsföring inte fårtar atten som

utformas så konsumenter vilseleds prisets förmånlighet. Omatt om en

tillfällig prisnedsättning marknadsförs särskilt förmånlig måstesom

nedsättningen påtaglig i förhållande till det pris omedelbartvara som

dessförinnan tillämpats säljstället rimlig tid. Uttryckunder extra-som

pris eller chockpris eller användning iögonfallande färger ägnadeärav

konsumenten intryck särskilt förmånligt tillfälligaköp. Vidatt ettge av

prisnedsättningar bör framgådet hur varaktigt erbjudandet eller detär om

finns andra begränsningar. ordinarie priset tillämpats på säljDet ställetsom

måste ha gällt rimligtunder lång tid. påKravet detäven sättaatt uten

ordinarie priset bör bort.tas
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Kommittén inte lagen skall gå in ytterligare detaljer i sambandattanser

prisnedsättningen.med ställetI har kommittén övervägt möjlighet fören

regeringen eller konsumentverket utfärda föreskrifter tillämpningenatt om

regeln. sådan föreskriftsrättEn kan emellertid inbjuda till detaljregle-av en
ring skulle syftetmotverka med kommitténs förslag. Kommittén harsom

därför för inte föreslå sådan föreskriftsrätt.stannat att Den närmareen

innebörden iregeln bör stället läggas fast utveckling MDsav genom en av
praxis. Det viktigt insatsernaär inte begränsas till dagligvaruområdetatt och

tillämpningen präglas flexibilitet.att reglernaDe måste följasav nya upp av
utökade insatser för kontrollera efterlevnaden. För falldet det visaratt att

efterlevnaden fortsatt låg måsteär talan vitesförbud i avskräckande syfteom

väckas de butiker bryter regeln.mot Nuvarande vitesnivåer börmotsom

höjas avsevärt.

Kommitténs förslag förutsätter bruttoprisförbudet i tillämpasKL enligtatt

sina intentioner. Ett problem för närvarande tillverkareärstort ochatt

leverantörer extraprismärker detaljisten har begärt det.utan attvaror

Problemet särskiltär vad gäller bröd och charkuterivaror.stort Denna typ

prismärkning kan komma i konflikt såväl med bruttoprisförbudetav som
med det föreslagna förbudet horisontellt prissamarbete. Det angelägetmot är

de konkurrensvårdande följeratt utvecklingen dettaorganen noga

område.

föreslagnaDe åtgärderna bör leda till de problem sammanhängeratt som nu

med tillfälliga prisnedsättningar starkt reduceras. Kommitténs föreslagna

iregel prisinformationslagen sikte på alla branscher och produktslagtar men
får sannolikt störst praktisk betydelse detnär gäller dagligvaror där-
problemen med bristande vederhäftighet också varit störst.

Det är mycket väsentligt tillsynen de bestämmelsernaatt i prisin-av nya
formationslagen fungerar effektivt. Hittills har kontrollen gällande reglerav

prisområdet skett främst konsumentanmälningar ioch, några fall,genom
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varitinte hardettavisarErfarenheten systemstickprovskontroller. att

reglernasäkerställaförsamlat attatttillräckligt. krävsDet nytt,ett grepp

nödvändigtkonkurrensneutralitet dettagörpåminst kravenefterlevs. Inte -
prisområdet.påegenåtgärderomfattandegenomföraskullehandelnäven om

effekterpositivaområden därpåinriktasuppföljningen börBevakningen och

prismärkning iexempel kan nämnasSomkan skapas.för konsumenterna

varaktighet,prisnedsättningarsandraochextraprisersdatakassebutiker,

i datakassorjämförpris, felförekomstför ochberäkningsgrunder m.m.av

omfattning,ochproblemens attbakgrund artbedömerKommittén mot av

ytterligarefårFrågantillförasbehövakankonsumentverket resurser.

detdimensioneringenslutligadenmedsambandi nyaövervägas av

konkurrensverket.

SAVA-aktiviteternaförKonsekvenser10.9

begreppetsamladedetsamaktivitetveckoannonsering och ärstår förSA VA

flygbladochiextraprisermarknadsföring medkedjevisapå den annonser

dagligvaruhan-inomkonkurrensmedletvanligastebli detkommit attsom
marknads-handelsledensförhållandetdetsamaktivitet attMeddeln. avses

Medindustriledet.leverantörernamedsamverkaniföringsaktiviteter sker

underextrapriserbjudandemeddenveckoannonsering resp.annonsavses
ipublicerasellerdistribuerasföreträdesvis pressen enlogotypekedjas som

torsdagsannonsema.veckagång per

administreras,prisnedsättningartillfälligaandraextrapriser ochHur

olikademellanutsträckningi vissvarierarpraktiskt hanterasfinansieras och

dvs.prisnedsättningen,självaSammanfattningsvis gäller attblocken.

rabattdelsresultatextrapris ärpris ochordinarie ettmellanskillnaden enav

på handelnsdvs.handelntillleverantörenfrånförsäljningspriset

isida påhandelnsmarginalsånkning fråndels varaninköpspris, av en
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reldammaterial ioch eventuelltför självafråga. Kostnaden annonsen

finns med i utöverbutikerna bekostas de leverantörer somannonsensomav

s.k. SAVA-bidrag.betalarnämnda rabattemade ettovan

samaktivitetersamaktiviteter. Centralaframför tvåfinns alltDet typer av

kedja elleroch helsamaktivitet mellan leverantörCSA enenenavser en

samaktiviteter LSAregion kedja. Lokalaoch inomleverantör avseren en

antalenstaka butik ellerochsamaktivitet mellan leverantör etten enen

butiker.

planeringen gälleri förväg ochsamaktivitetema planeras långtcentralaDe

Planeringsarbetet ochundantag.helt år. Färskvaroma utgöroftast ett

ochutvecklats efter hand ärkedjor leverantörer harmellan ochsamarbetet

i centralaresulterarrutinmässigt. Planeringsarbetetgradidag i hög

lokala Detregionala ochkompletteras medsäljprogram sedan program.som

ocksåfrittenskilde handlaren i butiksledet göragivetvis denstår att egna

innebärannonseringenpå sinaprisnedsättningar Den gemensammavaror.

område denenhetlig för detemellertid prisbilden bliratt gemensammasom

annonseringen avser.

prisangivelsepå när1991:601 ställs kravEnligt prisinformationslagen en

annonsering. Dettatjänst marknadsförsellerbestämd t.ex. genomvara

enligt riktlinjergällerredanövrigt lagfástande vadinnebär för ett somav

praxis.och

prissamarbetehorisontelltförbudkommitténs förslagAvsikten med motom

Förbudetprissättning och tjänster.individuellåstadkommaär att varoraven

genomförakedja inte kanbutiker inominnebär allaatt gemensammaen

möjligtblir i ställetmarknadsförs. Detannonseringar där bestämda varor

i mån dennamarknadsföring denför småföretagen haatt gemensamen

medöverensstämmelsestår iprisuppträdandepåbygger gemensamt somen

innebärprissamarbete. Förslagethorisontelltförbudetföreslagnadet mot
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alltså förändring de helt generella annonskam-att en av nu gemensamma

panjema måste ske. Enligt kommittén sådan utvecklingär ägnad atten

stärka konkurrensenavsevärt särskilt inom dagligvaruhandeln.
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11 GENERALKLAUSULEN
.

11.1 En missbruksbestämmelseny

Kommittén föreslår den allmänna missbruksbestämmelsen fåratt
följande avfattning:

Allmän missbruksbestämmelse skadliga konkurrensbegränsningarmot

Om konkurrensbegränsning motverkar ändamålet med denna lagen
attgenom

hämma eller ägnad hämma förekomsten eller utvecklingenattvara
effektiv konkurrens, ochav en om

detta sker på sätt skadligt frånär allmänett synpunkt,som
skall åtgärd den skadliga konkurrensbegränsningen vidtasmot enligt
lagen.

Missbruksbestämmelsen i KL

inledandeI KLs bestämmelse lagenssägs ändamål främja frånattvara en
allmän synpunkt önskvärd konkurrens åtgärder skadligamotgenom

konkurrensbegränsningar. Vissa former konkurrensbegränsningar ärav

generellt förbjudna i KL, nämligen bruttopriser och anbudskarteller. För

andra konkurrensbegränsningar anvisar lagen prövning enligt general-en

klausul. Denna s.k. missbruksbestämmelse kan användas i frågaäven deom
i förbjudnaKL konkurrensbegränsningarna.
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lydelse:följandeharochi 2 § KLfinnsGeneralklausulen

landet,inomverkanskadligkonkurrensbegränsning harOm en
beslutaverkansådanförhindraförmarknadsdomstolenkan att

får riktasåtgärdsådan motlag. Enenligt dennaåtgärder enom
verkan.skadligaföranleder dennäringsidkare som

påkonkurrensbegränsningen ettförståsverkanskadligMed att
synpunktfrån allmänotillbörigtärsätt som

prisbildningen,påverkar
ellernäringslivetinomeffektiviteten2. hämmar

näringsutövning.hindrarellerförsvårar annans

viktigatillämpningför KLsför denuttrycketlagtekniskadetStadgandet är

konkurrens-ingripandeinnebärPrincipen motmissbruksprincipen. ettatt en

skadlighakonstaterasefterhandiförfarandetskebegränsning kan om
denförhindra attuteslutandedärvidgår attutIngripandetverkan.

konkurrensbegräns-skekan attfortsätter. Dettaskadliga verkan genom

företrädareallmännasfall detenskiltiAlternativt kanundanröjs. ettningen

vidtafå företaget attresultat annanuppnå att enkanske genomsamma
skadlig verkanUttrycketverkan.skadligadenneutraliseraråtgärd som

dels deomfatta trebegreppetpå så sättbestämmelseni attdefinieras anges

delsförsvårandehindrande,respektivehämmandepåverkan,effekterna

påkravenfackspråk kallasjuridisktsynpunkt. Ifrån allmänotillbörlighet

kriteriumangiveti lagtextEttefektkriterier.föreffekternanågon de treav
denrekvisitföralternativtspråkpå sådantkallasbedömningsgrund

otill-benämnsOtillbörlighetskravetför något.förutsättningenbeskrivna

kaningripandetformervilkanärmare3-4 §§ KLbörlighetskriteriet. I anges
kanochnäringsidkaren,riktasåläggande sommotförbud ellerha: som

förförhandling attupptagandebeslutellervite,medkopplas avom

verkan.skadligaförhindra den

iförutformning atthållna utrymmeallmäntMissbruksbestämmelsens ger

företeelserochförhållandenändrade avbeaktarättstillämpningen nya

tillsyftarinteKLframhållasbörDet attbetydelse.samhällsekonomisk



143

någon detaljstyming företagen. motiven till bestämmelserI KLs omav

påförbud eller åläggande vid vite vikten dessa inte utformasbetonas attav

handlingsfrihet.i opåkallad omfattning begränsar företagenssättett som

konkurrensbegränsning. inte2 uttrycketI § KL används Begreppet är

innebörd. innefattar i princip varjedefinierat har mycket vid Detmen en

innebär till följd inteförhållande eller kan ha konkurrensen ärattsom

någon etiskfullkomligt fri innefattar inteoch ohämmad. Begreppet

avsnitt kommittén översiktligt redovisat vissa före-värdering. 5.2 harI

konkurrensbegränsningar.kommande

frånEffektkriteriema otillbörlighetskriteriet i har tagitsoch KL över

sakliga innebörd densammamissbruksbestämmelsen i Kriteriemas ärKBL.

hänvisas till198182: 165 48 ftide två lagarna. förslaget till KL prop.I s.

förarbets-1953: 103. Vissa delardepartementschefens uttalanden i avprop.

bilagai kapitel 6 10 iuttalandena har kommittén återgett och samt

tillspåra effektivitetsförlustersärskilt i fråga möjligheten och mätaattom

konkurrensbegränsningar.följd av

någotdet tillräckligtingripande enligt missbruksbestämmelsen ärFör att av

otillbörligmåsteeffektkriteriema uppfyllt. Effekten dockde ärtre vara

konkurrensbegräns-effektensynpunkt. innebärfrån allmän Detta att av

för konkurrensbe-omständigheter talarningen måste vägas attmot som

samhälleligförhållandengränsningen godtas. Allabör natur somav

således vidfinnsförfarandet kan beaktas.motiverar eller ursäktar Det en

intressen de konkurrens-allmännaför hänsynstagande till andra än rentram

ingripandeockså kravpolitiska. Otillbörlighetsrekvisitet ett attrymmer

principiellt.ekonomiskt ellerviss vikt,ske saken harendast kan när

långsiktigt perspektiv.Bedömningen ske iskall ett

ofullkomligheteri konkurrensenförarbetena till generalklausulen nämnsI att

följd bl.a.omedelbarsamhällsskadliga de ärinte skall avenomanses
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lagstiftning statlig reglering.eller innebär negativa effekterDetta äratt som

direkt följd rättslig särreglering inteoch avsedd eller ären av en annan

otillbörliga och därmed inte heller innefattar skadlig verkan. sagdaDet

inte bara offentliga handlande. konkurrensbegränsninggäller Enorgans som

enskild näringsidkare vidtar kan förutsättning för tillämpningutgöraen av

offentlig reglering ofrånkomlig följdeller och förutsedd aven vara en en

sådan reglering därigenom gå fri från ingripande enligt Särregle-och KL.

ringen behöver inte ha formen särskild lag eller författning. Detav en annan

särskilt igenom ochkan räcka med regleringsmönster har trängtatt ett

erkänts handlande. i sammanhangstatsmakternas Som berörs annatgenom

missbruksbe-i betänkandet medför den beskrivna lagstiftningstekniken att

tillämpningsområde varierar tiden.stämmelsens över

kapitlet sanktionssystemet avsnitt 13.1 berörs bl.a. begreppetI om

förhindrande förutsätter inteskadlig verkan. därSom nämns ettav

konkurrensbegränsningeningripande generalklausulen ärmed stöd attav

uppsåtresultat eller oaktsamhet.av

överväganden och förslag

skadligden nuvarande konkurrenslagen kan begreppet verkanI sägas vara

ingripandeformer anvisar.det aktiva elementet bakom de olika lagensom

kriminalisering förbudet bruttopriserBakom den har skett motsom genom

anbudskarteller ligger sålunda lagstiftarens bedömning måsteoch dessaatt

ingripandefor-i generell omfattning skadlig operativaha verkan. Deantas

förbud åläggande vid vite förutsätter i sin skadligoch tur attmema - -
enskilda fall står prövning.verkan har visats föreligga i det undersom

villKonkurrenskommittén redovisar i förevarande avsnitt kommitténhur

bygga missbruksbestämmelse.upp en ny



145

Kommittén i sin samhällsekonomiska förhar analys denstannat att nya

konkurrenslagen måste från främjarutgå vad den effektiva konkurren-som

måluppfyllelseoch den denna skall leda till. kapitel 9 beskrivs ochIsen

analyseras dessa mål. kan de sammanfattas med nyckelorden effektivi-Kort

tetsmälet, tillväxtmålet, fördelningsmålet och konsumentmålet. stårDärmed

också innebörden otillbörligt fråndet klart begreppet allmänatt av

synpunkt iden missbruksbestämmelsen för vittgående. Pånuvarande är sätt

framhållits i kapitel 9 principiellt inte till exempelvisbör hänsynsom

regional-, sysselsättnings- eller miljöpolitiska mål få intressetöverta av en

effektiv resurstillväxt sådan till ikonkurrens. leder kan ställetDen som en

användas just för åtgärder främjar de nämnda, särskildabl.a.som

politikområdena. på det anförda enligt kommitténsRedan grund är detav

mening påkallat missbruksbestämmelse.byggaatt en nyupp

Konkurrenskommittén funnit anledning ifrågasätta rättspraxishar inte denatt

har vuxit fram tillämpningen missbruksbestämmelsen,som avgenom

från vad specialregleras förbud pris-, inköps- ochbortsett motsom genom

marknadsdelningskarteller. i fråga möjlighetenKommitténs slutsatser attom

prisbildningenföra bevisning nämnda kartellers negativa effekter på ochom

effektiviteten inom näringslivet ytterligare anledningdock överatt seger

tekniskaden konstruktionen den nuvarande missbruksbestämmelsen.av

Enligt tillämpade tolkningsprinciper innebär nämligen den gällande

missbruksbestämmelsen egentligen allmänna skall bevisa dendet attatt

frånaktuella konkurrensbegränsningen otillbörligt allmänärsättett som

påverkar prisbildningen, effektiviteten eller försvårar ellersynpunkt hämmar

hindrar näringsutövning, idag kallas skadlig verkan.vad Ettannans som

för negativakrav på bevisning måste föras förekomsten eller faraatt om av

effekter på effektiviteten prisbildningen framstår otillfredsställandeoch som

6.2.1 redovisadebakgrund kommitténs i avsnitt slutsats attmot av

kvantifiera ieffektivitetsförlustema till väsentlig inte möjligadel är att

iSamtidigt konkurrenskommitténkonkreta bedömer MDatttermer.

i praktiken inteallmänhet prissamarbete valt krävaundantar attom man --
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fara för väldem, närsådana negativa effekter, ellersärskild bevisning om

aktuella konkur-handen denvidbevisningen i enskilda ärendetdet attgett

omfattande. Itillräckligt ochrensbegränsningen framträtt tungsom

påför kravi sådant läge hadomstolenallmänhet att, utanstannatettsynes

konkurrensbegränsning detta slagbevisning, förklarasärskild att aven

isikt bådepå längreför negativa verkningarbeaktansvärd riskskapar en

näringslivet.effektiviteten inomprisbildningen ochfråga om

Även tekniskfinna bättreanförda det angelägetpå detgrund är att enav nu

såbör klartbestämmelsemissbruksbestämmelse.konstruktion En nyav en

reellträttstillämpandemöjligt förmedla hur derättvisandeoch organensom

bestämmelsen denfår intetillämpa rättsregeln.uppfatta och Annarsskall

konkurrensla-eftersträvar med denkonkurrenskommitténstyrkraft nyasom

därförocksåteknisk konstruktion krävsi sin helhet. En attnygen

valti den lagenbestämmelserkommittén i andra centrala att somnya

hurinnebärbedömningsgrunder prövarhuvudrekvisit använda att mansom

marknad ochkonkurrenskraften påkonkurrensbegränsningen påverkar en

be-bedömningsgrund i dessakonkurrenstrycket. Somdärvid sänker

tagits denredovisats intealltså de skälstämmelser har somsom nyssav --
konkurrenstrycketsänkningennämligen vilka effekteridag,gäller som av

få.får riskerareller att

frågaförändringarna ikonkurrenskommitténs mening går det göraEnligt att

ochbevararpåskadlig verkan sättnuvarande begreppetdet ett somom

år 1954.tillkomsträttspraxis har utvecklats sedan KBLsfullföljer den som

rättvisandebestämmelseinrikta sighar valtKommittén att somen

bedömningsgrundemamateriellalång tid reellt tillämpaderedovisar sedande

fram devilka vuxitvärderingarpå ochdärvid byggeroch urnormersom
belysning ivunniti rättspraxis ochsituationerkonkreta prövats somsom

rättsvetenskapliga litteraturen.den
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missbruksbestämmelse kommer ha nyckelroll i den lagen.En attny en nya

ändamålsbestämmelsen isolerad frånden nuvarande konkurrenslagenI är

lagtillämpningen. nämligen varje juridisk-teknisk länk mellansaknasDet

sistnämndagällande missbruksbestämmelse och ändamålsbestämmelse. Iden

syftet med lagen från allmän synpunkt önskvärd konkurrens.anges vara en

sådan koppling inte hellerMed så opreciserad målbestämmelse hadeen en

varit lämplig. inriktning på främjarden lagen med dess vadI som ennya -
effektiv nödvändigt detkonkurrens kommittén elementett attser som-
uppstår flöde mellan ändamâlsbestämmelse ochvad kan kalla dessettman

säkerställassjälva missbruksparagrafen. denna parallellkoppling skallMed

lagtillämpningen sker på samhällsekonomisk grund. länk detta slagEnatt av

vidare aktivt rättsligt materiellt element under-kan och relevant,ettsom

till förrättstillämpningen i prövningen vad nackdelbygga är enav som

ingripanden medeffektiv konkurrens. Kopplingen kan vidare värna attom

samhällsekonomiskablir förenliga viktiga ochstöd den lagen med deav nya

för stödja.konsumentpolitiska intressen aktivt verka ochlagen skall

dynamik ochkan den missbruksbestämmelsenSammantaget detta enge nya

näringslivet.operativ samtidigt ökad vägledning förkraft, den geren som

och förhållandetKonkurrenskommittén här förebild EG-rättenhar som

materiella be-förbudsbeståmmelser Romfördragetsmellan dess samt

övrigt.stämmelser i

viljakonkurrenskommitténskonstruktion angivna speglardet slagetEn av

i missbruksbe-utforma bedömningsgrundema dende centralaatt nya

möjligt skall slå vakt destämmelsen effektivastsättett sam-omsom

skallkonsumentpolitiska intressena. Bestämmelsenhällsekonomiska och

för medmöjliga konkurrensbegränsningardärmed bästa skydd mot somge

inkomstöverföringar frånoberättigadesig sådana välfardsförluster och

ytterligarehar betydelse. över-konsumenter eller andra köpare Desom

redovisas i det följande.väganden detta kräversom
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särskiltför EG-rätten, harutländska har betydelseI rättssystem som oss,

det i detkonkurrenslagstiftningen inte byggtsnämnts attuppsom

effektivitetenföreligger negativa effekter på prisbildningen,enskilda fallet

näringsutövning. i stället utomlandseller normalaDet är att manannans

konkurrensbegränsande för-generellt och i bred omfattning förbjuder

ellervissa undantag till förbudet,faranden. Därvid kopplar generellaman

dispenser byggermöjlighet till individuell dispens. undantag ellerDessager

omständigheter ekonomisktdå i framkommitallmänhet det settatt som

visst förfarande.talar till förmån för konkurrensbegränsande Dettaett synes

förfarandena haftutgångspunkt för förbjudabetyda att attman som

negativauppfattningen generelltdessa bedömaär sett,att att som,

finns i 85 iuttryckasföreteelser. viktigt exempel hur detta kanEtt art

beskrivsvilkaRomfördraget. förbjuds överenskommelserDär attm.m. som

inskränks ellertill syfte följd förhindras,de har eller konkurrensenatt

efterföljare denförvanskas. beskrivning fåttharDenna genomen senare

på, nämligenutformning fusionskontrollregler byggerEGs ettsom

konkurrens.utvecklingen efektivhämmande förekomsten eller av enav

minskningen konkurren-i konkurrensrest den reellaAvgörande detta är av

koncentrationsökningen sådan.intesen, som

på konkurrensrättensliksom många nationella lagarEGs regelsystem,

visspå negativa påverkanområde, således helt inriktat denär ensom

marknaden.konkurrensbegränsning konkurrensen den relevantager

generelltfrån vadförbudsfallen enligt 85 3 undantag ärreglerasI art som

stårtekniska fördelarvissa ekonomiska ellerförbjudet, nämligen när att

får vidtas. byggerförbjudna förfarandet Däremotvinna detatt annarsgenom

förbudsprincipen. Därför har, berörts,fusionskontrollen i inteEG som

enskildaikonkurrenstest där detfusionsprövningen utformats ett mansom

ej.uppfyllt ellerfallet frågan hämmandekravet ärprövar om



149

fråganintemissbruksbestämmelsennuvarande svenskadenI att omanges

får betydelsei fall, i vilken gradoch, så närhuruvida konkurrensen hämmas

frågeställningen antydstillämpas. kanske kanbestämmelsen Man säga att

får dåkonkurrensbegränsning Emellertidbegreppet nämns.att mangenom

gjorts myckettekniska skäl hardetta begreppuppmärksamma att av

fåmöjligt. gällerfå så heltäckandevittgående, för lagen Det attatt som

mångskiftande företeelser.räckviddin lagens mängderunder ytterstav

inskränkerde i olika avseendenfångas juridisktDessa attsett upp genom

fullständigtteoretiska modell medavvikelser från den mycketeller bildar

rättsligt byggerkonkurrensbegränsningbegreppetfri konkurrens settsom

funktionelltlämpligt behålla dettaeffektivitetssynpunktpå. frånDet är att

dockväl inarbetade begrepp. Det äroperativt brett täckande ochoch sett

i meningtekniskt denna utgörvadsjälvklart förekomsten rent settatt somav

förtillräcklig grundintekonkurrensbegränsning enligt i sig kanKL varaen

förfarandet.med Dennäringsidkare fortsättaförbjuda attatt nyaen

denna punkt.måste alltså byggasbestämmelsen ut

fråganmissbruksbestämmelseiinte nuvarandenämndesSom attnyss anges

rättstillämp-försjälvständig betydelsehämmande konkurrensen haravom
förtoch NOMDEmellertid i de konkretaningen. torde somresonemang

princip alltid ha1954 itillkomst äri enskilda ärenden alltsedan KBLs

konkurrensbegränsningensjust kringargumenteringframträtt analys ochen

ocksåmarknaden. ärpå relevanta Dettainverkan på konkurrensen den ett

Även iprövningen.nödvändigt inslag i den nämndalogiskt och systemett

förasbevisning skallinnebördenframträder med denformellt att omsom

näringsutövningeffektivitetprisbildning, ochnegativa effekter annans

konkurrensbe-mellanorsakssamband krävasnågon formmåste av

aldrigtordebedömning detta slageffekter.gränsningen sådanaoch En av

konkurrens-kraftigthurpå någotgenomföras sätt prövarkunna utan att man

inne iautomatisktDärmedhämmar konkurrensen. ärbegränsningen man

kanförsvagas, ellerkonkurrenstrycketmånfrågeställningen i vadsjälva om

konkurrensbegränsningen.till följdförsvagas,komma att av
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framgått det anförda därmed frågan graden hämmandeSom ärav om av av

konkurrensen alltså konkurrenstest i själva verket centralt ochettett- -
element i den prövning sker redan enligt gällande missbruksbe-bärande som

prövningsgrund istämmelse denna helt saknas lagtexten.nästanatttrots-
sig situation konkurrensbegränsningkan knappast tänka därMan en en

medföra fara för, negativavid bedömning enligt gällande ha, ellerrätt anses

effektiviteteneffekter på exempelvis prisbildningen eller denutan att

samtidigt bedöms hämma konkurrensen, dvs. sänka konkurrenstrycket.

i till uttryck direktSjälvfallet bör detta konkurrenstest den lagen kommanya

alltsåi lagtexten. missbruksbestämmelsen bör skallDen attange mannya

blirbeakta hämmandet konkurrensen. bör vidare ske i vadDetta somav en

fyra målen ändamålsbestämmelsen, nämligen effektivi-avvägning de imot

tetsmálet, tillväxtmålet, fördelningsmålet konsumentmålet.och

kommittén redovisat i föregående bör i missbruks-skäl det denAv nyasom

rekvisitvid sidan inte särskildabestämmelsen konkurrenstestet somom

påverkningar på prisbildningenställas de nuvarande kraven på negativaupp

ingen saklig förändringoch effektiviteten. innebär förutDetta nämntssom

särskild praktisk Prövningen bevisningen i enskilda falletvikt. och detav

ej,på frågan huruvida konkurrensen hämmas eller eller kancentreras om

konkurrensbegränsningen.komma hämmas, den aktuella bottenIatt genom

Vid bedömningen iligger då fortfarande de nämnda effektkriteriema. ett

sådant fall finnas anledning in på kringkan det ändockatt resonemangen

pris effektivitet. nämligen söka skattaoch kanDessa sättett attvara

konkurrensbegränsningens farlighetsgrad konkurrenshäm-tyngd och som

mande faktor.

näringsut-nuvarande rekvisitet försvårande eller hindrandeDet av annans

den friaövning för påminnelsenärvarande den enda KLutgör som ger om

etableringens för samhällsekonomin och konsu-grundläggande betydelse

kommit fåmentkollektivet. Försvåranderekvisitet samtidigthar att en

relativt i rättstillämpningen, till dess viktundanskymd plats somman serom
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betydelse i fall leveransvägranhaftrekvisit. Ofta har detsjälvständigt av

allmänhetdärvid iVia försvårandet harlågprisföretag.drabbat mansom
negativtpåverkatsprisbildningenhärledaganska lätt kunnat att genom

försvårandetföljdpå prisbildningen,Effekternaleveransvägran. avsom en

för dennaavgörandepraktiken blivitdärvid iharleveransvägran, attgenom

för-harPå motsvarande sättskadligmedföra verkan.bedömtsvägran

negativt förföretagsformer bedömtsverksamheten hossvårandet somnyaav

bedömningentillletti näringslivet och den vägeneffektivitetsutvecklingen

skadlig verkan.medfört Närkonkurrensbegränsningenaktuelladenatt

respektivelågprisaspekterpåfokuseratsinte på dettabedömningen sätt nya

inteblivit avgörande,prövningenför ha ettföretagsformer ommersynes

konkurrensbe-näringsutövningi sinmotverkasenskilt företagvisst utan om

inyföretagandehindratförsvårat ellerallmäntgränsningen enm.m.mer

viss bransch.

försvårande-ligger bakomde aspekterKonkurrenskommittén att somanser

börlagen och närmastockså för denväsentligacentrala ochrekvisitet är nya

främjanyckelroll förEtableringsfrihetensbetydelse.ökad atttillmätas en

fast islagitsprincipenhar därför markeratseffektiv konkurrens attgenom

justkommitténsmed synsättgäller attändamålsbestämmelsen. Därutöver

enskildai detnäringsutövningen för andraeller hindrandetförsvårandet av

konkur-då ibetydelsefåromfattningtyngd ochhafallet kan mansomen
behöverdärförRedanhämmas.konkurrensenform prövarrenstestets om

näringsutövning kommahindrandeförsvårande ellerrekvisitetinte annansav

missbruksbestämmelsen.i densärskilt uttrycktill nya

rättstillämpningenuppgift förmåstedetKommittén vill tillägga att envara

gällerdå detbeaktafinnsintressenmellan deavvägningen attprövaatt som

mellanmärkeskonkurrens. Härkontrainommärkeskonkurrens synes en

mångfaldpåtonviktmed ökadgångrättspraxisvidareutveckling i vara

förfullt attKonkurrenstestetmellanmärkeskonkurrens. utrymmeoch ger

ocksåförfrihet MDsådantSamtidigt attsådana aspekter.beakta testettger
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framdeles välja den kurs framstår riktigast för attsom som gynna en

effektiv konkurrens.

den missbruksbestämmelsenI tydligtbör koppling tillgörasnya en

ändamålsparagrafen, så stårdet klart i rättstillämpningen samtliga deatt att

i bestämmelsen angivna målen betydelse, effektivitetsmålet,år dvs.av

tillväxtmålet, fördelningsmålet och konsumentmålet.

iLagtexten bör de diskuterade avseendena utformas så prövningenattnu

inriktas på frågan konkurrensbegränsning motverkar ändamålet medom en

den lagen hämma eller ägnad hämma förekomstenatt attnya genom vara

eller utvecklingen efektiv konkurrens. Därigenom alltsåskerav en en

koppling till lagens ändamålsbestämmelse.

Enligt kommitténs mening detär uteslutet ha förbud fårdäratt ett system

riktas varje konkurrensbegränsning motverkar den lagensmot som nya

ändamål och därtill hämmar konkurrensen. Konkurrensbegränsningen kan

nämligen i det enskilda fallet hämta försvar i omständigheter harett son1

positiv effekt från allmän synpunkt. omständigheterDessa bör då isett

princip ekonomisk för kunna tillmätas betydelse iart attvara av samman-

hanget. sådana fall måsteI ske samlad, samhällsekonomisk avvägningen av

de ekonomiska för- och nackdelarna. Vägningen då inombör ske den ram

ändamålsbestämmelsen bildar.

Mot varandra ikan enskilt fall komma stå, å sidan, påtagligtett att ettena

hämmande konkurrensen kan försvagasätt konkurrenstrycketettav som

i kanske betydande grad och, å den sidan,andra det ekonomiska värdet av

rationellare produktion vilket uppnås just det konkurrensbegränsandegenom

förfarandet. Ju konkurrenstrycket försvagas desto blir risken förstörremer

saldot skall bli negativt för samhällsekonomin och konsumentkollektivet.att

Så sker till det negativanär bidrar de fem kostnader harnettot typer av som

redovisats i kapitel allokeringsförlustema, inkomstöverföringsef-Dessa år
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fektema, de s.k. lobbingkostnadema, förlusterna ineffektivitet samtgenom

de dynamiska effektivitetsförlustema.

Den samlade avvägningen måste alltså i princip ske från samhällsekonomisk

utgångspunkt. Vid prövningen får bl.a. uppmärksammas, försök tillnär

värdering olika kostnader görs, den alternativa användning samhälletsav av

kan aktualiseras vid bedömningen de ekonomiska effekternaresurser som av

viss konkurrensbegränsning. långsiktigaDe dynamiska effekternaav en är

givetvis också betydelse. Centralt för bedömningenstor konkurrensenärav

i sin helhet på den relevanta marknaden. Bedömningen måste alltså präglas

vad totalt bäst förär få effektivast möjliga konkurrens.sett att Detav som

anförda beskrivs i detalj i specialmotiveringen.nu mer

Bestämmelsen grundas på synsättet den effektiva konkurrensen denatt utgör

nivå lagen skall medverka till upprätthålla. Vid tillämpningenattsom av
bestämmelsen har därmed i princip utgå från vilket slutresultat denattman

aktuella konkurrenbegränsningen framkallar i förhållande till måttstocken

effektiv konkurrens. Det nivåsänkningär den konkurrensbegränsningen

skapar får betydelse i ärendet. Självfallet kan nivåer detta slagsom av

normalt bestämmas i konkreta iAnalysen enskilt ärendetermer. ettmer

kan dock allmän bild tänkbar grad målawikelse, det gällernärge en om av

den aktuella konkurrensbegränsningens effekter på konkurrensen. prin-Den

cipiella utgångspunkten såledesär den konkurrensbegränsningaratt som
minskar konkurrensens effektivitet önskvärda frånär allmän synpunkt.

Även risker för hämmande konkurrensen beaktansvärdaär iett av

sammanhanget. Detta uttrycks för närvarande begreppet riskgenom som
finns inbyggt i rekvisitet skadlig verkan. Idag kommer detta inte till uttryck

i själva lagtexten. Så bör dock ske i den missbruksbestämmelsen.nya

Emellertid bör väljas är ägnad hämma, såsomtermen adekvatatt en mer

beskrivning.
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konkurrensbe-förtill försvaråberopaskanprövningen detFör ensomav

prövningenuppsamlingsrekvisit markeraranvändas attgränsning bör ett som

därvidbör docktidigaresynpunkt. Som nämnts termenfrån allmänsker

beteckninghabehovetmåste tillgodosesutgå. Vidareotillbörligt att enav

möjligakonkurrensbegränsningar är attklassificering deeller somav
enligtallmänprövningsrekvisitetochhämmandekravetdärförförbjuda att

hämmande konkurren-uppfyllda. Eftersommissbruksbestämmelsen är ett av

anfördakommittén deskadlighetformframstår attanseravsom ensen
använda begreppeti lagtextentillgodosessynpunktema kan attgenom

användaocksådärigenomsynpunkt. kanallmän Manskadligt från

beteckning,sammanfattandekonkurrensbegränsnin gskadliguttrycket som

bort.skadlig verkankonkurrensbegränsningar med tasbegreppetnär

lämpligt.intebestämmelsen äri självamissbrukanvändaAtt termen

införandeinte ochrekvisit finnsytterligaretillföra ettNågot behov att ettav
påEmellertid kanproblem.givetvis skapa ettskulle därmedbegreppetav

lagregeln utgördenmarkeringsig önskvärdi attgörassätt nyaannat aven
missbruksbe-kallasbrukarallmäntsedan längetill vadmotsvarigheten som

bestämmelsensyfte förslagi dettaKommittén lämnar attstämmelsen. om

Allmänlydelse:följanderubrik medsärskildföregåsskall i lagen av en

konkurrensbegränsningar.skadligamissbruksbestämmelse mot

skadligslå fast vad äravfattningsinBestämmelsen bör ensomgenom
operativstarktsamtidigtmening ochkonkurrensbegränsning i lagens ges en

skall vidtasåtgärdparagrafen motdet iinriktning att enatt angesgenom

konkurrensbegränsning.sådan

kommitténinnebörddenredovisasspecialmotiveringen närmareI som

detkanrekvisit.olika Sammantagetoch dessi bestämmelsenlägger om

bestämmelsentill denförhållandeiskadlig verkannuvarande begreppet nya

bestämmelsenspåverkatmateriellt harolika delarbegreppetssägas att

självaframträder iavseendeninte i allafastän dettaflerautformning sätt
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lagtexten. Rekvisitet från allmän synpunkt liksomdock föranges

närvarande. begränsasDet dock i förhållande till nuläget kopplingengenom

till ändamälsbestämmelsen. Rekvisitet försvärande hindrandeeller av annans

näringsutövning har dels imarkerats positiva i ändamälsbestämmel-termer

uttrycket främjar etablering företag, dels byggts insen genom av nya som

viktig del konkurrenstestets materiella innehåll. Effekter på pris-en av

bildning och effektivitet bildar alltjämt givnaden bakgrunden till hämman-

dekriteriet även de behöver särskilt. Konkurrenstestetprövasom

framträder något det gäller lagtextnär i själva verketnytt utgörsom men

viktig del den materiella bedömning sedan lång tid vidgörsen av som

tillämpningen tidigare och gällande missbruksbestämmelse.av nu

Därför är det befogat viktigasäga delar det nuvarande begreppetatt att av

skadlig verkan införlivatshar med det materiella innehållet i den nya
missbruksbestämmelsen. innebärDetta vi har bevarat värdet denatt av

omfattande rättspraxis vuxit fram och belysts i den rättsvetenskapligasom

litteraturen. Härigenom fär den bestämmelsen betydande rättslignya en

stadga och konkretion redan från början. tillämpningDess bör alltså sinta

utgångspunkt i hittillsvarande praxis kommittén intenär tagit annan
ställning.
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ställningdominerandeMissbruk11.2 av

domine-missbrukbestämmelsesärskildföreslårKommittén avomen
företagdominerandeställning. Närrande ett

prisfrågaidiskriminerar m.m.,om
exklusivavtal,tillämpar2.
ellersäljvägrar3.

kopplingsförbehålltillämpar4.
skadligtskallförfarandetvarvidmissbrukföreligga ansesdetkan
åberopakanFöretagetmissbruksbeståmmelsen.allmännaenligt den

konkurrensbegränsningen.förursäktutgöromständigheter som

utomlandsochSverige attikonkurrensrätteninomprincipviktigärDet en
andrapåställning ändominerandemedföretagpåkravställer strängareman

konkurrensbe-i sigutgörmarknadspositionenstarka enDenföretag.

konkurrens-förställningdominerandesinanvänderföretagetgränsning. Om

verkningarskadligabetydanderisk fördetfinnsförfaranden attbegränsande

uppkommer.

tillförhållandeiköparmaktsinmissbrukakanföretagDominerande

härige-ochkonkurrentersinamedhar gemensamtleverantörer, mansom
företagSådanabekostnad.konkurrentemassjälvasigindirekt gynnanom

dominerandedetbådeinsatsresurservissamonopoliseraockså somkan

förut-harföretagDominerandebehöver.konkurrenternaochföretaget

konkurrenter-självasigmyndighetermedi kontaktersättningar gynnaatt
kanbutikslägen. Detöverkommafrågakan attbekostnad. Det omvaranas
oftamyndigheterdäroffentligautformninggällaockså m.m.normerav

företagDominerandesmå.framförföretagmedsamarbetaföredrar storaatt
pådistributionskanalema utsig de bästaförbehållaexklusivavtalkan genom

olikamängdPåkonkurrenterna.förförsvåradärigenomoch enmarknaden

konkurrensenåterståendedenreduceraföretagdominerandekansätt ett

verksamhet.konkurrentemasförsvårabl.a.attgenom
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fördominerande ställning har central betydelse reglernaBegreppet om

prövning företagsförvärv. avsnitt 12.2.2 belyses begreppetsnärmareIav

missbrukinnebörd. Kommitténs fortsatta överväganden rörande av

innebörd idominerande ställning utgår från begreppet skall haatt samma

bådadessa sammanhang.

inställningen tillFrånsett företagsförvärv denreglerna har strängaom

inte kommitkonkurrensbegränsningar företag dominerande ställningmedav

Finland ochtill uttryck i gällande lagtext. andra länderKLs I somnu

missbrukCanada innehåller lagstiftningen uttryckliga bestämmelser om av

Romfördragetdominerande 86 iställning. Samma sak gäller EG-rätten. Art

har följande lydelse:

dominerandesidaMissbruk från eller flera företagsett av en
inom väsentligställning på den marknaden eller engemensamma

påverkadel i utsträckning detdenna den är ägnatär, attav
oförenligt med denhandeln mellan medlemsstaterna, gemensam-

marknaden och förbjudet.ma

Missbruk kan särskilt bestå
för-direkt oskäliga inköps- ellereller indirekt påtvingandea av

affärsvillkor,säljningspriser oskäligaeller andra
utvecklingavsättning tekniskb begränsning produktion, ellerav

till förfång för konsumenterna,
prestationerlikvärdigatillämpning olika villkor förc av

nackdeltillskyndashandelspartner, varigenom dessagentemot
i konkurrensen,

såsom villkor för avtalspartnerd uppställande avtal, att
till sin ellergodkänner tilläggsprestationer, vilka varken natur

föremålet för avtalet.enligt något medhandelsbruk har samband

ställning.missbruk dominerande IEG råder således förbudInom mot av

konkurrensbe-finska konkurrensbegränsningarden lagen attom anges en

påverkargränsning skadliga verkningar denskall ha bl.a. omanses

tillnäringslivet lederprisbildningen, effektiviteten inom ellerhämmar

Såsomvidare:missbruk dominerande ställning marknaden. Det angesav

missbruk dominerande ställning marknaden bl.a. att enansesav
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affärsförhållande, använder sigaffårsidkare sakskäl avstår frånutan ett av

affärsvillkor begränsar kundensinte bygger på god handelssed och somsom

oskälig ellerhandlingsfrihet, tillämpar prissättningspraxis ären som

sinutnyttjarsyftar till konkurrensen och hanuppenbart begränsa attatt

vidi syfte begränsa konkurrensendominerande ställning marknaden att

nyttigheter.produktion eller marknadsföring andraav

vilka betecknascanadensiska konkurrenslagen nio förfarandenDen anger

Uppräkningen inte uttömmande.missbruk dominerande ställning. äravsom

sådantåläggandeingripa förbud ellerKonkurrensdomstolen kan med mot

förfarandetmissbruk. förutsättning härför i lagen bl.a.Som attanges

väsentligt minskar på marknaden.hämmar eller konkurrensen

missbruks-i allmännaKommittén föreslår avsnitt 11.1 konkurrenslagensatt

innebördbestämmelsensinnehåll. redovisasbestämmelse får Därett annat

påbyggerMissbruksbestämmelsenoch hur den skall tillämpas. en

innehåller denhärtillskadlighetsbedömning i efterhand med hänsynoch

skallinnebördhållna bedömningsgrunder,enbart allmänt närmarevars

vidtaskonkurrensbegränsningarpreciseras i praxis. frågaI som avom

i lagenmöjligtdominerande ställning däremotföretag med detär att

bestämmelsensförförutsättningar skall gällavilkanärmare somange

tillmed hänsyntillämpning. sådan precisering angelägen ävenEn är att

särskildfarliga för konkurrensen. Isådana förfaranden ofta särskiltär en

missbrukexempelparagraf därför vad kan utgörabör avsomanges

generalklausu-konkretiserarsådan bestämmelsedominerande ställning. En

ökaderättstillämpningen. ävenDenlens innebörd och Ökad stadga gerger

olika förfaranden.företagen konsekvensernamöjligheter för bedömaatt av

special-dominansmissbrukinnebär bestämmelseSystematiskt enomen
Ävenmissbruksbestämmelsen.förreglering inom den allmännaramen

fallenspecialreglering. bådasådan Iföretagsförvärvreglerna utgör enom

ställning:dominerandeföretagingripanden medfrågadetär motom
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reglerna företagsförvärv syftar till strukturkontroll, bestämmelsenom om

dominansmissbruk syftar till åtgärdskontroll.

diskuteradeDen bestämmelsen behandlar inte ingrepp den domine-nu mot

rande ställningen i sig, denna kan ha skadliga verkningar.trots Den äratt

i stället riktad den situation uppkommer dominerandenär detmot som

företaget vidtar vissa konkurrensbegränsande åtgärder och därmed

missbrukar den dominerande ställningen. Utgångspunkten för kommitténs

överväganden den relevantaär marknaden balans iär och medatt ur

förekomsten för samhällsekonomin och konsumenterna farlig mark-av en

nadsdominans. Normala marknadsmekanismer kan i dominanssituationen

ha upphört fungera i kanske mycket utsträckning. i sådanatt Det ärstor en

marknadssituation angeläget låta sidokonkurrens i balansväxaatt en upp

med det dominerande företaget för minska dess marknadsmakt ochatt

återställa balansen. dettaI perspektiv vissakan konkurrensbegränsande

kopplingar och andra beteenden framstå särskilt betänkliga denärsom

befäster eller förstärker marknadsdominansen.

kan diskuterasDet vilka förfaranden skall missbrukutgörasom anses av
dominerande ställning. Som framgått det vanligtär motsvarandeatt

bestämmelse i andra rättsordningar innehåller icke uttömmandeen

uppräkning förfaranden antingen betecknas missbruk ellerav som som

utpekas något i det enskilda fallet kan bedömaattsom som vara som

missbruk. den konstruktionenI får möjlighetdärvid invägaattsenare man

ytterligare omständigheter innan ställning i frågan huruvidatas om

förfarandet skall betecknas missbruk i det aktuella fallet.ettsom

Enligt kommitténs mening bör bestämmelsen rikta in sig på beteenden och

åtgärder innebär framträdande risker för dominerandedetattsom mer

företaget befäster eller förstärker sin marknadsdominans. marknadssitu-I en

ation med dominerande företag såledesär det särskilt viktigt företagetett att

inte vidtar åtgärder förekomstenhämmar utvecklingenellersom av en
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konkurrenstryck,verksamteffektiv Behovetkonkurrens. ett somav

isåledes gällandesig ävenframhållit i sammanhang, görkommittén andra

detta sammanhang.

i förstadominansmissbrukbestämmelsebakgrund bördennaMot omen

slår ellerföretagetfrån det dominerandevissa förfarandenhand utsomavse

expanderahindrar demellerpå marknadenförsvagar befintliga aktörer att

hindra nyetablering.åtgärder för attsamt

uppräknadeslår fastregelinte bör haKommittén attatt somenanser man

slå för hårt. Ettsådan regel skullemissbruk. Enförfaranden är att anse som

konkurrens-ochin andra aspekter. MDfinnas förbör vägaattutrymme -
rörande detframkommitomständigheterbeakta alla deverket har att som-

för-vidtagit. Betydelsenföretagetdominerandeförfarande det avsom

effektivutvecklingenförekomsten ellerfarandets inverkan av en

konkurrensbe-bakgrundSärskilthar berörts.konkurrens attmot avnyss

befogat företagetdetdominerande företaggränsningen vidtas är attettav

kringutredningframförfarandet läggermotiverar ochde skäl somanger
bästadenföretaget hardet ärdetta talardetta. För även att som

fall.i visstagerandeföretagetsligger bakomkunskapen vad ettsomom

måstevill åberopaföretagetomständighetermåste gälla deAllmänt att som

skallförfarandet intesynpunkt förfrån allmänbetydande tyngdha att

restriktivintahärfinns starka skälmissbruk.stämplas Det att ensom

hållning.

förbevisbördansig för helt läggai för skälanförts ochVad har utgör attnu

Kommittén övervägtharpå företaget.missbrukförfarandet inte utgöratt

övervägande inte åläggsföretagförskäl talar dockmöjlighet.denna att ett

får isynpunkt. Detfrån allmänbetydelseomständigheter harstyrka attatt

tillämpningavvägningennödvändigaligga denstället MD göra utanatt

bevisbördekrav.formellaav
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diskuteradeDen bestämmelsen bör inte bara den situationen det ärattavse
företag är dominerande.ett Den dominerande ställningen kan innehassom

tillsammans flera mindre företag sammanhållsav som av gemensamma
ägarintressen eller på sätt. Dettaannat vad gäller enligtmotsvarar som

Ävenbestämmelserna företagsförvärv. den situationen flera företagom att

tillämpar förfarandeett ha sådangemensamt intressegemenskaputan att en
bör falla in under bestämmelsen, tillsammansde har dominerandeom en
ställning. Detsamma gäller företagen inte konkurrerar inbördes.om

Missbruksbestämmelsen bör följande innehåll:ges

Missbruk marknadsdominansav

Om eller flera näringsidkare har dominerandeen som en
ställning på marknaden vidtar konkurrensbegränsandeett
förfarande, vilket innebär missbruk denna ställning,ett skallav
förfarandet skadligt enligt 13anses

Såsom missbruk kan bland följandeandra konkurrensbe-anses
förfaranden:gränsande

missgynnande näringsidkare i fråga pris,av annan om
rabatt eller affärsvillkor vid inköp eller försäljning,annat

exklusivavtal och liknande förfaranden bindersom
leverantörer eller distributionskanaler,

säljvägran eller avstående från affärsförhållandeannat utan
saklig grund,

uppställande såsom villkor för avtal avtalspartner god-att
känner tilläggsprestationer, vilka varken till sin eller enligtnatur
sedvänja har något samband med föremålet för avtalet.

Bestämmelsens allmänna uppbyggnad innebördoch bör här först kommente-

Bestämmelsen utgår från det konkurrensbegränsande förfarandetras. att har

vidtagits eller flera företag med dominerandeett ställning. Härefter skallav

det vid prövningen fastslås förfarandet faller in under de beskrivningaratt

återfinns i bestämmelsens andra stycke. måsteDetsom exempelvis

klarläggas huruvida företag tillämpar olika priserett för olika köpare.

Bevisbördan för de omständigheter dominerandeutgör ställning och densom
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ansökangörpå denprimärtliggerkonkurrensbegränsningen somaktuella

MD.hos

motiverakanomständigheterochskäldeprövningeniled somNästa avser
beaktandemedskemåsteBedömningengodtagbart. avförfarandetatt anses

Deagerande.företagsdominerandeförgällerkravde stränga som
betänkliga,särskiltframstårbestämmelseniuppräknasförfaranden somsom

ibörjanfrånsig redanplacerarföretag. Desådant envidtasdenär ettav
missbruksbe-allmännaenligt denskadlighetsbedömningtillgränszon en
eller är ägnatinte harförfarandetvisakanföretagetOmstämmelsen. att -

intedetblimåste slutsatsen atteffekterkonkurrenshämmandefåatt -
utgångspunkterekonomiskafråndåFöreteelsen ärmissbruk.föreligger

förfarandetsinte uppvägerförfarandetförtalarOm detointressant. som
särskildharkonkurrenstrycketpåeffekternavarvideffekter,negativa

ställning. För-dominerandemissbrukfrågadetbetydelse, är ett avom
enligt denskadligtstycketförstaenligt detdärmedskallfarandet anses

åtgärdvidtaskallinnebär MDmissbruksbestämmelsen. Detta attallmänna

konkurrensbegränsningen.skadligadenkonkurrenslagenenligt mot

domine-missbrukinnebärakanlagförslagetenligtförfaranden avDe som
Ävenvertikalfåttharexempel. Dessaendastställning utgörrande

kanFörfarandenabestämmelsen.dockomfattasförfarandenhorisontella av

konkurrenter.potentiellaellerkonkurrenterriktadsin udddärvid ha mot

framståförfarandena ettÄven följden kansyftet ellerså somärattutan

led. Detellertidigaremarknadsmakt sommissbruk gentemot senareav
dessaföretagenellerföretagetalltsåförfarandena är genomutmärker att --

konkurrensförutsättningama.påverkarnegativtsättsnedvrider eller annat

inteställningdominerandemissbrukbeteckningenpåpekasbörDet att av

uppsåtligt.skallförfarandetnågot kravinnebär att vara
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förfarandenDe i uppräkningen inskränkningutansom anges avser varor,
tjänster eller andra nyttigheter, terminologiäven när och utgår frånexempel

varuområdet. inteDet frågaär uttömmande uppräkning.om en

Kommitténs förslag innebär begreppet missbruk dominerandeatt av

ställning får specifik innebörd den uttryckliga kopplingen tillen genom

generalklausulen. frågaI bedömningen själva de förfarandenom av som

utgör exempel på missbruksfall syftar förslaget inte till någon ändring i

gällande rått vad följerutöver förslaget till lydelse densom av ny av

allmänna missbruksbestämmelsen.

Särskilt blockbildningen inom detaljhandelnom

såvälInom partihandels- detaljhandelsled det framför alltär tresom

grupperingarblock ICA, ochKF D- och Sabagruppen fram-ärsom-
trädande.

Blockbildningen har i mycket hög påverkatgrad grossistfunktionens

utveckling i sin påverkats olika faktorer,mängd där bl.a.tursom av en

utvecklingen antalet butiker, leveranstider, inköpens storlek gång ochav per

sortimentutvecklingen varit betydelse.storav

Genom industrialiseringen urbaniseringenoch dagligvaruhandeln ochväxte

ställde högre krav på grossisterna. Antalet dagligvarugrossister har

uppskattats till 700 i början l920-talet. till omkringDessa levereradeca av

17 000 butiker. Antalet säljare och konsulenter så många inköpenattvar

oproportionerligt lång tid. Inköpsvolymema små ochupptog en var

hanteringen blev orationell. förhållandeDetta drev på utvecklingen mot

koncentration och grossistfunktioner.nya
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dagligvaruhandeln.utvecklingen inompåverkade ocksåSjälvbetjäningen

Standardiseringkundanpassade förpackningar.krävdeBl.a. systemet av

förutsättning.viktigtidigare härpåbörjats långthade envarvarorna som

inbördes. Sam-påverkat varandratvå handelsleden harUtvecklingen i de

konsumtions-ändradedärmed konsumenternashällsutvecklingen i ochstort

butikerna detförutsättning.varit viktig Förhar givetvismönster varen

grossist.sitt varubehov från Dettapraktiskt få huvuddelenkunnaatt enav

stordrifts-harsortiment. Omväntgrossister med bredareinnebarkrav större

önskemålenbutiksledet.utvecklingen ipåverkati grossistledetfördelarna

ocksåfärre butiker hartillvolymergrossistema levererafrån störreatt

butikerantalettillallivsbutiker och lettutvecklingenpåverkat attmot

minskat.

idistributionssektorn harbåde ochTeknikutvecklingen inom transport-

spelat roll.sammanhanget storen

distributioninneburit rationellareBlockbildningen har varorna.aven

säkrai formfördelarocksåmed grossisten harButikens samarbete gett av

butiken,skötselhjälp medmarknadsföring,ileveranser, styrka av

attraktiva lägen.ietableringhjälp vidprissättningsservice, utbildning och

betydelse.varithar härkaraktärMarknadsföringsarbetets ändrade av

SAVA-akti-veckoannonseringsamaktiviteter ochformReklamarbete i av

i mark-Styrkanfåttextrapriserbjudanden ökatharviteter och utrymme.

Block-med starka enheter.centraltdet skernadsföringsarbetet ökar om

förhandlingspositionockså förstärktbildningen innebar gentemoten

sig tillförhandlamöjligheterochFörhandlingspositionen stärksindustrin. att

ocksådelslutligen tillBlockbildningen kanfördelaktiga ökar.rabatter en

positionsinsyfte stärkarått.konkurrenssituation Idenförklaras attsomav

grossist inomochdetaljistintegrationen mellanpå marknaden har resp.

strategi.varit viktigblock en
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hittillsVad redogjorts för några viktiga förklaringar till strukturdagensär

inom dagligvaruhandeln framträdandemed block på marknaden. Påtre

år har del negativa konsekvenser blockbildningen uppmärksam-senare en av

i olika utredningar.mats

Bindningen mellan grossist detaljist bindningoch stark. Med härär menas

de olika formella informellaoch bindningar knyter butikernatyper av som

konsumentföreningama till blocks partihandelsföretag också tillsamtresp.

Detaljinvest inom och Sabagruppen. detaljisten knuten till sinD- Att är

grossist visar sig i Vivobutikbl.a. köptroheten hos ICA-, ochKonsum-en

m.fl. grossist. iSom exempel kan 5 § ICA-stadgannämnasgentemot resp.

föreskriver möjliga utsträckningICA-köpmannen i kurs.störstaattsom

här skall täcka sitt varubehov från distributionscentralden belägenärsom

inom det område ICA-handlaren sin konkretdär har rörelse. Vad detta

innebär visserligen tolkningsfråga stadgan uttalar dock kravär etten men

på köptrohet. Köptroheten visar sig i praktiken genomsnittligattgenom en

ICA-handlare omkring 80 % sitt via dentäcker varubehov egnaav

grossisten. Konsumentföreningarnakonsumbutikema formellt friaär göraatt

sina inköp från vilken grossist vill, dagligvaromade levererassommen av

till konsumbutikema kommer 90 % från den rörelsen. ICA och KFca egna

säljer till vidareendast de medlemmarna. Butikemaföreningarna haregna

ekonomiska Grossist-fördelar köptrohet ochrabatter bonus.storav genom

åtminstone Påhar på kort sikt huvuddelen sin volym säkrad. delarema av

sitt sortiment grossisten från sinakan dock konkurrensmötaav egna

leverantörer industriledet intresse direkt tillkan ha levereraattsom av

butikerna. eftersom industrin relationer tillberoende godaMen är av

grossisten, dels för distribution till butiker,andra produkter eller andraav

för åter få sortimentdels nyttja grossisten för distribution detatt av som
butiksledet,industrin kanske tillfälligt vill direkt till kan detbara leverera

eventuellt känsligt förbi partiledet.gåattvara
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bindningarna mellanstärkafinns olikaoch rabatter sättbonusFörutom att

utvecklatpartihandelsföretagenår hargrossist detaljist. Underoch senare

Samtidigt dettabutikerna.för debestållningssystemdatabaserade somegna

blirkanalerinköp via andraeffekten ocksårationalisering blirinnebär atten

mindre intressanta.

etablering,prissättning,områdenolikacentralt inomserviceDen gessom

grossistentillockså handlarenknytermarknadsföring, investeringar osv.

sitt block.medosäkert brytariskfullt ochframstårdet attatt somgenom

någotsikt sällandetaljisten kortsortimentsitt harhuvuddelenFör av

inköpsalternativ.konkurrenskraftigt

in påmöjligheter kommamindre producentersLokala och oftast att

i det häruppmärksammatsproblemmarknaden år ett annat samman-som

mellanbindningarnaochdistributionsapparatenstorskaligahanget. Den

fåproducenterför lokalamedföra problemdetaljist grossist kan attoch

sitt sortimentfåhandeln ochtill etableradesina produkter denleverera ut

intresse från dessemellertidEnligt handeln finns dettill butikerna. ett stort

påpekarbutikerna. Handelniproducerade produktersida få lokaltatt

ökati sortimentetlivsmedellokalt producerade attockså andelenatt men

producentertillräckligt många lokalafinnsdels det inteproblemen är att

dels deregelbundna leveranser,tillräckligt ocherbjuda attkan storasom

förhållandevis dyra.blirproducerade produkternalokalt

regelbundenhet ii frågaerbjuderblockettrygghet detDen omegna

detställsvolymer görsortiment de kravoch leveranser storasamt som

viktigtfå leverera. Det årsvårt för lokala producentermånga gånger attatt

kedjornassälja sina produktermöjlighetlokala producenter att genomges

butiker.

Detalj-ochinom ICAaktierna förekommerhembudsskyldighet påDen som

butiksinnehavarenförhindrarbindninginvest formellär sommeren annan
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utanför någonbedriva verksamhetenochbutik ICAmed sin lämna t.ex.att

övergå till göraomöjligtOlika regler detkedjorna. gör attatt t.ex.av
villICA-handlarengrossist. Omfrånhuvuddelen inköpen upp-annanenav

tillbutiken butiksbolagetsäljainte hellerkan hanmed verksamhetenhöra

anvisar.den ICAnågon änannan som

ICA--det s.k.inom ICAhembudsskyldighet reglerasBestämmelserna avom

som ochICA-handlaren ärDetaljhandel ochsluts mellan ICAavtalet som

bildar denDetaljhandelmed ICATillsammansñnansieringsavtal.ett

%.9börja medtill ägeraktiebolag där hanICA-handlarenblivande attett

allaså småningomhandlarenuppgjord plan köperi förvägEfter uppen
möjliggörbehåller.Detaljhandel DettaICAaktier i bolaget förutom en som

förutsättningICA-avtalets § l.lEnligthembudsskyldigheten. anges som en

förbinder sigICA-butik. ICA-handlarenförblirbutiken attför avtalet att en

2.2avtalets §Detaljhandel.ICA Itill någonöverlåta aktierna äninte annan

i butikensina aktierskyldig erbjudaICA-köpmannenvidare är attattanges
sinaöverlåtapåsälja sättvill ellerDetaljhandel hantill ICA annatom

aktier.

hyresavtalDetaljhandelvanligenträffar ICAbutikslokalendet gäller ettNär

upplåter sedanhyresvärdDetaljhandelfastighetsägaren. ICAmed som

ICA-drivabutiksbolagetskyldighet förbutiksbolaget medtilllokalen att en

kontraktetförförutsättningenhyreskontraktetEnligt är attbutik i lokalen.

hyrestiden ärICA-handlaren underledaredessbutiksbolaget och

enligt demedlemmarsamverkarlojalti ICA-förbundet ochmedlemmar som

ICA-stadgan.iuppdragit § 4förbundetriktlinjer för förbundet som

omedelbarttillavtaletregionföretaget sägarättHyreskontraktet att uppger

stadgarICA-förbundetsinte följerbutiksbolaget samtupphörande, bl.a. om

upphör.i ICA-förbundetmedlemskapetom

butiksinnehavarenomöjligt förpraktikeni atthembud detReglerna görom

verksamhetbedrivaförlämna ICAbibehållet butiksbolagmed att t.ex.
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utanför någon dagligvarukedjoma. blir ocksåDet därmed i praktikenav

omöjligt övergå till huvuddelen inköpengöra hosatt t.ex. att av en annan

grossist. relaterade bindningarna inte tidsbegränsade.De ärnu

det tredje blocket sluts liknandeInom Standardavtal fast här köp-mellanett

och Detaljinvest, intedvs. mellan köpmannen grossistföretagetochmannen

Dagab. Avtalet fmansieringsavtalär och viktigt syfte med avtalet ärett ett

ifrågavarande butiksläge och lokaler behålls inom blocketsatt trygga att

intressesfár. Hembudsskyldigheten finns inskriven i avtalet möjliggörsom

detta. avtalet ingår också viljeyttringI angående köptrohet i denen

bemärkelsen handlaren förutsätts köpa de han behöver frånatt att varor

Dagab förutsättningunder priser, leveranskapacitetDagabs och kvaliteteratt

konkurrenskraftiga.är inköpsgrad på minst 30En % uttrycks ettsom

riktmärke.

framförallt två faktorer inomDet är blocken ifrågasättaskan motsom

bakgrund regel dominansmissbruk. förutsättningarna ingårI attav en ny om

de två blocken, i fallstörsta på vissa marknader, sådan ställningharvart en

de dominerande i mening.är lagens på köptrohetKravetatt att anse som

och hembudsskyldigheten framstår långt gående begränsningarsom av

konkurrensen. Dagab har betydligt lägre inomInom krav ICAänettman

i fråga köptrohet. Formuleringen i väsentligtavtalet ställer lägre krav.om

ICAs mycket höga krav och höga följsamhet till iavtalet detta avseende

torde enligt kommitténs mening komma missbrukatt ettanses som genom

det form exklusivavtalutgör binder led i distributions-att etten av som upp

kedjan. Motsvarande torde gälla hembudsskyldigheten. Inom KF ärom

visserligen köptroheten i det lika hög. beror emellertid intenärmaste Detta

på någon formell skyldighet torde ha med samhörighetengörautan attmera

inom den kooperativa rörelsen.
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12. REGLERNA OM KONTROLL AV

FÖRETAGSFÖRVÄRV

12.1 Gällande rätt

gällande bestämmelsernaDe företagsförvärv i 5-9 infördes i§§ KLnu om

och med tillkomsten 1982 års lag. Ingripande kan ske företags-ettav om

förvärv antingen leder till dominerande ställning på marknaden fören en

tjänst eller nyttighet eller förstärker redan dominerandevara, annan en

ställning. Ytterligare förutsättning förvärvet medförär sådanatten en

skadlig verkan i generalklausulen. Ingripandet skall tillleda attsom avses

den skadliga verkan förvärvet förhindras. skall i förstaDetta hand skeav

förhandling. Om det viktär särskild från allmän fårsynpunkt för-genom av

handlingen syfta till näringsidkaren skall avstå från förvärvet.att

frågaLagen gäller i alla förvärv företag driver verksamhet inomom av som

landet förvärvet gäller aktier, iandel handelsbolag, rörelse elleroavsett om

del Till företagsförvärvrörelse. hänförs vidare fusion.av

Ingripande fallkan ske i då näringsidkaren flera näringsidkareäven är en av

binds ägarintressen eller på ochsättannatsom samman av gemensamma

hans förvärv får förstärkereller dominerande ställning påsom genom en

marknaden.
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dessavslutatsföretagsförvärvetavstå från attutanförhandlingHar attomen
meddelahandi förstaförhindras, kan MDkunnatskadliga verkan har

konkurrensbe-elleravtalsvillkorvisst avtal, annattillämpaförbud att

ändraåläggandemeddelaockså ettkan attförfarande. MDgränsande

förbjudahandi sistaförfarandekonkurrensbegränsande samttillämpat

påskettaktier harförvärvinteförbud fårsådantförvärvet. Ett somavavse
exekutivpåinrophar skettförvärvellerFondbörsStockholms genomsom

sigavhändanäringsidkarenåläggai ställetfall skall attMDauktion. dessaI

endastbliråläggandeellerförbudegendom. Ettelleraktierna annan
förbudfastställanderegeringen. Ett motettfastställsdetgällande avavom

ogiltigt.blirförvärvetinnebärförvärv attett

handläggningenavseendebestämmelsersärskildaövrigtiinnehåller avKL

Ärenden handläggasföretagsförvärv skall19-23 §§.företagsförvärv om

undersökaanledningfinnerNO ettSåskyndsamhet. attsärskildmed snart

avtalidetta. Harsärskilt ettbesluta partskall hanföretagsförvärv, enom

skall NOför prövningtill snarastNOförvärvetanmältföretagsförvärvom
åtgärd. Omlämna detellerförvärvetundersöka utanantingen attbesluta att

får hanåtgärd,någonförvärvanmältlämna utanbeslutatharNO ettatt

intesåvidaprövning,MDsbegäraförvärvbeträffandeintedärefter samma
sakförhällandenföreliggandeuppgiftoriktighar lämnatnäringsidkaren om

i beslutet.ställningstagandetförbetydelseväsentligav

nuvarandedestudie hurgenomföralåtitKonkurrenskommittén har aven

ochBemitzUlfprofessorgenomförtsStudien hartillämpats.harreglerna av

beskrivningengäller den närmaredetbilaga 4. Närredovisasden nrsom
tillhänvisasrättstillämpningenförarbetendessochlagen samt avav

rapporten .
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Överväganden12.2 förslagoch

12.2.1 Förvärvskontrollens intensitet

Kommitténs förslag:

Kommittén föreslår förvärvskontrollen behålls och möjlighetenatt att
till ingripande mindre restriktiv. ingripanden oligopolsituatio-görs mot

möjliggörs kravet på dominans lägre.sättsattner genom
möjlighet till partiell avhändelse införs.En

Allmänna utgångspunkter

konkurrenslagen syftar till effektivDen skapa och upprätthållaattnya en

konkurrens bl.a. främjar rationell produktion och godsom en resurs-en

hushållning bidrar tilloch marknader underlättaröppnaatt samtsom

etablering företag och utveckling produkter. effektivtEttav nya av nya

utnyttjande näringslivets förutsätter de fördelas allokeras tillattav resurser

de branscher och företag i enlighetproducerar med marknadenssom

efterfrågan till lägsta möjliga kostnad.

flertalet branscher leder utvecklingen till ökad koncentration.Inom Uppen

till viss kan denna branschomvandling positivt bidra till bådegränsen

statisk och dynamisk effektivitet. påantalet företag starkt begränsasNär en

marknad minskakan dock utvecklingskraften inom branschen snabbt.

inomFöretag marknad har benägenhet på olika sökasätt sättaatten en

konkurrensen spel. sammanslagning antalet kan motiverasEn enheterur av

sänkta också marknadsdominan-kostnader önskar stärkaattav men av man

ökar kortsiktiga minskadeFöretaget därmed den lönsamhetensen. genom

kostnader och höjda priser, till priset dynamikendetta sker attmen av



172

upprätthållalångsiktigtmöjligheternavilket försämrarförsvinner, att

konkurrenskraften.

branschomvandlingendrivaskickadebästoch dess ägare ärFöretagen att

för långtförhindraspelregler kanmåste finnasdetvidare ensommen

försätta konkur-drivkraftinneboendekoncentration.driven Företagens att

sida finns detsamhälletsmotvikt. Frånreellmåste haspel enrensen ur

inte kanföretagenkonkurrensregler gördärför skäl sätta attatt somupp

konkurrensbe-tillkoncentration lederdriva utvecklingen mot ensomen

vikt den svenskakommittén detEnligt ärdominans.gränsande attstorav

markna-svenskaförtillräckligkonkurrenslagstiftningen är garantera attatt

andramonopol ochkarteller,karakteriserasinte går lägeder mot ett som av

koncentrationer.omfattande

vanligenförvärv uppkommerkonkurrenssynpunktfrånMinst risker ettav
Även tillledafusion kan docksådanintegration.vertikalvid enenen

ske närsådan. kanförstärka Detställning eller ettdominerande t.ex.en

kontrollmed överförvärva leverantörbakåtintegrerarföretag att engenom

immaterial-know-how ochellertillverkningsprocesserviktiga råvaror,

tillgångar.rättsliga

förstärkasellermarknadsdominans uppkommaPå kansätt genomsamma

distributions-viktigaförvärvi led,vertikala förvärv t.ex. avgenomsenare

kanaler.

Även ställning,dominerandeförstärkakonglomeratförvärv kanett en

styrka.finansielltill ökadtillgångförvärvarenexempelvis detatt gergenom

tillmöjlighetintegrationhorisontellinnebärFusioner engerensom

tillverkningsen-slåkanfrämstkostnadsbesparingar att sammanmangenom

detillverka den ellerkananläggningar. Genomtillheter större att man
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serier sänkaprodukter tidigare konkurrerat i längre kan mansom man om

styckkostnaden.

Vid horisontell integration kostnadsbesparingar uppkommakan andraäven

kan få inköpsrabatter eller vissabättre attatt t.ex. gemensammagenom man

funktioner för flera organisatoriskakan arbeta enheter.

horisontell investeringar i produktions-integration förutsätter oftaEn stora

anläggningar. företagsammanslagningen vissa kostnaderDessutom kräver

alltsåför omorganisera personal. inte baraoch omplacera Det äratt

stordriftsfördelar fusion, stordriftsnackdelar,uppstår vid ävenutansom en

för olika företagskulturer.ökade kostnader förena börDettat.ex. att

för fusion.uppmärksammas stordriftsfördelar åberopas till stödnär en

ligger iAlla de diskuterade intäkterna fusionkostnaderna ochovan av en

själva måsteden företagsekonomiska något företagenkalkylen och är som

stordriftsfördelama gär jämtberäkna. Ofta kan det komma visa sigatt att

för investeringarna.med stordriftsnackdelama och kostnaderna Attupp

integrationaktiekursen ofta gär i horisontellsamband med att enupp

förklaringar.tillkännages mellan två företag kan ha mångabörsnoterade En

vissasådan visionär företagsledning tillsätts ellerkan attattvara en ny

ocksårationaliseringar tillkännages, i för sig skedetta kan och utan attmen

företagen slås ihop.

måste företagseko-Vid prövningen företagsförvärv eller fusion denettav en

samhällseko-nomiska kalkylen vinster kompletteras medberäknadeöver en

förvärv.nomisk bedömning uppstår i samband med Ide risker ettav som

bedömning följande fem effekter ingå jfr kapitel 2.denna bör

till följdtill företagen1 inkomstöverföring frånEn konsumenterna av

monopoliseringmarknadsdominans.en
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delgrund2 samhällsekonomisk välfärdsförlustEn att enav

prissätt-monopolistiskvidinte råd köpa produkterkonsumenter har att en

ning.

aktiviteter föricke-produktivaför lobbing och andra3 Kostnader att

marknaden.dominerande ställning påförsvara en

X-ineffektivitet.incitament hålla kostnadernaSämre4 att nere

dynamikbrist påtill följdeffektivitetsförlusterOsynliga5 genomav

marknadsmakt.företagets

negativa konsekven-positiva ocholikarisker ochbedöma dessa vägaAtt att

uppgift vid företags-kompliceradofta långtvarandra ärmot en merser

situationemabåda ärförvid kartellsamarbete. Gemensamtförvärv attän

samhällsekonomin för konsumenternaochnettoeffekten förden långsiktiga

därför detenskilda falletbevisning i deti nutid medinte går belägga attatt

bl.a.Därtill kommerframtida effekter.huvudsakligen fråga attär om

i nutid, inte änförelegathadeeffektivitetsförlustema, de annatäven om

osynliga ochtill delnämligenlåter sigmöjligen delvis mätas. De är stor

jämföraalternativkonkretsig mätning redanundandrar attatt ettgenom

viduppmärksammafaktoreravgörandesagdamed saknas. utgörDet attnu

övervägandena.

Ökat jicsionskontrollbehov av en

oligopol utgörmonopol ellerföretagför flertal ettDominans ellerett ett

särskiltmarknader,mångabetydelsefullt problemsamhällsekonomiskt

höga.i övrigtnyetablering ärförimportkonkurrens ochhindren fördär

innebärakankostnadspressförsvagadprissättning och ettMonopolistisk

effektivitet ochoch marknadensproduktionens motallvarligt hot mot

huvudregelnvisserligenmåsteanförtsställning. redanSomkonsumenternas
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inom olikaföretagsstrukturenföretagsförvärvdet gällernär attvara

sida.från statsmaktemasingreppbranscher skall utvecklas reglerandeutan

risker förmedföra väsentligavissa fall, förvärven bedömsdärI att

måsteställning försvagas,marknadsmekanismen och konsumenternas

möjlighet ingripakonkurrensvärdandeemellertid de att motorganen ges

konkurrenskraftiga ochför sigföretagsförvärv innebär attsom var

ställning pådominerandeslåsutvecklingsbara företag och attsamman, en

förstärks.marknaden uppkommer eller

rättsreglertillämpningen deErfarenheterna praktiskaden är att somav

viktig konkur-utgjort del detför förvärvskontrollen harställts avenupp

fylla. Allmänt kanpraktisk funktionrensrättsliga haftoch attsystemet en

inteoch förarbetenutformningen lagden nuvarandedock konstateras att av

inteMöjligheter hartillräckligt effektiv.till tillämpning siglett tersomen

konkurrensrättligfrånhindra förvärvfunnits beslut i MDatt somgenom

påprisutvecklingenbakgrundtill stånd.synpunkt inte bort komma Mot av

Färgbranschen kan1991:5,konsumentfärgmarknaden jfr. SPKs Rrapport

ifrågasättas.avgörandet starktAlcroBeckert.ex. -

internationalisering.inslagidag starktför utvecklingenUtmärkande är ett av

svensk delförsvinner. Förförsvårar förvärvRegler över gränsernasom

utländska förvärv1982:617EG-integrationen lageninnebär bl.a. att om

västeuropeiskaSärskilt denförändras.svenska företag kommer attm.mav

förvärvsomrâdet.påtill ökad aktivitetledaintegrationen kommer att en

behandlar. Vidvipåställa krav detkommer högreDetta systematt nusom

griperEGs,bl.a.där flerförvärvsaktivitet rättssystem,över gränsernaen

utsträckningi såområdetreglernai varandra det angelägetär storatt

underlättakommermöjligt harmoniserade till varandra. Dettaär attsom

i olikakonkurrensmyndighetemaförvärvsprövningen mellanoch samarbetet

länder.
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Viss ekonomisk forskning påbetydelsen stark konkurrenspoängterar av en

hemmamarknaden för internationellt företag fram.starka skall Iväxaatt

andra studier Sverige beträffande förkonkurrenssituationens betydelseom

produktivitetsutvecldingen får detta inte något iställetstöd det ärutan

intemationaliseringens utförligbetydelse lyfts fram kapitel 3 försesom en

diskussion. Kommittén refererade studierna på olika visarde sättattanser

betydelsen stärka konkurrensen på hemmamarknaden bl.a.att attav genom

skyddade sektorer för konkurrens.Öppna

Betydelsen förvärvsreglema understrukits ägarutredningen.harav av

Konkurrenskommitténs möjligheten ingripa före-slutsats ochär prövaatt att

tagsförvärv måste förarbeten bör ikvar. Konkurrenslagen och dessvara

fortsättningen möjlighet i fall då förvärv ledaingripa alla de kanatt antasge

till påtagliga negativa effekter utvidg-för konkurrensen. innebärDetta en

ning ingripandemöjlighetema. nivån ligga diskuterasFrågan börav om var

i avsnitt.närmare nästa

Nivån pá kontrollen

nivåerBemitz framgår kan diskutera tänkbaraAv tre attrapport att man

på:lägga kontrollen

undantagsvis inskridanivå ambitionen till heltdär begränsadEn är att

i förarbeten kallas uppen-särskilt allvarliga fall vad nuvarandemot som

bara fall.

nivå reellt fungerande,där förvärvskontrollenEn som enman ser

betydelsefull konkurrensfrämjande ingripande skerdel i det och därsystemet

i fall förvärv till påtagliga skadliga effektersådana där får ledaantas mera

i långsiktigt perspektiv.ett

generelltnivå förvärvskontrollen ambitionendär harEn att mera

ingriper ipåverka strukturutvecklingen inom näringslivet och där storman
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tidigtochstrukturförändringaromfattning för kunna ettt.ex.att styra

marknadsdominans.stadium motverka uppkomsten av

nivåknappasthåll i däremotpå olika2 finns företrädda Europa,Nivå 1 och

i Enligtförvärvskontrollen USA.tidigarekännetecknade deni ställetsom

nivåpraxis på Därförarbeten och MDsBernitz ligger KLsrapport

nivåliggerpraxisdock NOs närmasthävdas att

departementschefenanfördemotiveringen till KLden allmänna attI

påmed sikteutformatsföretagsförvärv harför ingriparegelsystemet motatt

frånmedföra allmänförvärvet kan bedömasviktiga fall, därmycket en

möjlig-uttalade hankoncentration. Vidareolämpligmycketsynpunkt att

desäkerställa endastförtill ingripande borde avgränsasheten attatt

samhällssyn-så frånsådana åtgärder,fallenverkligt angelägna möts attav

centralstyrningbyråkrati ochomfattandeeffekter såsomnegativapunkt

undviks 81prop. s.

antaltänkbaraförbudsingripandenasbedömningsgrunder ochfrågaI om
uppfattningremissinstansersdepartementschefen dela vissaförklarade sig

99.fåtaligabli prop.företagsförvärv torde rättingripandenatt mot s.

synpunktfrån allmändå inte kanVissa exempel detnämns anses vara

i konkurs- ellersituationsåsom säljarensförvärvetotillbörligt sker, ettatt

sammanhangi detta ävenDepartementschefen uttaladeavvecklingsfall.

naturliga kommeralltsåfinnsföljande 99 Det attprop. moment soms.

område.samhällsingripanden dettai frågaför återhållsamhetverka om

nödvändiga strukturra-råd riskera dentill vi inte harMed hänsyn attattatt

befogad.sådan återhållsamhetjagförsvårastionaliseringen varaenanser

omständigheterövrigatyngd ochsaknarsidan sådanaå andraDär moment

innebär denföretagsförvärv,ingripandebefogat meddetgör mot ettett nya

förtillnäringslivet,effektiviteten inomförskydd nyttakonkurrenslagen ett

konsumenterna
.



178

Lagrådet uttalade förbud företagsförvärv bara ytterstaäratt mot ett en

förmodligen kommer tillgripas i särskildautväg, endast undantags-attsom

fall 561.prop. s.

Till fogasdetta kan näringsutskottets antydande i betänkandet 198182:NU

55, 16, med den utformning lagförslaget fått, ingripandenatt, mots.

företagsförvärv enligt lagen skulle komma bli relativt sällsynta och iatt

regel fall skadligadär den verkan fusionen uppenbar.avse av var

citerade måsteDe uttalandena karakteriseras mycket restriktiva.nu som
Även lagtexten med dess särskild vikt frånkrav allmän synpunkt för

meddelande förbud uttryck för mycket stark restriktivitet.av ger en

En granskning förarbetenanärmare lagen och alltså vid handen attav ger

fått sådessa försiktig utformning de egentligen inte kan användas föratten

hindra förvärv tillän leder mycket stark marknadsdominansannat att som

eller monopol. dessa fall infördes förbudsmöjlighet förFör detrena en

förvärvet.totala finns således inte i lagen något rättsligt regleratDet

förfarande för uppnå förvärvet godtas med bindande villkoratt att att t.ex.

del det förvärvade säljs eller något konkurrenspolitisktatt annaten av av

grundat villkor uppfylls. praktiska erfarenheterna visar dennaDe att

konstruktion olämplig. förvärvet förbjudasär Tanken skall i sin helhetatt

kan ha medverkat till lagstiftaren begränsade användningsområdet såatt

ytterligt starkt.

Enligt kommitténs uppfattning bör ändamålet förvärvsreglema imed den

konkurrenslagen inte generellt påverka strukturutveck-attnya vara mera

lingen. Nivå 3 bör således inte eftersträvas. Kommitténs islutsats ställetär

vi bör uppnå eller nivånärmaatt oss

finnas fogDet kan totalförbud förvärvandra deänatt anta att mot som

till statiskleder dominansmonopolism får vid vidgad fusionskon-även en-
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bli få jämförttroll med det mycket antalet företagsförvärvantas stora som-
genomförs. den meningen blir alltså ingripandemöjlighetI vidäven moten-

oligopolsituationer möjligheten ingripa till frånbegränsadt.ex. att-
konkurrenssynpunkt särskilt allvarliga fall.

kommitténSom pekar på i avsnitt 12.25 visar erfarenheterna ettatt

också behöver finnas för situationer partiellt avståendedär ellerutrymme

uppfyllande vissa villkor rättsligt bindande åtaganden både sigterav

påkallat för undvika ekonomiska förluster för samhället eller konsu-att

tillräckligt för föreslåroch motverka dessa risker. Kommitténmenterna att

därför inför möjlighet till föreläggande partiell avhändelse.att man en om

Kommitténs i det följande redovisade förslag innebär alltså ingripande-att

möjligheten något mindre restriktiv, så ingripanden oligopol-görs att mot

situationer möjliggörs kravet på dominans lägre.sätts Dessutomattgenom

införs möjligheten till partiell avhändelse.

12.2.2 Dominanskravet

Kommitténs förslag:

på dominerande förställning kvar förKravet bör attvara ange en ram
ingripande påmed stöd förvärvsreglema kan ske, kravetnär av men

dominans lägre i nuvarande förarbeten.sätts än den lagens

Grundläggande för företagsförvärv enligt förstakontrollen i KL 5 §ärav

ställning påstycket förvärvet medför förstärker dominerandeelleratt en

företag dominerandemarknaden. kunna harFör avgöraatt ettom en

ställning måste först frågabestämma den relevanta marknaden. I omman

detta begrepp hänvisas till diskussionen avsnitt l0.5.2.under
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ställning i förarbetenAvgränsningen vad dominerande har KLsärav som

dominerande ställningföretag hargjorts mycket därsnäv. Det sägs att ett en

till ochdet kan nämnvärd hänsyn konkurrenters poten-utan att taom agera

reaktioner.tiella konkurrenters

86. Unitedställning i Romfördragetsdominerande finns IBegreppet art

ställning.fastställt dominerandeBrand-målet EG-domstolen vadhar ärsom

effektivstånd hindraposition företag iHärmed sätter att attettavses en som

maktupprätthålls på marknaden detkonkurrens den relevanta att gegenom

kunder ochpå konkurrenter,uppträda märkbart oberoendesättatt ett av

konsumenter.

domineran-huvudkriteriumtyska lagstiftningen uppställerDen attett ensom

domine-marknadsställning uppnås eller förstärks. lagen närde I anges en

för någonföretag inteställning uppnåtts. gällerrande Detta när är utsattett

behärskarpå marknaden ellerbetydande konkurrens den relevanta

beaktasdetta avseendemarknaden i förhållande till sina konkurrenter. I

potentiell konkurrens,finansiellasärskilt marknadsandelen, resurser,

marknadenförekommande etableringshinder den relevanta samt

Enligtinnovationsgrad. regelnmarknadens utvecldings- och presumeras

enskilt företagförmarknadsdøminans föreligga marknadsandelen ettom

oligopol.Vidare situationer med duopol ochöverstiger 13. behandlas

ikonkurrenslagstiftning behandlar den s.k. ClaytonUSAs Act samman-

väsentligt minskarslagning företag. träffar fusionerLagen somav

på domine-monopol. Något kravkonkurrensen eller tenderar skapaatt ett

i denformellt i Motsvarande gällerställning uppställs inte lagen.rande

canadensiska lagen.

utvärderingen ifrågavarandefråga kommitsärskild underEn som upp av

dominans torde uteslutaalltså påregler det nuvarande kravetär att

duopol, oligopol ellermöjligheten förvärvspröva situationer medatt annan
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väsentlig koncentration. sådan begränsning framstår felaktig frånEn som

såväl konkurrens- konsumentsynpunkt. Problemet belyses Ahlsellsom av

och förvärvRatos Rörprodukter 1985:257. Efter fördjupadRP NOav

undersökning enligt 20 första§ fannstycket KL NO de företagenatt tre

tillsammans fick, riksplanet överstigandemarknadsandel tvåen

tredjedelar, och inom delen Norrland marknadsandel påstörre av en

85-90 %. På många skulle inte finnas något lokalt alternativ till deorter

båda storgrossistema.

fannNO dock förvärvet inte kunde bedömas dominansförvärvatt ettsom

i mening,KLs med hänsyn till den tolkning dominansbegreppetav som

kommer till uttrycki förarbetena. förutsätter, redan framgått,Dessa attsom

sådan dominansposition föreligger för någotdera företaget detta kanatten

på marknaden behöva tillnämnvärd hänsyn konkurrenter-utan att taagera

reaktioner. påpekadeNO detta inte fallet så någonkunde längeattnas vara

samordning mellan företagen inte skedde. Härvid beaktades förvärvamaatt

hade beslutat inte driva det förvärvade företaget delaatt gemensamt utan att

det och förklarat de inte i fortsättningen avsåg förvärvahelleratt attupp

VVS-företag varvid denna till samordning ansågsväggemensamt,

förhindrad.

Kommitténs begreppet dominerande ställning ibör kvar lagenattanser vara

för förvärvskontrollen grundläggande avgränsning och förävenatt attge en

begränsa kontrollens räckvidd. situationersamtidigt viktigt sådanaDet är att

duopol, oligopol täcks fusionskontrollen. sig härDet röretc.som av om

situationer detdär kan uppkomma allvarliga risker från konkurrenssynpunkt.

Kommittén därför ställningmed dominerande börbegreppetattanser avses

situation där företag på ifrågahar väsentligt inflytande marknadenett etten

så idet viss befara allvarligareutsträckning kan behövaatt attutanagera

reaktioner från sådankonkurrenter och potentiella konkurrenter. En
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tillämpade i Alcro-innebörd i ligger i riktning vadbegreppet MDmot

Becker-ärendet.

företagetfrågan blirPrövningen inriktas på helhetsbedömning därbör omen

mening det gäller avgörareell dominans i den Närhar attsagts.nuen som

givetvisställning marknadsandelenföretag dominerandehar ärett enom

företagbetydelsefull. marknadsandel har desto störresärskilt Ju större ett

konkurrenslagensbeteenden motverkarrisken konkurrensbegränsandeär att

Är 60-80 % torde företagetmarknadsandelen mycket hög eller mersyften.

Är får andra faktorermarknadsandelen lägre störrealltid dominerande.vara

finansiell teknologisk ellerbedömningen såsom styrka,tyngd vid annan

styrkastorlek ochkunskapsmässig överlägsenhet, konkurrenternas m.m.

dominerande ställningförmarknaden avgörandeStrukturen närär en

enligt40 % något dârunder kanomkring elleruppstår. marknadsandelEn

dominans.för uppnå Dettakommitténs mening många gånger räcka att

för fallmarknadsandelen detoligopol sammanlagdagäller ifråga denom

oligopolsituatio-Bedömningeninte med varandra.företagen konkurrerar av

specialmotiveringen.ytterligare ikommenterasner

vid paniella förvärvDominansregelns tillämpning

marknadsdominanstillytterligare anknyter kravetproblemEtt som

ellerdå till företagetföreligger vid partiella förvärv, dvs. äganderätten

medvanligast i sambandi sininte övergår helhet. Detta ärrörelsen

framgårTyskland,i Canada ochaktieförväw. del utländska lagar,len t.ex.

förvärvadeinflytande ikontrollerande detdet krävsdet lagtexten att ettav

företaget.

partiella förvärvinflytande uppställs vidkontrollerandeAtt kravett

konkurrensutred-förekom iframgår inte uttalanden häromKL,av men

kontrollerandeff. definieradesningens 1978:9 342betänkande SOU Därs.

innehållet iinflytande förvärvaren kan bestämmainflytande sådant attsom
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principbeslut företagets ledning framtid. Vidare uttaladesoch förvärvattom

inte medför sådant inflytande kapitalplaceringkan betraktasettsom som en

intresse i påverkardetta sammanhang eftersom de normalt inteutan

företagets ledning framtid.eller Utredningen föreslog också detta skulleatt

komma till uttryck i lagtexten.

Förvärvsbestämmelsema i skiljer sig från för-konkurrensutredningensKL

slag något på inflytande aldrigkrav kontrollerande kom inatt att tasgenom

i lagen. sådant krav dock ligga i själva företagsförvärvEtt torde ochtermen

uppläggningen Någon intelagens kontrollsystem. klar kan dockgränsav

i praxisdras avsaknad på fråndenna punkt MD.av

det redan sagda framgår kommittén krav på kontrolleran-Av att att ettanser

inflytande ligger i själva Kommitténde begreppet företagsförvärv. anser

därför inte införas ikrav på kontrollerande inflytande behöverettatt

lagtexten. tillräckligt tydligt framgår specialmotiveringen.Det detär att av

Upprätthållandet på dominans förvärvsprövningen innebärkrav videttav

i inflytande företagsak kontrollerande måste uppnås föratt ett att ett genom

förvärv uppnå dominerande ställning.skallett anses en

aktivtMed kontrollerande inflytande inte maktbör endast attavses genom-

driva vissa beslut i företaget också förhindra andra ägare attutan att

frångenomdriva beslut. sådan möjlighet kan nämligen få betydelseEn

också i vissa fallkonkurrenssynpunkt. Vidare bör framhållas andraatt

inflytandet framstå kontrolleran-kan så väsentligt det fårattsom anses som

de.
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påpåverkan konkurrensenFörvärvets12.2.3

frånefter modellinförskonkurrenstestföreslår s.k.Kommittén ettatt
kommerkonkurrensen attprövaSyftet med ärEG.bl.a. testet att om

förvärvet.måni väsentlighämmas genom

företagskoncentrationerkontroll attförordningEGsI enangesavom

den Gemensammaoförenlig medförklarasföretagskoncentration skall

ställningdominerandeförstärkerellerden skaparMarknaden somenom
effektiv konkurrensutvecklingenförekomsten ellerväsentligt hämmar av en

Vid pröv-betydlig del därav.ellerMarknadenpå den Gemensamma en

konkurrenstestet,s.k.detväsentligt hämmas,konkurrensenningen omav
minsk-reelladenkoncentrationsökningeninte självaavgörande utandetär

kon-dockinnebärpresumtionsregel attkonkurrensen. Enningen av
konkurrenseneffektivadenskall hämmaintecentrationen omanses

marknaden.relevanta25 % deninte uppgår till änmarknadsandelen avmer

för-iÄven prövningenutländskaflera andra rättssystemi utmynnar

sammanvägddvs.konkurrenstest,i s.k.oftastvärvsärenden ett en

markna-påkonkurrensenpåverkaförvärvet kommerbedömning hur attav
ellerförekomstenallvarligt hämmarförvärvetframtiden. Omiden

tillfå kommainte böradeteffektiv konkurrensutvecklingen ansesav en

stånd.

modellenvaldaEGbl.a.mening har denkonkurrenskommitténsEnligt av

intedetförut ärnämntsförtjänster. Somkonkurrenstestmed storaett

samhällsekonomin ochförförlustervilkanutidi beläggamöjligt att

koncentrationför högföljalång sikt kanpåkonsumenterna av ensom
oftaåberoparför förvärvetTill stödföretagsförvärv.visstettgenom

Samgåendet,i nutidrationaliseringsvinsterolikaförvärvspartema genom

ochkonkurreraupphörtspeglarkanske bara atteffekter att sommansom
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bestående brist på konkurrenstryck förs vidare till konsumen-genom en

Vid något stadium kan dessa effekter dessutom kommatema. ätasatt upp

de osynliga effektivitetsförlustema. blirSlutresultatet då nettoförlustav en

för samhället föroch konsumenterna dock tillär beloppet okänd, dvs.som

prislappen dold. sig självtär Det säger nettoförlusten kan bli iatt stor

enskilda fall, konkurrensen skadats väsentligt.om

sagda innebärDet kommittén väljer bygga förvärvskontrollen påatt att upp

den allmännasätt missbruksbestämmelsen. Innebörden detsamma som av

däri ingående konkurrenstestet har utvecklats i avsnitt l1.l. Konkurrenstes-

i förvärvsprövningen bör i allt väsentligt ha allmänna inriktning.tet samma

förvärvskontrollFör skall på meningsfullt kunna tillvarasättatt ett taen

samhällsekonomiska och konkurrenspolitiska intressen måste den enligt

kommitténs mening inriktad på faktorer det går i nutid föraattvara som

bevisning redovisats iDetta är kapitel 10 inteoch ll möjligt iom. som

fråga de s.k. osynliga effektivitetsförlustema. Endast antagandenom om

möjlighet monopolpris möjliga kvantifieraär med någon gradatt ta ut att

konkretion, detta överpris på grund marknadsmakt endastärav men av

del den totala kostnaden. Vad däremot möjlighethar i nutidatten av man

föra någon bevisning faktorer samlat förär underlag be-om som ger

dömningen visst företagsförvärv väsentligt hämmar förekomsten ellerettatt

utvecklingen effektiv konkurrens. blir alltså frågahärDet attav en om

samlat bedömninggöra faktorerde på sikt har betydelse fören av som

utvecklingen förvärvets positiva eller negativa effekter för konkurrensen.av

Kommitténs grundsyn effektivär konkurrens väsentligt hämmasatt om en

måste idet många fall uppstår sådana negativa effekter på pris-anta attman

bildning, effektivitet nettoförlusterbetydande förm.m. som ger sam-

hällsekonomin ocheller konsumenterna korrigering.och kräver Kon-som

kurrenskommittén föreslår vårtdenna bakgrund för kontrollmot att system

företagsförvärv utformas med EGs konkurrenstest förebild.av som
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böromständigheterantaloftautländska nämnsI stortettsystem som

varandra. Hit hörgriper in iVissa deminnefattas i konkurrenstestet. av

etableringshinder,förekomstensubstitutkonkurrens,förekomsten avav

depotentiell konkurrens,förekomstenstruktur ochmarknadens av

finansiellaekonomiska ochmarknadsandel, derasföretagensinblandade

utbuds- ochvalmöjligheter,och konsumentersstyrka, leverantörers

vertikal ellertjänster,ochefterfrågeutvecklingen för avsedda varor

ekonomiskatekniska ochdenmarknadenintegrationhorisontell samt

vidbeaktas helhets-omständigheter börmarknaden.utvecklingen Dessa

konkurrenstestet görs.bedömningen när

Ägarutredningen tillhänsynpekat behovetövervägandeni sinahar av

konkurrenslag-får inteEnligt utredningenutvecklingen.internationelladen

strukturförändringarförsvårarhindrar ellerså denstiftningen utformas att

konkurrens-företagenssvenskanödvändiga för stärka dekan attsom anses
avvägningfrågablir härmarknaden.internationella Detkraft på den om en

å andra kravetstrukturrationalisering och densidan behovetmellan å avena
konkurrenskraftigautvecklingenförhemmamarknadväl fungerandepå aven

forskningtillhänvisats denTidigareframtiden. harföretag isvenska som

nödvändig påkonkurrens ärstarkhävdarempiriskt underlagpå att en

skallkonkurrenskraftiga företaginternationelltförhemmamarknaden att

också beaktasframgåttredanmåste ettsistnämndautvecldas. Det somsom

inslag i konkurrenstestet.

redansynpunkt. Somfrån allmänprövningen skerviktigt inslag ärEtt att

haromständighetertillinnebär detta hänsyni kapitel 11betonats tasatt som

ekonomis-avvägning desamhällsekonomisksamladpositiv effekt vid aven

inom denhär skeVägningen bör ävenför- nackdelarna.ochka somram

ändamålsbestämmelsen utgör.
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Konkurrensförhällandena på de finansiella marknaderna

Förhållandena på den svenska kreditmarknaden förändrades radikalt under

1980-talet. Penningpolitiken lades i marknadsorienterad riktning. Bankerom

och andra kreditinstitut vidgade och utvecklade i hög grad sina verksamheter

och fungerande värdepappershandel fram.växte finansiellaNyaen tekniker

instrumentoch introducerades fickoch bred spridning på marknaden.

Samtidigt förstärktes integrationen med utlandet gradvis. Fria kapitalrörelser

och etableringsrätt över gränserna utgör grundläggande beståndsdelar i

denna internationalisering inteännu genomförts fullständigt.som

Flera viktiga för öppna marknadernasteg att omvärlden har tagits undermot

de åren. juliI 1989 avskaffadessenaste den svenska valutaregleringent.ex.

i allt väsentligt, varvid företag och hushåll möjlighet med vissaattgavs
mindre kvarstående begränsningar flytta kapital över gränserna. Därmed

skapades för Sveriges vidkommande förutsättningar för den finansiellanya
tjänstehandeln, eftersom dessa tjänster påmerparten eller sättettav annat

relateradeär till kapitalrörelser över länetransaktioner,gränserna be-

talningsförmedling, placeringstjänster 0sv..

Redan år 1986 öppnades den svenska marknaden för utländska dotterbanker.
År 1990 öppnades den svenska bankmarknaden för utländska filialetable-

ringar, och utlänningar kan fåäven tillåtelse förvärva aktier i befintligaatt

svenska banker och andra kreditinstitut. En anpassningsprocess,annan som
redan inletts, gäller och skärpta kapitaltäckningskrav för banker ochnya

övriga kreditinstitut.

För samtliga berörda områden bank-, försäkrings- och värdepapperstjäns--
är avsikten friter konkurrens skall råda, såvälatt inumera nationelltett-

perspektiv utlandet. Awecklingenmot hindren för etableringarsom ochav
för gränsöverskridande handel skall alltså fortsätta. praktikenI innebär detta

beroendet utlandetatt successivt kommer öka och utvecklingenav att att
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ochföretagberördaförkonkurrensvillkorharmoniseradeinternationelltmot

befásts.institut

dethelapraktisktiåterverkningartill tagetlederkonkurrensVäxande

konkurrensenökarvalfrihetenochEffektivitetenfinansiella mensystemet.

deblandkoncentrationsprocessutslagnings- ochockså framdriver en
sammanslagningarochuppköpGenominstituten. anpassasfinansiella

ochbolagenskildamarknaden ochförhållandenändradetillstrukturen

områdeninomkonkurrensfördelarnåhärigenom t.ex. somkanaktörer

ochtekniskasamordningkapitalanvändning,ochkapitalanskaffning av

distributionsnätutnyttjandeeffektivarepersonella osv.avresurser,

ochverksamheterolikaår ärunderdrag attframträdandeEtt senare

finansiella koncerner,förinomlänkasbolagsformer ramensamman
möjligtdetbolagflera gör attKombinationerbankkoncemer.däribland av

marknadsområden. Storaskildaförkompetensochkapitalresursersamla

rörelser.specialiserademindre,medkombineraskanenheterheltäckande

detakti snabbförändrasfortsättatroligen attKreditmarknaden kommer att

utveck-tekniskaallmännafaktorer. Denflerapåberoråren. Dettanärmaste

effekter kommeravregleringensochinflytandefortsatthalingen kommer att

Återstående troligenkommerregleringar atttydliga.bli alltmeratt
reformeringtillförslagfleraochsuccessivt, avfalliawecklas, envart

regerings-ibehandlingoch väntarlagtskreditmarknadslagstiftningen har

bankerfår19909l:l54förslag prop.nyligenEnligtkansliet. antagetett

andraå denförsäkringsbolagsidanåföretagfinansiella samtandraoch ena
Lagändring-koncern.ingå iochvarandraaktier imöjligheter äga sammaatt

bank-integrationmedinleddaredanden avinnebär enprocessenattarna
medtillsammansfaktorerfortsätta. Dessakanförsäkringsbranschernaoch

görskattesystemetreformeringen attgenomgripandelångtgående ochden av

vänta.kreditmarknaden ärsvenska attförändringar denfortsattaframtida av
därintemationaliseringen,tilltagandedenockså läggasskalldettaTill
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förverkligandet inre marknad inom EG och Sveriges harmoniserings-av en

och samordningsarbete med EG kommer få avgörande betydelse föratt den

svenska kreditmarknadens utveckling.

Bidragande till utvecklingen svenska kreditinstitut internationellär attav en
upplåning ställer krav på hög rating, vilket innebär ochen att stora

finansiellt starka företag har försteg. Detta torde bidragande orsakvara en
till koncentrationen inom branschenatt ökat de åren. Ensenaste ärannan
givetvis integration mellan bank-att och försäkringsföretag blivit möjlig.en

För närvarande kan peka fem finansiella sfárer kringut S-E-storaman

BankenAktiv försäkring, Svenska HandelsbankenRKA, Sparbankema

Folksam, Nordbanken Livia och GotabankenSPPTrygg-Hansa. På options-

marknaden råder för närvarande monopolsituation med Stockholmsen

Optionsmarknad OM Fondkommission OMAB enda kvarvarandesom
aktör. På bostadsfinansieringsomrâdet har förutom bolag inomman
bankkoncemema, försäkringsbolagen och SBAB också räkna med Stads-att

hypotek, inom kort torde bli föremål för omfattande reformeringsom och

modernisering enligt nyligen framlagt förslag 199091:ett prop. 190, som
dock bordlagts riksdagen till nästkommande riksmöte.av

I det nuvarande för bostadsfinansiering delas finansieringensystemet ettav
nybyggt hus i bottenlån och topplän. Detta medför konkurrensenupp att om
lângivama begränsas; de icke-statliga bostadsinstituten konkurrerar endast

bottenlånet, medan endast SBAB erbjuder topplän. Konkurrenskommit-om

tén föreslog i betänkandet Konkurrensen inom byggbosektom, SOU

1990:62, olika aktörer skulleatt möjlighet fritt erbjuda krediter föratt

bostadsändamål säkerhetsläge.oavsett

Utvecklingen kreditmarknaden innebär fortgående koncentrationspro-en

i sig är oroande eftersom den kan leda till otillräckligcess som en
konkurrens på marknaden. internationellaDe institut etablerats isom
Sverige har Överännu inte utgjort någon konkurrensfaktor räkna med.att
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svårt för utländskadetinternationella erfarenheter ärhuvud visar atttaget

takt medpotentiell betydelse. Iför konkurrenskreditinstitut att avensvara

kommadenna tendensharmoniseringen kan dockinternationelladen att

skisseradedenemellertid bakgrundKreditmarknadenvända. är mot av nu

uppmärksamhetför särskildmåste bli föremålområdeutvecklingen ett som

tiden.förvärvskontrollsynpunkt under denfrån närmaste

failing company-situationervidFörvârvsprövningen

företagförhållandetcompany-doktrinen detkanEnligt s.k. failingden att ett

gårtillåta företagetskälgå i konkursstår inför risken utgöra attattettatt

samgåendetmarknad,påföretagmed trots attett annat sammasamman

egentligen bordepå detså negativa effekter konkurrensenmedför att

avgörandenpåverkatgiltighetstidförbjudas. doktrin har under KLsDenna

tillämplig fortsättningen.ioch börhos NO ävenvara

40 %harexempel. Företaget A,Doktrinen kan illustreras med ett avsom

Situationen% marknaden.20vill företaget harmarknaden, köpa B avsom

förvärvetmotiverarpå konkurrensennegativa effekternasådan de attär att

igåhotöverhängandeemellertid införstårhindras. attFöretaget B ett

medCföretag,blir dåförsta frågakonkurs. t.ex.En annatett enom

såhindras. Omföretaget Aköpa Bmarknadsandel, berettmindre är att om

elimineras ellerdärigenomkonkurrenseffektemafallet de negativaochär

ingen sådanFinnsförbjudas köpa B.betydligt mindreblir bör A att

lösning få köpaalternativ bör A B.
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12.2.4 Uppställda tidsfrister interimistiskaoch förbud

För erhålla objektivt fastställbar utgångspunkt för tidfristeratt deen
uppställs för prövningen föreslår kommittén obligatorisk anmälansom

förvärv kan särskilt strategiska från förvärvsprövnings-av som anses
synpunkt. Konkurrensverket skall 30 dagar efter anmälan fattasenast
beslut fördjupad undersökning. Under denna tid får inte företagenom
vidta några åtgärder för fullföljande förvärvet. rekvisit förEtt nyttav
erhållande interimistiskt beslut föreslås också.av

viktigtEtt inslag i handläggningsproceduren varjeär i hand-att steg

läggningen förknippatär med olika tidsfrister. inledandeNOs informellaFör

granskning finns ingen tidsgräns. Enligt 20 § första stycket KL gäller att

NO skall, så han finner anledning undersöka företagsförvärv,snart att ett

särskilt besluta detta. hela förfarandetFör gäller handläggningenattom

skall ske med särskild skyndsamhet. Från det fattatNO formelltatt ett

beslut enligt 20 § inleda fördjupad undersökning har han månader påatt tre

sig fatta beslut frågan skall föras vidare tillatt såvida inteMD, parternaom

samtycker till förlängning fristen. Fristen kan förlängasäven meden av en
månad i synnerliga skäl föreligger, efter besluttaget, MD.om av

fattaMD skall beslut inom månader från det NOs ansökan anhäng-attsex

iggjorts vid domstolen. Regeringen skall fatta sitt beslut fastställandeom
Äveninom månader. dessa frister förlängaskantre samtyckerparternaom

eller synnerliga skäl föreligger. fristema utnyttjas maximalt,Omom men
ingen förlängning begärs, innebär det ärende går till regeringenettatt som

inte kan påavgöras snabbare tid år. Till dessa tidsfristerän harett en
absolut tidsgräns fogats innebörd några sanktioner i form förbudattav av

eller åläggande inte får riktas förvärv två år efter detänmot ett attsenare

avtalet förvärvet slöts. 20 sålundaEtt § beslut utgångspunkten förärom -
de olika tidsfrister för handläggning förvärvsärenden i lagen.av som anges
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NOtilltendensiaktta attBemitzenligtpraxis kan rapportI enman
med beslutdröjahandläggningstidreellasin attutsträcker omgenom

NOfall därAntalet20enligtundersökningfördjupadinledande av
20 §-beslutfattastadiumpreliminärt attförvärvsärenden utanhandlagt ett

tillupptagitsfallantalettotalatill detförhållandeimycketär somstort

haraldrig fattats20 §-beslutnågotfall därvissa deprövning NO. I avav
gjortsundersökningar harsärskildaochblivit utdragenhandläggningstiden

förvärvJCCsNordstjemansavseendefallI avSPK ettm.m.genom
1988 till oktoberjanuarifrånNOärendet hoshandladesABVkonkurrenten

fattats.hade20 §-beslutnågot9 månader,år och1989, dvs. l attutan

beslutaskallNOför när attförutsättningarnaframhållitharNO att

endastangivna. lagen sägstydligt Iinte heltföretagsförvärv ärundersöka ett

skall hanföretagsförvärvundersökaanledningfinner ettså NO attsnartatt

denutvecklas närmaretill KLförarbetenadetta.särskilt Ibesluta om
dvs.beslutet,förfinnas fog ettmåstedetBl.a. upp-innebörden. sägs att

formliginledatillmotiverarföreligga attmåste stegetgiftsunderlag ensom
visstskaffa sigbehövakan ettNOvidareundersökning. sägsDet att

undersökning börbesluthuruvidabedömakunnaprimärmaterial för omatt

inte kanunderlagtillräckligtfinnsdetfrågan när ettmeddelas och att om

generellt.besvaras

fördjupad20 § KLenligtbeslutbetecknavaltsjälvhar somNO att

förskerundersökningförberedandefrånskillnadtillundersökning som

under-fördjupadbeslutfattamotiveratdet ettäravgöra att omatt om

sökning.

åliggerSverige.i DetÅrligen företagsförvärvantalmycketsker stortett

ske.ingripande börbedömning avgöraöversiktlig ettNO omatt genom en
densituationendärmedEnligt NO ärundantagsfall.iendastIngripande sker

fördjupningsbe-någothävdaskanfall knappastflertalet attidetävenatt om
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gränsområdei oklartliggaförvärvantal ettfattas kommer attbörslut ett

beslut kommer.sådantnågottid tveksamtärunderdär det omen

NOavgörandedetreglernaaktuella ärtillämpning deEnligt NOs seromav
Sådel därav.ellersig förvärvetmöjlighet motsättarealistiskdet attensom

fördjupadfatta beslutsöktNOfunnits harmöjlighetsådan omsnart en

månad.inomundersökning en

dröjakommitundersökningfördjupad attdock beslutfall harantalI ett om

NO intemedfalldessadel attförklaratmånad. NO harlängre än avenen
företagetförvänandefrån detuppgiftsunderlagsådant somerhållit ett

fattas.undersökningfördjupadbesluttillgängligt innanförutsätts omvara
avslutadvaritundersökningenförberedandedenhar menfallandraI

kommaskulleöverenskommelse attpåpågåttförhandlingar har atttyttsom
på detta.exempelförvärv ABV ettNordstjemansnås. varaangesav

däruppnåangeläget systemdet ettmeningkommitténs är attEnligt

nödvändigt göradetändamål attärdettatidsfrister iakttas. Föruppställda

ordningen.nuvarandeförändringar i denvissa

därmedordning systemuppstår bättre ettkommitténs meningEnligt en
bedömning.subjektivakonkurrensverketsberoendeblirintetidsfristema av

förvärv ärför sådanaobligatorisk anmälaninföra somärEtt sätt att en
harUtländskaförvärvsprövningssynpunkt. systemfrånintressantasärskilt

minstauppkommenvidförvärvnotifieringföreskrivavalthär enatt av

användaAndraomsättning.minstavissellerantal anställdamarknadsandel,

bruttointäkt.tillgångar ellerkriterier är

börjar löpatidsfristförstaför närutgångspunktobjektivskapaFör att en
införas.förvärv börvissaanmälningsskyldighetkommittén att avenanser

betydandedärsådanaför anmälan ärfrågaikommabörförvärvDe som
anmälanfall därövrigadekonkurrenshänseende. Iiföreliggakanrisker
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inte sker bör konkurrensmyndigheten kunna förvärvspartanmoda att

inkomma med anmälan. Sedan anmälan med kompletta uppgifter inkommit

börjar fristen löpa.att

När det gäller egentliga fusioner föreligger i praktiken redan formnu en av
anmälningsskyldighet eftersom registrering fusioner ekonomiskaav av
föreningar inte kan ske besked från NO fusionen inteutan har förbjuditsatt

enligt KL eller NO har beslutat lämna fusionenatt åtgärd enligtatt utan

20 första§ stycket jfrKL, 13 § förordningen 1987:978 ekonomiskaom
föreningar. Motsvarande gäller för registrering fusion aktiebolagav av
enligt 25 § aktiebolagsförordningen 1975:1387. ordningDenna inteär

ändamålsenlig eftersom den endast träffar del förvärvsärendenaen av
nämligen de sker regelrätt fusion. Den bör därför modifierassom genom en

så konkurrensmyndigheten inte tvingasatt fatta formligt beslut iatt ett

samtliga fall. bör förDet registrering tillräckligt med besked attvara
fusionen inte förbj udits enligt konkurrenslagen eller prövning enligt lagenatt

inte pågår. liknandeEn ändring bör göras också beträffande motsvarande

regler i bankaktiebolagslagen, sparbankslagen och föreningsbankslagen.

införaAtt allmän skyldighet anmäla alla förvärv skulle alltföratten vara
ingripande. Kommittén emellertid vissa förvärvstörre ochellerattanser

fusioner bör anmälas till konkurrensmyndigheten, varvid frist bör börjaen
löpa och kortare period inträder under vilken förvärvet inte får fullföljas,en

såvida inte myndigheten beslutat inte föra tillärendet MD. Regeringenatt

eller efter regeringens bemyndigande konkurrensverket bör i särskilda- -
föreskrifter fastställa vilka förvärv i olika branscher bör omfattassom av
anmälningsskyldigheten. Kommittén rekommenderar anmälnings-att

skyldighet skall föreligga förvärvetfusionen koncern bildasom genom en
årsomsättning överstiger omkring miljard1 ikr. dagens penningvärde.vars

En motsvarande skyldighet under är 1990 skulle ha inneburit 133 företagatt

hade underkastats anmälningsskyldighet. Förvärv omfattar mindresom
marknadsandel 25 %än bör dock inte omfattas anmälningsskyldighet.av
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frist 30konkurrensverketanmälan börKonsekvensen att omges envaraav

medgivande.genomföras dessfårförvärvet intevilkenunder utandagar

såundersökning. Omsärskildfatta beslutmåste verketfristenUnder om

förfallit. Systemetförvärvetföra talanmöjlighetenharinte sker att om

inom90 dagaridagfristmotsvarandedärefter löperinnebär att omsom

måste väckt.ivilken talan MD vara

detvänteperiodoch ärmed anmälansynpunkt attfrån företagensfördelEn

ellerFalskttidsfristen.förutgångspunktobjektivt fastställbarger en
anmälanmedi sambandkonkurrensverketbeslutsmaterial tillofullständigt

börjat löpa.inte haförsta tidsfristenföranleda denbör att anses

rättkonkurrensverketregeringen eller attföreslår alltsåKommittén att ges

omfattasolika branscher börförföreskriva vilkaföreskriftsformi avsom

anmälan.ingå iböruppgiftervilkaanmälningsskyldighet samt somom

omfattning kanuppgiftsskyldighetensdärvidKommittén förutsätter att

förkändaändock äruppgiftergrad ochi högrättbegränsas att som

därvidförutsätts systemetkonkurrensmyndigheten kan utelämnas. Det att

företagenmellankontakterinformellaflexibilitet ochmedtillämpas attstor

uppgiftsskyl-kringoklarhetereventuelladelhelkan lösaoch verket aven

digheten.

föranmälningsskyldighetpåkallakonkurrensverket kunnaGivetvis bör

företaganmälan liksomobligatorisk egetomfattasinte attförvärv avsom
anmälan.prövningpåkallakunnainitiativ skall egengenomen

för NOmöjlighetreglerna atttidsfristerna harmedsambandNära om

förvärvsförbjuderinterimistisktdomstolen etthos MD,begära att

MD21 § KLslutligt Iprövats.innan ärendetgenomförande resp.ges

företagförförbudinterimistiskt attbeslutamöjlighetregeringen att om
haftintehittillsharföreligger. NOsynnerliga skälförvärvfullfölja närett

begränsattvingasyrkanden. MDsådana attmedframgång hos MD
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material göra preliminär prövning. Skulle i visst fallMD meddelaetten

interimistiskt förbud skulle idagdetta sannolikt uppfattas signalstarksom en

domstolen vid slutligäven prövning skulle förbjuda förvärvet.attom en

framstårDet angeläget företag inte obstruerar factodeatt attsom genom

genomföra förvärv medan prövningen pågår.ännu nuvarande regelnDenett

har emellertid i praktiken visat sig mindre ändamålsenlig. Enligt kommitténs

uppfattning måste vänteperioden efter anmälan kombineras med möjligheten

efter vänteperiodens utgång, sedan beslut särskild undersökningatt om

fattats, få interimistiskt beslut innebörd förvärvet inte får fullföljasett attav

innan ärendet slutligt prövats. Det bör kunna ske då det allmänna intresset

fortsatt utredning påverkan åtgärder från inblandadedeutanav av

företagens sida överväger de olägenheter företagen kan förvärvetha attav

inte fullföljaskan så länge prövningen fortgår. Möjligheten fattaatt

interimistiskt beslut liksombör tillkomma MD.nu

12.2.5 Förbud viss del företagsförvärvmot ettav

Kommittén föreslår risker med företagsförvärv i första handatt ett
skall undanröjas åläggande försäljning någon delgenom om av av
rörelsen.

Stöd saknas i nuvarande och förarbetenKL dess för skulleMD haatt en

möjlighet delvis förbjuda företagsförvärv eller ålägga detatt ett att

förvärvande företaget del aktierna. Visst stöd för sådanatt avyttra en av en

möjlighet kan hämtas i specialmotiveringen till 7 § där departe-KL,

mentschefen uttalar då regeringen fastställer förbud eller åläggandeatt ett

gäller aktiepost, kan detta tillbegränsas del kurs. härsom atten avse en

aktieposten omständigheterna föranleder detta. Som exempelav om anges

vidare förbud gäller köp företag elleratt ett koncern kanettsom av en
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inomdivisionrörelsegren ellerexempelvistill gällainskränkas att enen

koncernen.

1989:108,i fallet NOförvärvsförbud aktualiseradespartielltFrågan om

moderbolag tillegenskapMatch i dessförvärv Swedish ABSTORAs avav

MatchSwedishsitt förvärvfickSTORASwedoor AB. enavgenom

medföraansågvilket NOträdörrmarknaden,ställning pådominerande

tidpunkten för NOsvidhadeenligt 2 § STORAskadlig verkan KL.

i Swedish Match. NO% aktiernaförvärvat 90framställning till MD av

förhindrasförvärvet kundeskadliga verkanbedömningen dengjorde att av

ingick i denföretaget Swedoor,avstod frånSTORAatt somgenom

medsåledes räckaskulleMatch-koncemen. Detförvärvade Swedish att

förvärvade företaget.fysisk detavsåg delförbudet aven

förvärvat koncernenframställning inteförvid tidpunkten NOshadeSTORA

ideellaktierna, dvs.90 %endasti helhetSwedish Match dess utan enav

tillprincipiellt ägaredärmedEftersom STORAandel koncernen. rent varav

koncernen,olika fysiska delarnadeideella andel t.ex.avavsamma
regeringen kundeellerifrågasätta MDfann skälSwedoor, NO att om

Ärendet utmynnade inteSwedoor.till enbartförbudbestämma attett avse

eftersomfråga,dennasida rörandefrånställningstagande MDsi något

Återkallandet STORAföranleddesNO.återkallades attärendet avav

tillBordörren ABdörrföretagetingåendei redanavyttrade det koncernen en

marknadenkoncentrationenökningenvarvid fannutomstående, NO att av

mån begränsats.i väsentlig hade

sida,från företagensåtagandenfrivilligaformerolikaBland somav

kanoch företagen,NOförhandlingar mellanuppkommit resultat nuavsom
företagmed andrautträdande samarbeteinnebärurskiljas urgrupp somen

rörelsen.deleller avhändelse en avav
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Enligt kommittén inteär det lämplig ordning reglerna för för-atten

värvskontrollen inte åläggandemedger partiell avhändelse. Reglerna börom

utformade så syftet med dessa kan uppnås med minsta möjligaattvara

ingrepp. Om endast möjligheten totalförbjuda förvärvet står till buds bliratt

förvärvsprövningsinstrumentet trubbigare vad lämpligt.än är kanDettasom

också enligt vad utvecklats i avsnitt l2.2.l leda till störresom en- -
restriktivitet i tillämpningen vad önskvärt.än ärsom

nuvarande lagen inte uttryckligtDen stöd för möjligheten att ettger ge

föreläggande partiell Möjlighetenavhändelse. därförbör skapasom genom

tillägg till de nuvarande reglerna. detta bör framgåAv också börett att man

huruvida uppkommen dominerandepröva ställning negativameden

konsekvenser för förekomsten fungerande konkurrens kan förebyggasav en

åläggande partiell avhändelse beträffande någon del denettgenom om av

Åläggandetförvärvet bildade koncernen. kan då antingen gälla ettgenom

företag före förvärvetredan fanns inom den förvärvande koncernensom

eller företag inom det förvärvade företaget. Det önskvärda bör därvidett

föreläggandet begränsas till sådan partiell avhändelse eller tillatt ettvara en

partiellt förbud förvärvet, detta framstårnär tillräckligt.mot som

12.2.6 Frivilliga åtaganden

Kommitténs förslag:

Frivilliga åtaganden skall kunna förenas vite. Sådant vitemed fastställs
MD.av

BemitzAv framgår antalet åtaganden från företagens sida harrapport att

varit förhållandevis 46 undersökta förvärvsärendenAv har 25stort.

i frivilligaresulterat åtaganden. Det har skett antingen efter överläggningar
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fördjupadförberedande granskning 12 fall eller efter s.k.eftermed NO en

13 fall.undersökning

första innebärin i fyra olika Denolika åtagandena kan delasDe typer.

formerinnefattar olikakommande förvärv. andraåtaganden anmäla Denatt

innebörd förvärvspart skall upphöraåtagandenstrukturella attt.ex. avav

företag på den aktuella marknaden ellersamarbete medmed avyttraannat

innebärvanligt förekommande åtagandesindel rörelse. Ett attannaten av

inflytande isitt och detföretaget skall begränsa ägandedet förvärvande

speciellafinns någrade angivnaförvärvade företaget. Förutom typerna

vanligasteföretagens beteenden.på olika kan Detåtaganden rörasättsom

i förvärvsavtalet.konkurrensklausuler Eninnebär modifieringardessa avav

utomstående företagi syfte motverkaåtagandenär attatttypannan

diskrimineras.

sida skallfrån företagensinte gjorda åtagandenFrågan uppkommithar om

åläggande MD.sanktioneras med vite på motsvarandekunna sätt ett avsom

förekommande finnsvanligtfrivilliga uppgörelserdär ärI USA en--
frivilliga uppgörelsen,företag bryter denmöjlighet sanktion föratt somge

orders.s.k. consent

frivilligt åtagandefastställainföras möjlighet förbör MDDet ettattnu en

börFastställelsenåtagandet.därvid förelägga vite för överträdelseoch av

i likhetPrövningen börtill stånd yrkande konkurrensverket.komma av -
vidcivilförlikning istadfästelsegällermed vad processenavsom om

börgrundat.åtagandet lagligen Detinriktasdomstol ärallmän att-
effekt.konkurrensfrämjande Deåtaganden harsanktioneradekrävas att en

sysselsättningspolitiska ellerindustri-,inte formen kultur-,bör ha av

åtaganden.liknande
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12.2.7 Förhandlingsprincipens tillämpning i MD

Kommittén föreslår inte primär skyldighetdet längre skallatt vara en
förhandla. lämpligtutesluter dock inte detDetta är MDatt att att

aktivt för frågan förhandling.verkar lösaatt genom

behandlingenKommittén i med det processuellakommer sambandsenare av

förhandlingsprincipens tillämpning inomförfarandet diskutera den s.k.att

förhandling i förstakonkurrensrätten. Kommittén föratt utrymmeanser

finnas handläggning konkurrens-hand skall under konkurrensverkets med

innebär iärenden. handläggningsordning gäller ärendenDen MDattsom nu

fastställerenligt generalklausulen först konkurrensbegränsandeatt ett

förfarande skadlig Därefter skall domstolen förhandla medhar verkan.

näringsidkaren få till stånd överenskommelseför försökaatt somen

förhindrar skadliga i förvärvsärenden därden verkan. Motsvarande gäller

förvärvdomstolen efter ha konstaterat skadlig verkan ettatt av genom- -
särskild viktförhandling förhindra sakenskall söka denna verkan. Om är av

från får förhandlingen syfta till näringsidkaren skallallmän synpunkt, att

förbud elleravstå från förvärvet. härefter kan domstolenFörst överväga

åläggande enligt 3 förvärvet.§ eller förbudKL mot

Kommittén förhandlingsskyldigheten i inte längre skall betonasMDattanser

möjligheten finnas förprimär skyldighet. Givetvis bör attparternasom en

också fram till förhandlingsuppgörelseunder i MD komma enprocessen

tillgodoser på fortsatt effektiv konkurrens. Endet allmännas kravsom en

handläggningensådan uppgörelse liksom frivillig uppgörelse underbör en-
förenas vite fastställas Oftahos konkurrensverket kunna med och MD.av-

till föregåtts långvariga förhandlingar med dehar ansökan domstolen av

inblandade för i godo kan haföretagen och uppgörelseutrymmet en

förberedandelåsningar under denreducerats. bryta uppkomna kanFör att

värdefull.insats från sida framståhandläggningen aktiv domstolens somen
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förut-frånutgångspunktmedfårtillgripas lösasförhandling börFrågan när

skyldighetprimärnuvarande regelnenskilt fall. Denvarjeisättningarna om

konkurrenslagen41 §föreslagnaAvdärför upphävas.börförhandla nyaatt

effekternegativaundanröjatillgripas förförhandling kan avframgår attatt

förvärv.ett

Regeringsprövningen12.2.8

prövningregeringensunderställaskanföreslår förvärvKommittén att
enskildefter begäran part.av

underendastgiltigtenligt 7 § KLblirföretagsförvärvförbudEtt mot ett

härvid inte göraskallRegeringenfastställer det.regeringenförutsättning att

delvishelt ellerantingenendastöverprövning ärendetnågon allmän utanav
ingripaaldrigRegeringen kan motfastställelse.eller vägrafastställa beslutet

delvis lagtsavgörandetslutligadettilltillåtit. Skäletförvärv MD attett som
be-företagsförvärvförbud ettregeringsnivå motettattvarasynes
denbetydelsefull åtgärdekonomiskt attochingripandesåtraktades ensom

ekonomiskt-politisktbrettiregeringenbedömas etthand bordei sista av
någotförbjuditinteeftersom MD ännuheltsaknasPraxisperspektiv.

företagsförvärv.

Enligt dennaministerregeln.tyska s.k.denjämföras medFörfarandet kan

bedömningekonomisk-politiskefter allmänekonomiministernregel kan en

Ministemkonkurrensmyndigheten.förbjuditsförvärvigenomsläppa avsom
konkurrens-bedömning denågonoch görainte överprövafår dock avannan

konkurrensmyndig-redovisatsdeärendeti änaspekternarättsliga avsom

Daimler-mellansamgåendetbl.a.ärenden,uppmärksammadenågraheten. I

igenomsläppaministernföranlettregeln attMesserschmidt, harochBenz

dockErfarenheten ärBundeskartellamt.förbjuditstidigareförvärv avsom
reglernaförsiktighet. Sedanmedtillämpats omministerregeln storatt
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företagsförvärv infördes har endast fall tillåtits med tillämpningsex av
denna regel.

förstaDen frågan för kommittén i detta sammanhang regeringspröv-är om
ningen över huvud bör behållas. Det kan itaget EGEES-perspektivett

ifrågasättas det lämpligtär regeringen har förattom ett eget ansvar
tillämpningen i enskilda fall så viktig del konkurrenslagstiftningenav en av

förvärvsreglema.som

Kommittén ingripanden i förvärvsärendenatt är den karaktärenanser attav

överprövningsmöjlighet måste finnas. Vi har dock inte funnit det lämpligten

föreslå förvärvsärenden förs vidareatt tillatt domstol. Starktannan

bidragande till detta ställningstagande behovetär snabbhet i prövningen.av

iPrövas stället saken regeringen kan tidsutdräkten i förfarandet begrän-av

sådanEn prövning säkerställer bredast möjliga överblick desas. över

allmänna intressen prövningen omfattar enligt den lagen. Liksomsom nya
bör gälla viss presumtion för regeringen godtar MDs konkurrens-attnu en

rättsliga bedömning, eftersom domstolen har specialkompetens för det

marknadsrättsliga området och lång erfarenhet sådana bedömningar.av

Förfarandet med underställning till regeringen bör alltså kvar, dockvara
endast då detta begärts enskild part.av

12.2.9 Uppbrytning existerande företagskoncentrationerav

Kommittén föreslår konkurrenslagen möjlighet brytaatt attger en upp
företagskoncentrationerstarka då detta framstår den endasom

framkomliga förvägen åstadkomma effektiv konkurrens.att en

Enligt direktiven skall kommittén fråganöverväga införandeom av en
möjlighet bryta existerande företagskoncentrationer.att förslagEttupp om
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föranledde inte lag-konkurrensutredning1978 årslades framdetta menav

stiftning.

iingreppdennadet gällerutgångspunktKommitténs är när typatt av

ifrågavaranderestriktivitet gälla. Denmåsteföretagsstrukturen stor

tyska och detsåsom detvissa utländskaföreligger i rättssystem,möjligheten

amerikanska.

skiljastrukturingrepp kandetta slagutformningendet gällerNär manav av

divestiture avhändandeamerikansk antitrusträtt kallasimellan vad som

försäljning tillavhändandedissolution upplösning. Medoch ett avses

näringsidkare hartillgångaraktier ellerfriståendenågon ensomav

Meddetta.skaffa sig kontrollföretag i syfte överförvärvat i attett upp-

domineran-eller företag, ärupplösning koncernlösning ett somav enavses

framtidasådantfristående enheter sätti flera från varandra heltde, attett

slås fastkanblir säkerställd.i möjligaste mån Detmellan demkonkurrens

ingripandeoch mindre änframstår enklarei allmänhetavhändandeatt som

upplösning.

på flera marknaderföretagskoncentrationengenomgång har visatSPKs att

Även föranledaintemationaliseringen kommeri Sverige hög. att attär om

detkanför internationell konkurrenskommerflera marknader öppnasatt

utsträckning kommeri fortsättningen imarknader ävenförekomma storsom

demarknader kanPå dessafrån utländsk konkurrens.avskärmadeatt vara

så starka ochdominerande ställningstarktnegativa effekterna varaenav

obefintlig ingenså ellerkonkurrensenpotentielladen att annansvag

företag.den brytaförbättra konkurrensenkan tänkas änmöjlighet ettatt upp

urskiljning.naturligt brukas med störstamöjlighet måstesådanEn nog

konkurrensmöjlighetemapotentiellamåste desådan åtgärd vidtasInnan en

marlma-öppnandeavreglering ellerAlternativ innebärundersökas. avsom

handelshinder,tekniskaupphävandeinnebäramåste kander prövas. Det av
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borttagande olika etableringshinder för inhemska och utländska företagav

harmoniseringeller regler med utländska pårättssystem. Endastav

marknader på sikt kanäven bedömas sakna utländsk konkurrens tordesom

åtgärden påkallad. kommittén förordar möjlighetDen väg ärvara som en

ålägga näringsidkare sigavhända del rörelsen eller kon-att atten en av

Möjligheten bör endast användas den framstår endacernen. om som

möjligheten skapa effektiv konkurrens alternativa möjlig-att atten genom

heter inte befunnitsövervägts tillräckliga.men

bedömningen åtgärdenI skall tillgripas bör awägning ske mellanav om en

det allmänna intresset effektiv konkurrens förluster för enskildochav en en

näringsidkare till följd strukturingreppet.av
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SANKTIONSSYSTEMET13.

Gällande rätt13.1

Iionkurrenslagen13.1.1

ingripandesanktioner förtillhandahålla slags motkan sägasKL tre

vitesföreläggan-förhandling ochstraff, beslutkonkurrensbegränsningar: om

kan allmänanbudskartellförbudenbruttopris- ochöverträdelserde. För av

kanfysiskaEndastfängelse.ellertill straff böterdomstol döma personer

straffsank-nämnda förbudende1953 årsstraff. Redan i KBLtilldömas var

för-skulle beslutai MDfall KBLandrationerade. För att omangavs

Syftetkonkurrensbegränsning.skadlig verkanundanröjaförhandling att av

detuppgörelse. Omfrivilligståndfå tillförhandlingenmed varatt envar

medfört deninte hadeförhandlingen attochleveransvägranfråga om
1966lagändring årefterundanröjts, kunde MDverkanskadliga en

fömödenheten. Förbegärdatillhandahålla denvitesäljaren vidförelägga att

enligt KBLsaknade MDkonkurrensbegränsningar leveransvägranänandra

tillinte leddeförhandlingensanktion attmedingripamöjlighet att omannan
vikti fall störredockDomstolen kundeundanröjdes.skadliga verkanden av

falli vissaenligt KBLRegeringen kunderegeringen.tillförhållandetanmäla

högstpris.förordna om
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har medförtKL betydande förändringar i det beskrivna sanktionssyste-nu

har fåttMD utvidgade möjligheter meddela förbudmet. eller åläggan-att

den. 3 § har följandeKL lydelse:

Marknadsdomstolen kan meddela näringsidkaren
förbud tillämpa visst avtal, avtalsvillkor eller konkurrens-att ett annat

begränsande förfarande tillämpaeller väsentligen förfarandeatt samma som
det sålunda förbjudna,

åläggande tillhandahålla näringsidkare viss tjänstatt en annan en vara,
eller nyttighet på villkor vad han erbjuder andramotsvararannan som
näringsidkare säljåläggande eller

åläggande eljest ändra honom tillämpat konkurrensbegränsandeatt ett av
förfarande, i samband med sådant förfarande uppfylla visst villkoratt ett ett
eller lämna viss information eller vidta åtgärdatt motverkarannan som
förfarandet rättelseåläggande.

Om den skadliga verkan innebär pris med hänsyn till kostnaderna ochatt ett
övriga omständigheter förär uppenbart högt och saken vikt, kanär störreav
marknadsdomstolen ålägga näringsidkaren under viss tid, högst år,att etten
inte överskrida visst högsta pris prisåläggande.ett

Förhandlingsprincipen kvarstår emellertid huvudregel, eftersom MDsom en

skall, om inte omständigheterna talar dåremot, söka förhindra den

skadliga verkan konkurrensbegränsningen förhandling innanav genom

förbud eller åläggande enligt 3 § meddelas. prövningen företagsför-För av

värv gäller särskilda bestämmelser. förhandlingHär obligatorisk, innanär

kanMD besluta åtgärder.andra Sådana åtgärder kan innebära förbudom

eller åläggande enligt 3 § KL. kan förbjuda förvärvet särskildaMD även

regler gäller bl.a. fråganär det förvärv aktier. Tillär detta kommerom av

förbud eller åläggande domstolen meddelat i ärendeatt ettsom om

företagsförvärv måste fastställas regeringen för bli gällande.attav

MD kan interimistisktmeddela ibeslut fråga förbud åläggandeellerom
Ävenenligt 3 § om särskildaKL skäl föranleder i frågadet. om

företagsförvärv kan fatta interimistisktMD beslut. Domstolen kan således

förbjuda näringsidkare fullfölja företagsförvärv synnerliganäratt etten

skäl föreligger.
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MD kan, behöver inte alltid, förena förbud eller åläggande medettmen

vite.

Som redan finns i straffsanktioneradeKL bruttopris- och anbudskar-sagts

tellförbud. Till skillnad tidigare kan sådana falläven MD prövamot av

konkurrensbegränsning och tillgripa sanktionerde står tilldomstolensom

buds.

NO har i fåttKL i fall vikträtt utfärda föreläggandeär störreatt som av

vid vite det godkänns näringsidkaren, gäller beslut harsom, om av som som

meddelats MD. förelägganden förbudsföreläggande,Dessa säljföreläg-av

gande och rättelseföreläggande helt vad i 3 första§motsvarar som anges

KL.st.

denna inledandeI redogörelse bör frågoräven nämnas MD prövaratt om

dispens från bruttoprisförbudet och anbudskartellförbudet, varvid domstolen

även kan meddela interimistiskt beslut. Vidare bör framhållas domstolensatt

beslut inte har rättskraft på domar allmänna domstolarsättsamma som av

vanligen har. Besluten kan ändrade förhållandenomprövas eller annatom
Ävensärskilt skäl föreligger. föreläggandenNOs kan omprövas.

Förhandlingsprincipens betydelse för konkurrenslagstiftningenden svenska

har nämnts. andra delar marknadsrätten föreläggande vid viteInom ärav

dominerandeden sanktionen. skiljer vitet från straffet straffetDet är attsom

utdöms omedelbart sedan förbud vitet fungerarmedanöverträttsett som en

påtryckning den gjort sig skyldig till regelöverträdelse.mot som en

Påtryckningen innebär vitet döms vid förnyad överträdelse. Viteshotetatt ut

skall således förmå den beslutet riktar sig inteemot attsom upprepa

förfarandet.

ÄvenSärskilda viteregler finns i 1985 års viten. innehållerlag KLom om

vissa bestämmelser.
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förbud ellerbestår vitesföreläggande två delar, delsFormellt ettsett ett av

skallvitesadressatenåläggande det beteendenärmareett somsom anger

riktat tillvitesföreläggandeiaktta, vite. skalldels hot Ettett envaraom

konkurrensområdetPåflera namngivna fysiska eller juridiskaeller personer.

skadliganäringsidkare föranlett denvitesföreläggandet denriktas mot som

juridiskkonkurrensbegränsning, i allmänhet Detverkan en person.av en

den eller demvanliga inte samtidigt rikta föreläggandettorde motattvara

juridiska Något hinderansvariga företrädare för denär motpersonen.som

finns dock inte.detta

vitesföreläggandeingripa medförutsättning för skall kunnaEn MD ettatt

skadlig verkan.konkurrensbegränsning medgivetvis föreliggerdetär att en

näringsid-ingripande inte fordraslagförarbetena framhålls det förI attatt

föranlettkonkurrensbegränsningen väl hanframkallatkaren attmen

911981822165 ochkonkurrensbegränsningenskadlig verkan prop. s.av

uppsåt ellerpå251. brottmålsprocess domstolen kravenI prövar omen

defrågor enbartuppfyllda. inte sådanaoaktsamhet är MD prövar utan om

denuppfyllda. Fråganförutsättningarna för ingripandeobjektiva är om

oaktsamhet såledesuppsåtligenskadliga verkan föranletts eller är utanav

förbetydelse MD.

saknaviten får vite inte föreläggas adressaten kanEnligt lagen antasomom

föreläggsföreläggandet. viterättslig möjlighet följafaktisk eller Näratt

till med hänsyn till adressatensskall fastställas bestämt beloppdet ett som

förmåövrigtomständigheterna i kanekonomiska förhållanden och antas

viteninfördes inyhet lagenfölja föreläggandet. Somhonom att omen

lämpligt.vite. Så ske om detmöjligheten förelägga löpande kan äratt

varje gångvisst belopp förinnebär tillLöpande vite vitet bestäms ettatt

tidsperiod hanför varjeöverträder förbud elleradressaten ett somsom

vitemed löpande ärunderlåter fullgöra âläggande. Fördelen attatt ett

vilketvarje överträdelse,vite efterinte föreläggadomstolen behöver nytt

vite intekrävs löpande används.om
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fall därfåtalenligt detför vite KL. IföreskrivetinteNågot högsta belopp är

500 000tillämpatdomstolen hakonkurrensärendenvite iMD satt ut synes

inormalbeloppdomstolenstilläggaskannormalbelopp. Detkr. attettsom
100lång tidavtalsvillkor sedan äroskäligamarknadsföring ochärenden om

000 kr.

sig tillvändakan NOvitesföreläggandetinte följernäringsidkareOm en
på talanvitebeslutatvitet Omför få utdömt. MDtingsrätten avatt om

Tings-föras denne.utdömande ävenfår talannågon NOän avomannan

vitetändamålet medsärskilda skäl. Omfinnsjämka vitet detkanrätten om
viteSkyldigheteninte dömasskall vitetförlorat sin betydelse att utgeut.

två årinomadressateninte har delgettsutdömandebortfaller talan omom
viteUtdömtuppkom.sådan talanför väckaförutsättningenfrån det attatt

tillfaller staten.

eventuelltnäringsidkare,riktasvitesföreläggandeharOvan motattsagts

Vitejuridisknäringsidkare ärföreträdare föransvarigaäven person.som

berördesvitentillförarbetena lagenriktas kommun. Ikan även mot omen

vitesföreläggande. Denföradressatkundefrågan även staten varaom
vite. NOföreläggasinte kundetidigarerådande uppfattningen att statenvar

falli vissamyndigheterstatliga attemellertidpekade ävenatt var

offentligförborde gällareglernäringsidkare ochbetrakta att sammasom
tillSärskilt med hänsynnäringsverksamhet.förföretagsamhet som annan

departementschefenområdet villemarknadsrättsligaförhållandena det

överläm-Fråganriktasvitesföreläggande kundeinte utesluta mot staten.att

104 f.1985rättstillämpningen. NJAtillnades s.

Ännu tilli motivenberördestill marknadsrättenanknytningfråga meden
möjligtintedet ärsvenskprincip i rätt attviten. ärlagen Det attenom

inteåtgärd,handling ellerstraffbelagdi frågaförelägga vite omenom
berördaförfattningar.särskilda Denprincipen följerfrånundantag av

marknadsrättsliga området,inom detfulltinte gällaprincipen dock utanses
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det inte finns någontrots att uttrycklig bestämmelse härom. Möjligheten att

ingripa med vitesföreläggande vid överträdelse straffsanktionerade budav
framgår i stället lagmotiv och reglemas uppbyggnad i övrigt. Någonav

ändring i detta har inte skett lagen viten. NJA 1985 106genom om s.

Ytterligare två omständigheter har medgöra sanktionssystemKLsattsom

bör beröras.

MD Ärendetär intenämnts skyldig förena beslut med vite.att kansom ett

ha gällt prejudikatfråga; det kan med hänsyn till omständigheternaen

framstå uppenbart vite inte erfordras för nåatt rättelse. sådana fallsom Iatt

kan domstolen underlåta sätta vite. Om det visaratt sigut attsenare
domstolens beslut inte efterlevs kan beslutet och vitesföreläggandeomprövas

meddelas. Omprövning för kunna vitesättaatt är dock inte möjlig detut när

gäller förbud eller åläggande iett ärende företagsförvärv.ett om

För allmän domstol dömer i mål överträdelse bruttoprisför-en som om av
budet eller anbudskartellförbudet har det inte någon självständig betydelse

det kan förväntas det sker överträdelser.att MDs handläggningom harnya

inriktning, eftersom den syftar till förhindra skadligen annan verkan.att

Om det påtalade förfarandet inte längre tillämpas och det finns betryggande

anledning förfarandet inteatt kommertro att återupptas, bör enligtMDatt

uttalande i lagförarbetena inte pröva iärendet sak. Om det finns anledning

förfarandet kommertro att kan domstolen meddelaatt vitesföreläg-upprepas

gande. Prop. 198182:l65 93 fs.

l3.1.2 Företagsbot m.m.

År 1986 infördes i brottsbalken BrB särskilda bestämmelser företags-om
bot 36 kap. 7-10 §§. Sanktionen är konstruerad särskild rättsver-som en
kan brott 1 kap. 8 § BrB. För brott har begåtts i utövningenav som av
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enligt 36 åläggas företags-näringsverksamhet skall näringsidkaren kap. 7 §

bot om

särskildabrottsligheten inneburit åsidosättande dehar ett grovt av

allvarligtskyldigheter förenade ellermed verksamheten ärär annars avsom

slag och

för före-näringsidkaren inte gjort vad skäligen kunnat krävashar attsom

brottsligheten.bygga

åklagare.Fråga företagsbot tingsrätt pä allmänyrkandeprövasom av av

åtalet.inte nödvändigt med Botenyrkandet handläggsDet är gemensamtatt

minst 10 000 3 milj.kr. Om detskall bestämmas till kr. och högst är

företags-oskäligt företagsbot inte utdömas. storlekenuppenbart skall När av

omfattningfastställs till brottslighetensboten skall särskild hänsyn art,tas

och förhållande till näringsverksamheten.

enligt 36 lO jämka eller efterge företagsbotenDomstolen kan kap. §

företrädare för denne,påföljd för ädöms näringsidkaren ellerbrottetom

särskild rättsverkanbrottet medför betalningsskyldighet ellerannanom

för näringsidkaren eller

det påkallat särskilda skäl.ärom annars av

skall intebestraffande. FöretagsbotSyftet med företagsbot enbartär

kan hatillgripas eliminera vinst brottsliga verksamhetenför den denatt som

36 336 tidigare kap.upphov till. Förverkande enligt kap. 4 § BrBgett a

för vinsteliminering.användas§, berörs nedan, kan däremotnärmaresom

således i princip bestämmasFöretagsbotens storlek skall ettgenom

straffmätningsliknande förfarande.

betalajuridiska kan dömasBåde enskilda fysiska och attpersonerpersoner

förutsättning detföretagsbot driver näringsverksamhet. ärde En attom

sammanhang följandeföreligger lagförarbetena uttalades i dettabrott. Iett

198586:23 62 f.:prop. s.
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aktualiserasFöretagsbot kan bara begåttsdet har brott i verksam-ettom
heten. Samtliga objektiva och subjektiva rekvisit i straffstadgande måsteett
alltså uppfyllda. kan både brottsbalksbrottDet och brott motvara vara
specialstraffrätten, brottet måste begånget i utövningenmen vara av
näringsverksamhet. uppställs inte något på gärningsmannenDet krav att
åtalas för brottet eller identifieras, det måste stå klart brottatt ettens men

blivithar begånget. naturligtvisDet endast sällan möjligt konstateraär att
brottsligt uppsåt hos icke identifierad gärningsman. Vid oaktsamhetsbrotten

emellertiddet fullt tänkbart stårär det klart någon i företag haratt att ett
vårdslösthandlat fördet den skull går leda i bevis exaktutan att att vem

denne Som vill jag falletexempel det i företagnämna haratt ettman
brutit föreläggande eller föreskrifter de slag i 8 kap. l §mot av som avses
och 2 första§ stycket arbetsmiljölagen 1977:1160. Företagsbot bör då
kunna åläggas det inte går klarlägga haftäven har detattom vem som
direkta för föreläggandet eller föreskrifterna följts.ansvaret att

sistnämnda har betydelse företagaransvar.Det det gäller s.k. Finnsäven när
enligtdet gällande möjlighet utkräva sådant skall naturligtvisrätt att ansvar

också företagsbot kunna åläggas. inte någondock förutsättningDet är att
gärningsmannen intar ledande ställning i företaget. Företagsbot skallen

ådömaskunna begåttsbrottet har personal i underordnadäven om av
ställning eller uppdragstagare för företagetshar handlat omedelbaraav som
räkning.

Tillämpningsområdet för företagsbot kommer alltså i detta hänseendeäven
sammanfalla med vad gäller i fråga förverkande enligt 36att som nu om

kap. 3 § enlighet departementschefenBrB. I med vad uttalade dennära
bestämmelsen infördes, skall brott begånget i näringsverksamhet,anses om
gärningen typiskt anknytning tillhar klar den verksamhetsett en som
bedrivs gärningsmannen i hans egenskap näringsidkare ellerav av av
företrädare eller anställd hos den bedriver näring.som

lagmotivenI utvecklas under vilka förutsättningar företagsbot kannärmare

utdömas och vilka bedömningsgrunder därvid bör gälla. kanDetsom

påpekas den sammanfattning lagmotiven finns i JuridisktNyttatt somav

Arkiv 1986, från hänvisningbortsett till anbudskartellförbudeten som

inte någonhar omedelbar betydelse till utformningmed hänsyn den som

bestämmelserna företagsbot slutligen fick, inte särskilt omnämnerom

bestämmelserna inom marknadsrätten. kan i korthet återges följandeHär ur

lagmotiven: Rekvisitet åsidosättande skyldighetersärskilda ärav som

förenade med verksamheten i syftar7 § på sådana förpliktelser följersom

utpräglat näringsreglerande bestämmelser, exempelvis bokföringsbrott.av
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Med uttrycket âsidosättanden allvarligt iannars slagärsom av samma

paragraf i första hand överträdelser centrala straffbestämmelser,avses av
Ävenifrämst de gärningar varit vållaBrB. ägnade betydande skadaattsom

innebär åsidosättande viktigaeller samhällsintressen t.ex.som av -
överträdelser miljöskyddslagen hit. hänförliga tillhör Brott ärav som-
specialstraffrätten fängelseoch där ingår i straffskalan ocksåkan avvara

allvarligt slag. avgörande bilden brottslig-Det dock den samladeär av

omfattninghetens och det för brottet föreskrivna straffet.änart snarare

Företagsbot bör kunna åläggas det fråga omfattande brottslighetnär är om

bedrivits påkanske har systematiskt varje enskildsätt, ävenettsom om

i sig inte framståröverträdelse särskilt allvarlig. kanBrottetsom vara

allvarligt i den mening krävs för företagsbotutdömande ävensom av om

påföljden i det konkreta fallet vid 19858623böter. Se bl.a.stannar prop.

63 ff och lll f. för jämkning eftergift i 10Som skäl eller § bl.a.s. anges

betalningsskyldighet särskildoch rättsverkan. Betalningsskyldigheten kan

skadestånd eller särskilt föreskriven sanktionsavgift. Särskild rättsver-avse

förverkande.kan kan vara

förverkandebestämmelse i 36 tidigareDen kap. 4 § BrB omnämntsom som

infördes år 1982. Enligt skall förverkande ske värdetbestämmelsen av av

ekonomiska följdde fördelar för näringsidkare uppkommit tillen som av

begånget ibrott utövningen näringsverksamhet. Förverkande skerärsom av

näringsidkaren,hos denne fysisk eller juridiskäroavsett om en person.

underlåtasFörverkande kan det oskäligt. bestämmelsen ävenär Iom anges

förverkandetdet belopp kan efter vaduppskattas äratt som avser som

skäligt, svårt omöjligt föra bevisning Regelndet eller värdet.är attom om

förverkandevärdet fördelarnaskall de ekonomiskaatt motsvaraom av

utformats miljöskyddsavgiftbrottet har med bestämmelserna somom

förebild, jfr förverkandenärmaste nedan. Allmänt i lagmotiven attanges

vinstenkan ske förtjänster eller besparingar ekonomiskadenävenav om

endast på begångnamedelbart kan härledas till det brottet prop.sättett

1981821142 15.s.
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13.1.3 sanktionsavgifterAllmänt om

Bakgrund och gällande ordning

redovisa-198182: 142 innehöll förslag till denpropositionIden som nyss

frågandepartementschefenförverkandebestämmelsen ävende tog upp om

lågTill för propositionen departementspro-sanktionsavgifter. grunds.k.

vid i näringsverk-1981:3 Ekonomiska sanktioner brottmemorian Ds Ju

samhet.

avgifter i årssärskilt avsnitt sådanaPromemorian behandlar i ett som senare

användningutsträckning kommit tilllagstiftningsarbete i ökande som

vite,i för skadestånd, böterekonomiska sanktioner vid sidan eller ställetav

sammanfattandepromemorianAvgifterna vilka i denförverkande.eller ges-
vissa på sådantsanktionsavgifter till bestämmelserbeteckningen knutnaär-

avgiftmedför skyldighet betalaöverträdelse bestämmelsensätt attatt en av

till det allmänna.

förenligt promemorian ofta på närmastAvgifterna används sättett som

fyller i många avseendentill straff och förverkande, och detanken samma

vissapreventiva effekt motverka överträdelserfunktion sinatt avgenom-
materielltvinster. Formellt ocheliminera orättmätigabestämmelser och att

därför intestraffrättsliga ordningen ochemellertid utanför ärstår de den

vissa fall användsprinciper gäller.allmänna där Ibundna deav som

för generella skadeverk-ersättningavgifter också för till samhället draatt

skadeersättning.såledesningar avgiftsbeloppet stundom ha dragoch kan av

egentliga bemärkelse.skadestånd iemellertid inte fråga ordetsDet är om

1981:3 83 f.Jfr Ds Ju s.

promemorian främst tillsanktionsavgifter syftadeSåvitt gällde frågan attom

sanktionsavgifter skulleprinciper för reglervissa enhetliga hur nya omange

ochpå fråganutformas. Vidare lämnades vissa allmänna synpunkter närom
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i framtida lagstiftning. Utgångs-hur sådana avgiftssystem bör användas

för i promemorian den föreslagna ordningenpunkten övervägandena attvar

effektiviserat vinsteliminerande förverkandeinstitut i förekomman-med ett -
straff för ansvarig förfall kombinerat med personligt dende som var

Över-i vissa situationer framstå otillräckligt.överträdelsen kunde som-
då sanktioneras särskilda avgifter.trädelsen skulle kunna även genom

straffandepromemorian indelades avgifterna i sådana har renodlatI ettsom

straffavgifter konñskatorisk ellersyfte och sådana dessutom harsom en

sanktionsav-vinstbegränsande fråga vinstbegränsandekaraktär. I omsnarare

följandegifter sammanfattades i promemorian framförda påde synpunktema

1981:3 97Dssätt Ju s.

föreslagitstillägg till brottsbalkens förverkandebestämmelser harDet som
i föregående vissa områden behöva kompletteras.det kan Ett av-

ändamålsenlig lösning i fall därgiftssystem i erbjudakan detta hänseende en
föreliggerfrekventa speciella svårigheterregelöverträdelser särskilt ellerär

uppnås i särskildavinst besparing detberäkna storleken den elleratt somav
överträdelseekonomiska fördelen isoleradfallet. Andra fall denär när enav

låg, samtidigt samhällets behovgenomsnittligt kan bedömassett som som
så framträdande, inte bara denskydd på det aktuella området är attav

särskilda fallet utsikten till vinst ellerekonomiska fördelen i det redanutan
besparing bör neutraliseras.

inom speciella och klart avgränsadeAvgifter bör förekomma endast
område denäringsregleringens börrättsområden. den mån de användsI

iaktta ihartill särskilda föreskrifter näringsutövarnaknutna attsomvara
denna egenskap.

möjligi allberäkning avgiftsbeloppet börBestämmelserna avom
i denutgår frånutsträckning så de mätbartkonstrueras ett momentatt

förutse ochmöjligtdetaktuella överträdelsen gör attparameter somen --
Konstruktionen kanavgiften bli i särskilda fallet.fastställa hur skall detstor

avgiftenschablonmässigt fastställdautformad sådant densättett attvara
vinsten vid varjeuppkomnagenomsnittligt denkan beräknas motsvara

neutraliserasökafall då det bedöms angelägetsärskild överträdelse. I de att
låta avgifteninte föreliggautsikten till vinst dock hinderredan bör mot att

avgiftsbelopp.utgå enligt till väsentligt högregrunder ledersom

uppsåt ellerrättsområdets börBeroende på aktuella prövasdet natur om
skyldighetavgiftsskyldighet dennaförutsättas för elleroaktsamhet skall om
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kan bygga strikt konstruktion striktFör med skallattansvar. en ansvar
försvarbar från rättssäkerhetssynpunkt förutsättas finnsbör detattvara

förstarkt stöd presumtion på inteöverträdelser området kanatten om
förekomma följd uppsåtän eller oaktsamhet. Vidare måsteannat som en av
uppmärksammas särskilda undantag från det strikta i dessaävenatt ansvaret
fall kan nödvändiga till förhållandenamed hänsyn inom avgiftensvara
användningsområde eller till utformningreglernas i övrigt. Sådana undantag

så långt möjligtbör preciserade, så intedet föreligger någon tvekanattvara
räckvidd.deras sistnämnda iDet gäller fråga bestämmelserävenom om

möjlighetenreglerar till jämkning avgiftsbeloppet.som av

Något5. hinder bör inte föreligga låta avgiftsregler i förstamot att som
hand riktas juridiska straffrättsligaoch bestämmelser riktademot personer

fysiska tillämpliga vid sidan varandra. subjektivaDemot personer vara av
rekvisiten kan därvid annorlunda utformade i de olika striktsystemenvara -

vid avgift och uppsåt eller vid straffrättsligtoaktsamhet Omansvar ansvar.
det sig mindrerör allvarliga vinstelimineringöverträdelser, kan denom som
uppnås avgiften framstå fullt tillräcklig åtgärd. ikan såDetgenom som en
fall bli aktuellt låta införandet avgiftssystem innebära deatt ett attav
aktuella gärningarna inte längre straffbara.år

Åläggande avgiftsskyldighet i viss utsträckningkan överlämnas till deav
administrativa myndigheter verksamma det aktuella området.är Isom
vissa fall emellertidär det lämpligt överlämna prövning tilldenna deatt
allmänna domstolarna. främstgäller avgiftsskyldighetenDet när görs
beroende huruvida överträdelsen skett uppsåt eller oaktsamhet och närav av
reglerna utformade på sådantär finns försätt det betydandeatt utrymme
skönsmässiga bedömningar. sådana fall sakkunniga administrativaI kan
myndigheter ställning initiativtagare till ieller domstolsproces-partges som
sen.

Departementschefen förklarade sighan anslöt till riktlinjerdeatt som anges

i promemorian. enligt mening för framtidaDe utgör hans god grund deten

lagstiftningsarbetet området. betonade vikten avgiftssystemHan attav

områden införs först efter överväganden behov föreliggernya noggranna om

och utformas sådant anspråken rättssäkerhetsättatt systemen ett att

blir fullt tillgodosedda l98l82:l42 25.prop.ut s.

Riksdagen lämnade erinran vad departementschefen anförtutan om

sanktionsavgifter. Riksdagen ansåg viktigtdet slå fast riktlinjerna förattatt

avgiftssystemet utgår från straffrättsligaden skuldprincipen även om
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striktpåfall byggasärskildaikunnaförutsättsavgiftsskyldighet ansvar.

8198182:53JuU s.

företagsbottill lagmed förslag17 fl98586:23propositionenI oms.

efter införandetsanktionsavgifter, ävendepartementschefenanförde avatt

roll detbetydelsefull närspelakunde kommaföretagsbot,regler att enom
riksdagensochöverträdelservissa slagmed atttillkomma rättagäller att av

vägledande.alltjämt börriktlinjer vara

behandlatsutförligastlitteraturenjuridiskaiSanktionsavgifter har den av

vidsärskiltSanktionsavgifteravhandlingeniWarnling-NerepWiweka

gällandedågenomgångöversiktlig1987.byggande Iolovligt aven
förseningsavgift ochskattetillägg,följ ande:bl.a.sanktionsavgifter uppräknas

ochpåförfattningar skatte-och andrataxeringslagenenligtavgiftstillägg

enligtförseningsavgiftochskattetilläggöverlastavgift;avgiftsområdet;

enligtförseningsavgifttulltillägg ochvarselavgift;vägtrafikskattelagen;

avgift enligt lagensärskildtilläggsavgift ochbyggnadsavgift,tullagen; om

felparkeringsavgift;byggande;olovligtvidingripandepåföljder och

enligtöverförbrukningsavgiftpersontrafik;kollektivitilläggsavgift

miljöskyddsav-hundskatt;dubbeltrafikförsäkringsavgift;ransoneringslagen;

Övertidsavgift enligtuppdragsersättning;vidbetalningsansvaravgift ochgift;

straffav-utlänning;anställningavgift vid olagasärskildarbetstidslagen; av

enligtavgiftsärskildvattenföroreningsavgift;advokatverksamhet;gift i

utförsel;in- ochvid olagaavgiftsärskildmedel;kreditpolitiskalagen om
kol.olja ochberedskapslagringvidlagringsavgift av

framgår delagstiftningengenomgångWamling-NerepsWiwekaAv av

sanktionsavgifterreglerolikagjorts närövervägandenskiftande omsom
huroklarhetpåtagligoftatidigareåtminstonepåpekarinförts. Hon omen

Wamling-WiwekaEnligtsystematiskt.behandlasskallsanktionsformen

särskildsanktionsavgifterbehandlabefogatdetärNerep att som en

enligtdetDåsanktionema. ärstraffrättsligavid sidan derättsñgur renaav
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intehenne heller meningsfullt kräva strikt tillämpning straffrättsli-att en av

principer. frånAvsteg dessa bör dock tillåtasbara efterdega om en
ingående bedömning prövats nödvändiga för uppnå de effektivaattvara

sanktionsregler eftersträvas.som

Wiweka Wamling-Nerep kriterier än utmärkertreanger som, om vaga,

sanktionsavgiftema. Det frågaär ekonomisk påföljd för rättsstri-ettom en

digt beteende, avgiftsskyldigheten har författningsstöd och avgiften tillfaller

det allmänna.

allmäntRent torde gälla avkriminalisering tidigare framträdandeatt ettvar

motiv för införa sanktionsavgifter. inteNumera detta motivatt är lika

framträdande syftet skapa effektiva sanktioner har i förgrunden,utan trättatt

varvid och överträdelse kan leda till både straff och avgiftsskyl-en samma

dighet. lagstiftningI från år har ofta hänvisat till riktlinjerdesenare man

riksdagen ställde sig årbakom 1982 och sanktionsformen har vunnit isom

stadga.

Vissa de sanktionsavgifter Wiweka Warnling-Nerep har behandlatav som

redovisas i bilaga skall behandlasHär vissa andra sanktionsavgifter, vilka

bedöms principiellt intresse.vara av

sanktionsavgifter vid olovligt byggande m.m.

1987 års plan- och bygglag PBL behandlar i 10 kap. påföljder och

ingripanden vid överträdelser lagstiftningen. Bestämmelserna motsvararav

i det väsentliga vad stadgades i den upphävda lagen påföljder ochsom om

ingripanden vid olovligt byggande ByggnadsavgifiLPI. skall enligtm.m.

PBL byggnadsnämnden någon lov utfört åtgärdtas ut utanav om som

kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Avgiften skall bestämmas till ett

belopp fyra gånger vad skulle ha erlagts enligtmotsvararsom som

kommunens lov hade meddelats, dock 500lägst kr. Byggnadsnämn-taxa om
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avgiften.ned eller eftergelänsstyrelsen, kaneller efter besvär sättaden,

vid vissabyggnadsnämnden200-1 000 kr. skallSärskild avgift tas ut avom
Även ned elleravgift kanöverträdelser. denna sättassärskilt angivna smärre

vid nämndens beslut.efterges talan mot

någon lovtilläggsavgiftbyggnadsavgift skall ävenFörutom utantas ut om

anspråk eller inredertillbyggnad eller iriver byggnad,uppför eller gör tar

500 kr.Tilläggsavgiften medför icke ändamål.byggnad uttasavsett per

10minskat med kvadratmeter.åtgärdenkvadratmeter bruttoarea avsersom

tilläggsavgiftefterges. Frågor prövasAvgiften får ned ellersättas avom

sakenSådan förutsätteråldagare. talandomstol på talan allmänallmän attav

bötesmäl ochiBestämmelserna RBbyggnadsnämnden.anmälts omomav

handläggning.i brottmål tillämpliga domstolenskvarstad är

förevidtasrättelseByggnadsavgift tilläggsavgift skall inteoch tas ut om

prövningPreskriptionstiden förbehandling ärendet.byggnadsnämndens av

avgiftfråga särskild ärtilläggsavgift tio år; ibyggnadsavgift och är omav

avgiften tillfaller kommunen.Byggnadsavgiften särskildaår. och denden tre

avgiftsskyldig-prövningMyndigheternasTilläggsavgiften tillfaller staten. av

oaktsamhet föreligger.inte uppsåt ellerberoendeheten är av om

straffbestämmelserår 1976 avskaffades samtidigt flertaletinfördesLPINär

deMotiveringen härför bl.a.byggnadslagstiftningens område. attvar

vidstannade beloppmånga gångertidigare dömdesböter ut somsom

sanktions-olovligt byggda. Ettbråkdel värdet detutgjorde endast av aven

innehöll, ansågs bättre ägnatavgifter, sådant LPImed attsystem varasom

preventiv effekt.värdeökningeliminera och ha störredenna

Miüöskyddsavgzj

vissakriminaliserat1-3i 45 § första stycketMiljöskyddslagen har

oaktsamhetuppsåtligen ellernågonförfaranden, innebär att avsom
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överträder särskilt angivna, med stöd lagen meddelade beslut ellerav
Överträdelsemaföreskrifter. kan innebära miljöfarlig verksamhetatt en

antingenutövas otillåtet dvs. det råder förbud verksamhetenett ellermot-
också har tillstånd inte sökts förprövningsplikt gällertrots elleratt på ett-
otillåtet dvs.sätt meddelade föreskrifter försiktighetsmått åsidosätts.om-
Straffet böterär eller fängelse i högst två år. Ringa överträdelser leder

till ansvar.

Bestämmelser särskild miljöskyddsavgift infördes år 1981 iom en

miljöskyddslagen. Miljöskyddsavgift skall betalas överträdelseom en som
i 45 § första stycket l-3 har skett och överträdelsen har medförtavses

ekonomiska fördelar för den den miljöfarligautövar verksamhetensom

52 §. ringa fallI skall ingen avgift betalas. Genom lagändring år 1987en
borttogs tidigare rekvisit, nämligenett överträdelsen även skulle haatt

medfört betydande störningar för omgivningen eller risk för sådana

störningar. Avgiften skall påföras den fysiska juridiskaeller person som
utövade den verksamhet i vilken överträdelsen skedde.

Miljöskyddsavgiften, tillfaller bestäms till ett beloppstaten,som som
de ekonomiska fördelarna överträdelsenmot 54 §. fullKansvarar av

bevisning dessa inte alls eller bara med svårighet läggas fram uppskattasom

fördelarna till skäligt belopp. Avgiften för sättas ned eller efterges om
särskilda skäl föreligger. Frågor miljöskyddsavgift prövas kon-om av
cessionsnämnden för miljöskydd på talan naturvärdsverk.statensav

Miljöskyddsavgift får inte påföras ansökan härom inte har delgetts denom

anspråket riktas inom tio år från överträdelsen. målmotsom I om
miljöskyddsavgift kan koncessionsnämnden på yrkande naturvårdsverketav
förordna kvarstad. Nämndens beslut i mål miljöskyddsavgiftom om

överklagas till Svea hovrätt och prövas där i dess sammansättning som
vattenöverdomstol. fastställaFör miljöskyddsavgift fordras inteatt bevisning

uppsåt eller oaktsamhet föreligger.att Avgiften utesluter inte straffom att

samtidigt utdöms.
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198081:21 till bestämmelsernalagförarbetena 198081:92;prop. JoUUr

vidare följande återges.miljöskyddsavgift kanom

påföljdssystemet ochförstärkningAvgiftssystemet innebärasägs ettaven

brottspåföljdema. skall inte lönsamttill de vanligakomplement Det attvara

ekonomiska fördelenlagstiftningen, därför skall denbegå brott ochmot av

frånfördelar bl.a. konkurrenssyn-överträdelsen elimineras. innebärDetta

ersättning för skadeståndAvgiften inte avsedd detpunkt. är utgöraatt som

Även inrättningarkommunalaberättiga till. statliga ochöverträdelse kanen

hurDepartementschefen sökteåläggas avgiften. närmarekan att utge ange

ekonomiska fördelar.rekvisitetavgiften ledningskall bestämmas med av

förmögenhetsställ-skillnad ifördelen uppskattadHan utgörsatt enangav av

överträdelsen och denuppkommitning mellan den situation somsom genom

fördelekonomiskinte skett.rått överträdelsen hade Begreppetskulle ha om

inteenligtvinning BrB. Det ärdock inte jämställa med begreppetär att

eftersomföretagsekonomisk mening,vinst iheller detsamma ensom

medfört.fördelar överträdelsenförlust deverksamhet kan med trots

invändning vad departements-56 83 Lagrådet gjordeochProp. mots.

alltförlagrådet detavgiften. Enligtanfört beräkningenchefen varavom

ekonomiska utfalletkunde inverka detmånga svårutredda faktorer som

bedömning skulle kunnatillförlitligför någonföretags verksamhetett attav

vidregel fåtordeske på denna ställetväg. I stanna meraman som

faktorer.liknandeinbesparade kostnader ochbedömningaromedelbara av

ihärefter detanfördeavsågs ochexemplifieraLagrådet sökte vad attsom

fältbrettfall till fall inombedömningar frånblir frågahuvudsak ett avom

mening godtagbartenligt lagrådetsolikartade företeelser. attDet manvar

avgiftsfrågomahandläggamyndigheter harvalt inte binda de attatt som

453 f.med för prövningen. Prop.närmare regler s.

beviskravibestämmelse lättnad detMiljöskyddslagen innehåller somomen

anförde:Departementschefennaturvårdsverket.skulle gälla förannars

utformaavgiftsmålinaturvårdsverketGivetvis ankommer det att ett



222

yrkandet till bestämt belopp och vilka omständigheteratt ett attavse ange

åberopas till stöd för detta. ocksåDet verkets uppgiftär så långt detsom att

möjligt och rimligtär lägga fram utredning rörande de förhållanden isom

det speciella fallet bör inverka på avgiftens storlek 87..prop. Lagrådets. -
bedömde regeln bevislättnad behövlig och ändamålsenligatt prop.om var

455..s.

Lagändringen år 1987 föranleddnärmast framställning frånvar av en

naturvårdsverket med förslag till betydande avkriminaliseringen av

miljöskyddslagens bestämmelser och åtgärder för effektiviseringen av

avgiftssystemet. Departementschefen ville inte tillmötesgå påkraven en

avkriminalisering. skäl förEtt detta bl.a. möjligheterna utdömaattvar

företagsbot enligt då nyligen införda regler. möjlighet skulle inte ståDenna

till buds efter avkriminalisering. bakgrund svårigheterMot ien av

rättstillämpningen föreslogs emellertid stömingsrekvisitetdet s.k. skulleatt

slopas. I samband härmed ville departementschefen förskärpa kraven att

ålägga avgift införa krav fördelarnade ekonomiska skulleatt ett attgenom

betydande. Under utskottsbehandlingen detta krav, främstövergavsvara

med hänvisning till rekvisitet skulle kunna leda till tillämpningssv-att nya

årigheter. Ett undantag för ringa fall infördes i stället. 198687:135Prop.

24-29, 198687:25.JoUs.

Sanktionsavgifier vid och utförselin- av varor

Genom lagändring år 1984 infördes i 1975 års lag bemyndigandemed atten

meddela föreskrifter in- utförseloch för regeringenrätt attom av varor en

föreskriva särskild avgift tillskall erläggas vid överträdelseatt statenen av

föreskrifter regeringen enligmeddelat l i lagen. Avsikten§ attsom var

avgiftsområdet i huvudsak skulle till viss tekoimport.begränsatvara

Avgiften skall förden räkning in- utförsel fåreller sker. Dentas ut av vars

uppgå till 20högst % värde. Enligt lagen skall avgift inte tas utav varans

överträdelsen ursäktlig. Avgiftsprövningenär bygger dock på striktom
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straffrättsligabeslut avgift skall kunnaEtt överprövas. Deansvar. om

reaktionerna påföljd inte lagstift-för varusmuggling e.d. påverkades av

ningen särskild avgift.om

Sanktionsavgifter och regeringsformen

Under förarbetena till regeringsformen, tilldrog sig inte sanktionsav-RF,

gifterna någon särskild till viss osäkerhetuppmärksamhet. har lettDetta en

torde rådahur bestämmelser skall tillämpas i detta avseende.RFs Detom

inteenighet sanktionsavgifter inte någon och deallmän skattär attattom

något avgifter skatter,har med de ärgöra t.ex.att trots namnetsom

förbud retroaktivarbetsgivaravgiftema. 2 10 finns förutomkap. §I ett mot

förbudsåledes inte sanktionsavgifter,skattelag, gäller även ett motsom

omfattasretroaktiv sanktionsavgifter behandlasstrafflag. härDe som

bestämmelseninte förbud. förarbetena tillnormalt heller detta Isett av

125:departementschefen följande 1975762209anförde emellertid prop. s.

retroaktiv sådana administrativa sanktionerAtt verkan regler somomge

klarti för straffrättsliga påföljder måstehar ställetträtt ettses som

kringgående förbudet. Motsvarande kandet diskuterade resonemangav nu

repressiv,föras också i fråga administrativa sanktioner uppenbartavom

områden.på tidigarestraffliknande karaktär införs oregleradesom

mildraeftergiva ellerEnligt 13 regeringen nådll kap. § kan genom

eftergiva ellerbrottspåföljd sådaneller rättsverkan brott samtannan av

enskildsmildra liknande ingrepp avseendemyndighet beslutatannat av

deeller egendom. ingripanden har detDe gemensamt attperson som avses

juridiska litteraturenmåste innehålla visst repressivt denIett moment.

sanktionsav-uppfattningen tillämplig påhävdas den bestämmelsen äratt

befrielsegifter. Regeringen sig sakna befogenhet medgehar dock attansett

från skattetillägg.
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Sanktionsavgiftemas ställning i normgivningshånseende blev föremål för en

ingående analys lagrådet i anledning förslaget sanktionsavgift vidav av om

överträdelser bestämmelserna in- och utförsel Förslagetav om av varor.

avsåg regeringen föreskriva avgiftsskyldigheträtt se ovan.att attge

8 3kap. § stadgas föreskrifterI förhållandet mellan enskilda och detatt om

allmänna, gäller åligganden för enskilda i övrigteller ingrepp isom avser

enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, skall meddelas genom

lag. Sådana föreskrifter bl.a. föreskrifterår brott och rättsverkanom av

brott, skatt till rekvisition och sådant förfogande.staten samt annatom om

Enligt 8 kap. första7 § stycket regeringen efterkan bemyndigande i lag

förordning meddela föreskrifter inom vissaskattänannatgenom om

angivna områden, in-bl.a. eller utförsel sådant bemyndigandeEttav varor.

enligt paragrafens andra stycke inte föreskriftermeddelarätt attger om

rättsverkan brott böter. 8 kap. 9 reglerän I § andra stycketannan av ges

bemyndigande för regeringen sådana föreskrifter avgifter,attom ge om

vilka på 3grund § skall meddelas riksdagen.annars av av

det lagstiftningsärendetI nämnda 198384:l92 lagrådetprop. ochvar

departementschefen eniga 8 9kap. § andra stycket inte kundeattom

tillämpas beträffande föreslagnaden lagen. fråga möjligheternaI attom

tillämpa 7 § andra stycket för ifrågavarandedet bemyndigandet fann en

ledamot lagrådet så kunde ske, varvid han dock framhöllatt attav ramarna

för avgiftsreglering någorlundaborde bli preciserade riksdagen. Tvåen av

lagrådets ledamöter fann det bemyndigandets grundlagsenlig-begärdaattav

het så tveksam de inte kunde tillstyrka förslaget. menadeDeatt attvar

sanktionsavgifter inte jämställaskunde med enbart böter. Departements-

chefen fann för sin del sanktionsavgifter inte borde betraktasatt som vare

sig brottspåföljd eller någon andrarättsverkan brott och 7 §attannan av

inte tillämpligt.stycket Bemyndigandet kunde enligt honom ske medvar

förstastöd 7 § stycket. Skatteutskottet, inhämtat konstitutionsutskot-av som
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yttrande, fann intedet uppenbart delegering enbart med stödtets att attvar

första7 § stycket kunde ske. Delegering kunde emellertid ske med stödav

paragrafens andra då sanktionsavgiftenstycke, inte kunde utgöraav anses

påföljd svårare böter. 198384:46 6.är än SkUen som s.

uppfattning tillämpligheten 8Den kap. 7 § andra stycket härom av som

redovisats har i fråga Håkan Strömberg Statsvetenskaplig Tidskriftsatts av

1984 229. viktigt iEtt led hans sanktionsavgifterär atts. resonemang

ibland införts i för straffstället varför det då inte fråga kriminalisera-är om

de överträdelser. Sanktionsavgifter kan således inte generellt betraktas som

rättsverkan brott. straffbelagd handling nödvändigNär ärav en en

förutsättning för åläggande sanktionsavgift bör avgiftendockav en ses som

sådan rättsverkan. Delegation skulle då inte möjlig. Enligt Strömbergvara

inte självklartdet sanktionsavgifter jämställasär bör med böter vidatt

tolkningen 8 kap. andra7 § stycket Se Strömberg: Normgivnings-ävenav

enligt 1974 regeringsform,makten års 2:a 1989,uppl. 77.s.

Wiweka Warnling-Nerep viktenbetonar sanktionsavgifter iattav norm-

givningshänseende behandlas på straffrättsliga sanktionersättsamma som

85. författarea.a. Andra Holmberg-Stjemquist: 259Grundlagarna,s. s.

italar samband med vissa sanktionsavgifter straffrättsliga bördor.om

sanktionsavgifter och kommunalskattelagen

Enligt 20 kommunalskattelagen vid beräkningen§ medges inkomsten frånav

särskild förvärvskälla för för intäktemasavdrag omkostnader förvärvande

och bibehållande. paragrafen undantag härifrån, ifrågaI bl.a.anges om

flertalet de sanktionsavgifter kommittén har redovisat. Sålunda fårav som

enligt bestämmelsen inte för Överlastavgift, avgifterna enligtavdrag ske

utlänningslagen arbetstidslagen, vattenföroreningsavgift, avgiftPBL, och

enligt lagen med bemyndigande föreskrifter in- utförselmeddela ochatt om

lagringsavgift, avgift enligt försörjningsberedskaplagen påav varor, om
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naturgasområdet avgift enligtoch lagen elektriska anläggningar. Avdragom

intemedges heller för företagsbot. Miljöskyddsavgift inte inämns

Wiwekaparagrafen. Enligt Wamling-Nerep torde dock avgiftdennaäven

höra till dem för vilka inte tilläggas före-avdrag medges. kanDet att

departementschef i förarbetenadragande till reglerna vattenförorenings-om
Ävenavgift miljöskyddsavgiften avdragsgill. skattetillägg ochantog att var

förseningsavgift hör till de omkostnader vilka inte särskilt i 20omnämns

heller dessa avgifter avdragsgilla.Inte är

Vid lagrädets granskning förslaget med bestämmelser företagsbotav om

framhöll lagrådet allmän princip sanktion,gälleratt att attsom som avser

eliminera vinst, regelmässigt får vid inkomsttaxeringen,dras i fallvartav

inom inkomstslaget rörelse, och princip gäller beträffandeatt motsatten

straff eller sanktion repressiv karaktär 198586:23 102.prop.annan av s.

Överväganden13.2 förslagoch

Kommittén föreslår straffbestämmelsema i KL ersättsatt av en
skyldighet för näringsidkaren betala särskild avgift, konkurrens-att en
skadeavgift.

Avgiftsskyldigheten bygger strikt Avgiften fastställs MDansvar. av
efter ansökan konkurrensverket.av

två straffstadganden,KL bruttoprisförbudet och anbudskartellförbu-upptar

vilkadet, handläggs allmän domstol. Allmänt åtal fordrar medgivandeav

NO. detta betänkandeI föreslår kommittén förbudsbestämmelserattav nya

införs i lagen, bl.a. i fråga horisontell prissamverkan och marknads-om

delning.
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iförbuden denbedömning inte självklartenligt kommitténs attDet är nya

konkurrensbe-kriminalisering deskall innebärakonkurrenslagen aven

karaktärbestämmelsesomfattar. Enförbudenförfarandengränsande avsom

skyldighet erläggatilllederöverträdelsevisa sig däriförbud kan attäven att

olikaförkommittén lämnatredogörelsesärskild avgift. denAv somen
kriminalise-förbud ochfråganbedömtframgårsanktionsavgifter att omman

miljöskyddsla-exempelvisEnligtsakområden.inom olikaolikaring sätt

skyldighetstraff ochtill bådeledaöverträdelse attochkan sammagen en
införtssanktionsavgiftreglerfall harmiljöskyddsavgift. andraIutge om

bestämmelseri fråga deavkriminalisering, såiled t.ex. somett omensom
påstraffbestämmelseanförasbrukar ettåterfinns i DetPBL. att ennu

beteendetkriminaliseradeavstånd från detvisar samhällettydligt sätt taratt

straffhot kan ävenmoralbildande verkan. Ettdärigenom hardenoch att en

frågasärskilt det ärinverkan,brottsförebyggandeomedelbartha ommeren

påföljd.ingripandeochsträngom en

iförbudenöverträdelsepåföljd föromständighet vid valetviktigEn avav

alltid varitområdedettastraffmätningenkonkurrenslagen är att

siggörakommerinte synsättmild. kan attpåfallande Det annatatt ettantas

oförändrademedkriminaliseringförframtiden inomgällande i enramen

realistiskt ellersiginte hellerKommittén detstraffsatser. varesomser

normalpåföljd förtillämpasfängelsestraff skulle kommaönskvärt attatt som

värdensamhällsekonomiskatill deMed hänsynförbuden.brott storamot

haväsentligtemellertiddetgäller är attkonkurrenslagstiftningen ytterstsom
säkerställertill ochbidrareffektivt sättsanktiontilltillgång ettsomen
bötesstraffmåttligai praktikenstraffsanktionefterlevs.regler Enlagensatt -
framhållasförtjänaringripande.otillräckligt Detdärvid attframstår som-

ikonkurrensbegränsningar ävengäller desanktion intevalet somatt av
införförhandlingdärmissbruksprincipen ochomfattasskallframtiden av

ingripande.för Detnormalavarit det sättetvitesföreläggandeellerMD

förutompåföljdkonkurrenslagstiftningentillföragälleri stället somatt en -
deneffektivitetanspråk motrimligatillfredsställerden svararatt -
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skärpta attityd till konkurrensbegränsningar kommitténs förslag innebär.som

fördelDet är sanktionsreglerna i fråga lagförslagets förbuden om motom

konkurrensbegränsningar kan enhetlig utformning. dennaMotges en

bakgrund kommittén med sanktionsavgifter, där avgiftenatt ett systemanser

i enskilt fall kan uppgå till mycket högt belopp,ett bör samhälletsett vara

huvudsanktion vid överträdelse dessa förbud.av

Nästan undantagslöst gäller för de sanktionsavgifter förekommer isom nu

lagstiftningen de påförs hänsyn till subjektiva omständigheter.att utan

Avgiftsansvaret är med andra 0rd strikt. Anledningen härtill har ofta varit

behov kunna ingripa effektivtatt sett vissaett sättattman ett motav

förfaranden och straffrättsliga krav på uppsåt eller oaktsamhetatt ansetts

kunna motverka detta syfte. Sedan länge gäller prövningen i MDatt av

frågan det föreligger skadlig verkan konkurrensbegränsning avgörsom av

oberoende det förfarande under bedömningär är resultatetav om som av

uppsåtliga eller oaktsamma åtgärder. huvudsakligaDen rättsutvecklingen på

konkurrensområdet har därför inneburit subjektiva omständigheteratt

tillmäts betydelse. harDet emellertid då varit fråga tillämpningom av
missbruksprincipen. det gällerNär överträdelse förbuden måste ett nytt,av

effektivare sanktionssystem subjektiva rekvisit framför alltutan ettses som

uttryck för och erkännande konkurrensfrågornas ökande betydelse. Detav

därför kommitténsär uppfattning det med sanktionsavgifteratt system som

föreslås skall bygga på striktnu ansvar.

Ett brukar anföras till förstöd regler sanktionsav-argument som nya om

gifter därigenomär det möjligt riktagör sanktioner juridiskaatt att motman

Det önskvärt så kan ske inte bara med stöd be-attpersoner. anses av

stämmelserna företagsbot och förverkande. konkurrensrättensFör delom

krävs det inte någon särskild motivering för införa ekonomisk påföljdatt en

kan användas i frågaäven juridiska Flertalet näringsid-som om personer.

kare iär ärenden konkurrensbegränsning nämligenärpartersom om

juridiska vilka således enligt gällande regler kan drabbaspersoner, nu av
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naturligtsig därför heltvitessanktionerade förbud och ålägganden. Det ter

vid överträdelsepåföras sådanasanktionsavgifter kanatt avpersoner

lagförslagets förbud.

erinras vadsanktionssystem kanTill stöd för införaatt ett nytt somom

tillämpas i Tysklandi kapiteli länder. Såsom utvecklas 4gäller andra t.ex.

konkurrensbegränsandeekonomiska påföljderordning med moten

inomförfaranden. sak gäller EG.Samma

Även lagtekniskt bl.a. innebärförbudsområde,utvidgatmed attett som

visasinte behövereffekter för konkurrensenförekomsten negativa utanav

vidtagits, detförbjuden åtgärd har ärföreliggaskall när enpresumeras

fortsättningsvis anförtrosfunktionendömandeangeläget den även ettatt

lagtillämpninggarantier för konsekventspecialorgan med de ensomen

sanktionsavgifter kaninnebär. Uppgiften dömasådan ordning utatt

samarbeteförinnebära domstolen, avgöranämligen ofta ettattatt om

omfattningen denmåstefaller förbud, bestämmamellan företag under ett av

speciellmycketför konkurrensrättenmarknaden.relevanta Detta är en

viktigtfrågeställning, fordrar särskild saldcunskap. Det är att sammasom

i målde förekommerliknande frågor,denna ochprövar oavsett omorgan

frånsanktionsavgifter, dispensgeneralklausulen,tillämpning avom

företagsförvärv.förbuden eller

förunderrättema,innebär de allmännaKommitténs ställningstagande att som

inteförbudsbestämmelser,åtal för överträdelsernärvarande KLsprövar av

anförda,det ärskäl för detta,avgiftsfrågor. utöverbör handlägga Ett nyss

på detmed tankeunderrättema,i allmänhet inte kan räkna med attatt man

tillräcklig erfarenhetfårgäller,antalet mål det attbegränsade avsom

relevantabestämningen denfråganför förbuden centralabedöma den avom

påföljduppgiften dömahadenna bakgrund börmarknaden. MDMot att ut

inte dömakanförbud. Domstolenlagensför överträdelse den utnyaav

sanktionssystemför inte skapaytterligarestraff, vilket är ettargument attett
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bygger på kriminalisering. Kommittén medvetenär attsom en om en

ordning med sanktionsavgifter påtagligt repressivahar inslag och talet om

straffrättsliga bördor i detta träffande. Frågan skyldighetär sammanhang om

sanktionsavgift behöver dock inte i brottmålsrättegång.prövasatt utge en

Uppgiften därförkan läggas anförda innebär domstolenMD. Det att

behåller sin centrala instans på område.roll dömande konkurrensrättenssom

inte ovanligt sanktionsavgifter på områden fastställsDet är andraatt enav

administrativ myndighet beslut tillkan överklagas domstol.ettgenom som

kommitténs uppfattning den konkurrensvårdande myndigheten inteDet är att

ha möjlighet skyldighetbör besluta sanktionsavgift. Föratt att utgeom

ståndpunkt framför prövningen avgiftensdenna talar allt storlek kanatt av

inrymma skönsmässiga Konkurrensmyndighetenbetydande överväganden.

i ibör stället ha ställning initiativtagare och domstolsprocessen.partsom

väsentligföreslagna ordningen med sanktionsavgifter medförDen en

skärpning sanktioner tillgripa; avgiftsskyldighetende domstolen kanav som

kan i enskilt fall bli ingripande påföljd. principiella skälmycket Avett en

kan det inte godtas frågan i instans. Kommitténbedöms enbartatt en

återkommer i kapitel till frågan vilken instansordning bör gälla14 om som

och de processuella frågor har samband härmed.som

avgift föreslås bör konkurrensskadeavgiji. AvgiftensDen benämnassom

straffmätningsliknande förfarande.storlek skall bestämmas ettgenom

för skadestândsskyldig-Avgiftsskyldigheten inte ersättningär att se som en

primära syfte inte eliminera de vinster kan hahet. Dess hellerär att som

uppkommit förbjudet Avgiften skallanbudskartellsamarbete.t.ex. ettgenom

bestämmas till belopp till förhållandena i det konkretamed hänsynett som

fallet avhållande. specialmotiveringenkan verka avskräckande och Iantas

Enligtskall beröras vilka omständigheter härvid bör beaktas.närmare som

kommitténs bedömning i 20 avgiftenbör § kommunalskattelagen attanges

inte avdragsgill.är
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straffsanktion förmedförbudenförenaävenKommittén har övervägt att en

straffstadgandeklanderföruttryck ettdeti lagen bevarahärigenom somatt
förbudenvinnastår dessutomfördelarlagtekniska attVissainnebär. om

utgåskadestånd kanmedför såledeskriminalisering attbrott. Enutgöräven

föreskriverparagrafskadeståndslagen. Denna§2 kap. 4stödmed av
förmögenhetsskadavållarför denersättningsskyldighet genomrensom

sådanförersättningstraffsanktion kanförbuden lämnasOmbrott. utan

kriminaliseringfinns.lagstöd Ensärskiltutgå endastsannolikt gerskada om
ochbeslagibestämmelserna RBtillanknytning t.ex.naturligäven omen

Såsombrottmål.iförundersökningandra reglerochhusrannsakan om

bestämmelsernatillämpningredovisats förutsättertidigare har omaven

föreligger.brott36 § BrBenligt kap. 4förverkande attochföretagsbot

inte utgörkriminalisering ettkommitténanfördadet attTrots enanser
konkurrensskadeavgiften.sidanvidi sanktionssystemetnödvändigt inslag av

kunnaskallavgiftenavsiktenär attgånger har poängteratsfleraSom

fysiskapåföras denskallAvgiftenbelopp.högttill mycketbestämmas ett

överträdelsen ägtnäringsverksamhetijuridiska rum.eller varsperson
Enligtverkan.riktadföretagetdirektsanktionenfårHärigenom moten
kunnabehovnågotinte härutöver attfinns detmeningkommitténs av

låtaellerfysiskansvarigförbudetöverträdelsenförlagföra personaven
föreslårKommitténförverkande.ellerföretagsbotdrabbasföretaget av

kriminalise-nuvarandeföri ställetkonkurrensskadeavgiften träderdärför att

kriminaliserade.skall intekonkurrenslageni denring. Förbuden varanya

medgeskulleregler attbehövsdetövervägtKommittén har även somom
verkställandedessföretaget, ävenförutomkonkurrensskadeavgift påförs,

obilligatillinte ledaställning. Förledandei attellerdirektör annan person
dettamedbestämmelsedockfallet skulleenskildai detkonsekvenser en

rekvisit. Ensubjektivtformnågonmedförsessannolikt behövainnehåll av

kriminalisering.vanligsig frånskiljatillenbartordning skullesådan namnet

i detplatsnågoninte harstraffdockbedömning ärKommitténs att
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konkurrensrättsliga sanktionssystemet. Såvitt kommittén känner till

förekommer inte särskilt avgiftsansvar förett i företagsledandeen person
ställning på andra områden med sanktionsavgifter. Mot denna bakgrund

kommittén inte det finns tillräckliga skäl föratt lägga fram någotanser att

förslag på denna punkt.

Kommitténs framställning i fråga sanktionsavgifter har gällt förbuden iom

den konkurrenslagen. Det sanktionssystemet skall emellertidnya ersättanya

denäven straffbestämmelse gäller för underlåtelse lämna uppgiftattsom nu

anbudssamverkan enligt 14 tredje§ stycket KL.om
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FÖRFARAN-PROCESSUELLA14. DET

DET

föreslårKommittén bl.a. att:

såledesenligt konkurrenslagen,handlägga alla mål ävenskallMD-
viteskadestånd och utdömandekonkurrensskadeavgift,mål avom

tilldispens skall kunna överklagasi frågabeslut utomMDs om-
högsta domstolen

fårdispensfrâgor i första instans ochKonkurrensverket prövar-
möjlighet utfärda negativattestatt

besluta uppgiftsskyldighetskall kunnaKonkurrensverket och MD om-
säkringsätgärderoch s.k.

mål enligt generalklausulennäringsidkare får primär talerätt iEnskild-
ersättning för rättegångskostnaderskall kunna beslutaMD om-

i domstolhandläggningen14.1 Allmänt om

konkur-handläggningen i domstol deavsnitt kommitténdettaI tar avupp

särskilt in-inbegripet skadestånd.rensrättsliga frågorna, däri Det är

iolika yrkandenhandläggaområdet möjlighetenstansordningen och att

i kapitletKommittén har redanbehandlas.rättegång kommer attsomen

påsin centrala rollanfört skall ha kvarsanktionssystemet MDrörande att

för övervägandenautgångspunkt ärkonkurrensområdet. En attannan
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inteförändras. Intresseledamöter bör längresammansättning bördomstolens

ekonomiskai bestå juristdomare ochingå i stället skalldomstolen, avsom

Frågan behandlas i avsnitt 17.2.experter.

ärendenmarknadsdomstol MDL, MD prövarlagenI attangesom m.m.,

Domstolen första och endaoch PSL.enligt AVLK, AVLN ärKL, MFL,

inteområde. beslut kan således överklagas.instans inom sitt Dess

till 1970 års lagstiftningvissa i förarbetenaerinras uttalandenkanHär om

tillkom marknadsrâdet,marknadsrättsliga området. Dådet senare

konkurrensbe-för prövningenbenämnt MD, gemensamt avsom organ

enligtoch ärenden dengränsningsfrågor, dittills handlagts NFR, nyaavsom

viktenuttalandena betonadesotillbörlig marknadsföring.lagen I attavom

Konstruktionentillräcklig auktoritet.få rättstillämpande med ettavorgan

på områdetinstansspeciell sammansättning enda dömandemed somorgan

enhetlig praxis ochför beslut,till garantier snabbasyftade att enge

Invändningenallarättstillämpning omfattas förtroendemed parter.avsom

påinte beaktade kraveninstansordning dömandemed enbartatt enom en

domstolmed allmändepartementschefen bl.a.rättssäkerhet bemöttes attav

Jfrmarknadsrådet förelagt.viteskulle frågor utdömandepröva somom av

möjlighet överklaga60 f 162 Frågan MDs1970:57 och attoms.prop.

165198182:i införandet prop.samband med KLbeslut även avvar uppe

dock inte.ändring skedde224 Någon det gällande systemetavs.

yttrandefrihetsutredningenår 1986 1986:4 ladebetänkande Ds JuI ett

ii strid med denfattat enligt MFLfram förslag beslut MDattett somom

tillskulle kunna överklagastryckfrihetenskyddade yttrande- ochgrundlag

tidigare lagtutredningengrundlagsförslagFörslaget utgick frånHD. ett som

ingripandeförförutsättningaruttryckliga reglerfram med motom

till lagstiftning.lettnågot dessa förslag harkommersiell reklam. Inte av
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framgår däravvilket bl.a.sfár,domstolarnasidag de allmännatillhörMD

1977särskilt NJAseHDbeslut prövasresning MDsfrågoratt avavom
straffbelagda11kap. § RF. De11efter tillkomstenavgjorts751 avsoms.

domstol,idag allmänvitenutdömande prövasi liksomförbuden KL avav

från normal-undantagdettavitenfråga ärhandi sista HD. I ettomav

bruttoprisförbudet2991976tillhänvisas NJAbl.a.regeln. kanHär s. ang.

framhållaskananbudskartellförbudet. ävenDet1979 683och NJA ang.s.
ogiltighetuttryckliga reglerkonkurrenslagenföreslagnaden omatt gernya

möjligheterbetydandeochavtalkonkurrensbegränsandevissa typer avav
tordelag. Dettamed stöd dennaskadeståndkrävanäringsidkareför att av

förinföra primär talerättredovisade förslagetförening med det nedani att

civilrättsliga aspekterallmänttill konkurrensrättensnäringsidkare leda att

varithittillsjämfört vadmedökad betydelsefå väsentligtkommer att som

Sverige.fallet i

Övervägandenafortsattakommittén i deanförda utgårdetbakgrundMot av

sådanavgöranden, näröverklaganden MDsavsnitt frånunder detta att av

förvaltningsdomstoltillintetill ochskall ske HDmöjlighet skall finnas,

regeringsrätten.närmast

Konkurrensskadeavgift14.1.1

skyldighetenprövningentidigare uttalatKommittén har att utgeatt av

förskäl talarprincipiellakonkurrensskadeavgift skall ske i ochMD attatt

sig härRättssäkerhetsaspekten görtill instans.inteprövningen begränsas en

gällande.starkt

instansordningen.fråga Detitvå alternativ aktuellakommitténFör är om

konkurrensskade-i målslutinstansfungerarinnebär MDatt omsomena

domstol.meddelatsbeslutöverklagandenavgift och prövar annanavsomav

beslutdomstolensinstans, ochförstainnebärandra MD är attDet att
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överklagas till HD. tilläggasDet bör kommittén inte bedömer detatt som
möjligt lägga prövningen i första instansatt på myndighet än domstol.annan

Om skall fungeraMD besvärsinstans i avgiftsmål måste prövningen isom

första instans enligt kommitténs bedömning läggas i för hela riketen

underrätt. Prövningen avgiftsfrågor irör omfattninggemensam storav

förhållanden specifika förär konkurrensområdet, omfattningent.ex.som av
den relevanta marknaden. Om prövningen samlas till enda domstol ien
första instans, får domstolen möjlighet bygga erforderlig kompetensatt upp

samtidigt konsekvens i rättstillämpningen Detta viktigärsom tryggas. en
aspekt med hänsyn till antalet ärenden torde bli förhållandevisatt begränsat.

detNär gäller samla bedömningen viss fråga iatt enda domstolav en en
erbjuder förhållandena inom patenträtten, närmare bestämt i fråga målom

patentintrång, intressant jämförelse. Sådana mål, kan gälla bådeom en som

för brott och skadestånd, förstai instansprövas Stockholmsansvar av
tingsrätt för hela landet. Tingsrätten har därvid särskild sammansättningen

med lagfarna och tekniskt sakkunniga ledamöter. liknandeEn ordning skulle

kunna tillämpas i fråga sanktionsavgifter konkurrensrättens område.om

Tingsrätten skulle idöma särskild sammansättning och dess beslut skulle

kunna överklagas till MD. Kommittén utgår härvid från några särskildaatt

regler prövningstillstånd i inteMD skulle gälla.om

detNär gäller alternativet med HD besvärsinstans i avgiftsmål måstesom

reglerna prövningstillstånd i HD uppmärksammas. huvudsakligaDenom

innebörden reglerna prövningstillståndär erfordras för talanattav mot

hovrätts dom eller beslut där prövningen under sker iHD två instanser, jfr

54 kap. 9 § RB. Om mål har prövats hovrätt första instansett av en som

integäller kravet på prövningstillstånd. kanDet gälla talan skadeståndom

eller åtal domare i allmän underrätt på grund brott i tjänsten,mot 2 kap.av

2 § RB. påKravet prövningstillstånd förgäller det alldeles övervägande

antalet mål eller iärenden de allmänna domstolarna. Prövningstillstånd
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riksåklagaren,inte för i mål allmänt åtal förskrävs dock talan som om av

justitiekanslem justitieombudsman.eller

kap. 10 prövningstillstånd får meddelas endast54 § RBI attanges

vikt för ledning rättstillämpningen talandet prövasär att avom av av

ellerHD;

prövning, såsom förföreligger synnerliga skäl till sådan grunddet attom

förekommit målets utgång iresning föreligger eller domvilla eller att

misstag.hovrätten uppenbarligen beror på förbiseende eller grovtgrovt

visstill gällaEnligt 54 kap. ll får prövningstillstånd begränsas§ RB att en

rättstillämpningenfråga ledningi målet, prövning vikt förärvars av av

prejudikatfråga eller viss del målet.en av

konkurrensskadeavgiftVid utformningen instansordningen för målav om

förmåste följer konventionen angående skydd debeaktas vadäven avsom

frihetema, s.k.mänskliga rättigheterna grundläggande den Europa-och

konventionen. 6 i konventionen innehåller bestämmelserArt att envar,om

skyldigheter ellerdet gäller prövningen civila rättigheter ochnär hansav

berättigad till opartisk ochanklagelser honom för brott, skallmot envara

till-offentlig rättegång oavhängig opartisk domstol.inför och I etten

ministerkommitté iläggsprotokoll Europarådetsantogs avnr som

fördomstolseptember 1984, i 2 och dömtsart att avanges var en som

straffetbrottslig gärning skuldfråganskall ha eller omprövaträtt att av

mindrehögre från får vaddomstol. Undantag denna rätt göras avser grova

då vederbörande har dömtsgärningar, enligt föreskrift i eller i falllag, de

efteri första instans eller dömts detden högsta domstolen har att enav

6frikännande propositionen 198485:123 meddom överklagats.har I s.

iförslag tilläggsprotokollet dettill riksdagens godkännande attangesav

prövningstillståndmotiven begäraExplanatory Report sägs rättenatt att

i artikeln.i sig i meningomprövning denär att som avsesanse som en

påinte någotFrånsett följer tilläggsprotokoll 7 finns detvad som av nr
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konventionen domstolsprövningen skall ske igrundat krav på änatt mer en

jfr Mänskliga 136 och 153.instans Danelius: Rättigheter, 4:e uppl., s.

bedömning.Vid två alternativen kommittén följandeövervägande de görav

inombärande tanke i pågående reformarbete domstolsväsendetDet är atten

i liggai första instansen.tyngdpunkten den dömande verksamheten skall den

avgiftsmål i tingsrätt denna tankegång.samla medAtt överensstämmeren

tingsrätt förutsättningar för naturligavgiftsprövning i skaparEn en

samordning skadeståndsfrågor, vanligen i allmännamed prövassom

innebär fullt i två instanser.domstolar. vidare talan kanDet prövasatt ut

innebärspecialsammansatt tingsrätt första instans det kommerEn attsom

finnas två specialdomstolar visserligenområdet. kanMDatt som

Överinstans prejudikatdomstol, mycket talarbevara sin rollsägas mensom

förskj fråndock för tyngdpunkten i rättsutvecklingen kommer MDatt att utas

tilltill den första instansen. sådan utveckling, den begränsadärEn även om

förbudsområdet, i svår förena med önskemålet bevaralängdenär attatt

på konkurrensområdet.centrala rollMDs

ligga på konkur-Uppgiften föra konkurrensskadeavgift skalltalanatt om

miss-också för tillämpningen lagensrensverket, har huvudansvaret avsom

sådanenligt kommitténs bedömningbruksbestämmelse. börLagen ges en

förutformning möjliggör samtidig prövning avgiftsyrkandedenatt etten av

för konkurrensbe-förfluten tid vitesyrkande för framtidenoch ett samma

gränsande förfarande.

viteshot verksamtvissa fall företaget riktattorde direktI ett mot mervara

avgiftshotetför förhindra upprepning det abstraktaänatt somen mer

konkurrensbegränsandeförbudsbestämmelsen innehåller. Vidare kan ett

förbud i delsstrider lagen,förfarande innehålla dels mot ettmoment som

inte i förbjudna konstaterasandra visserligen lagärmoment men somsom
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dessageneralklausulen. Underenligtprövningskadliga vid envara

processekonomiska fördelarbetydandemåste innebäraomständigheter det

förutsätteri sammanhang. Dettakonkurrensbegränsningen kan prövas ettom
kommitténsförsta instans. Det ärihandläggsyrkandena gemensamtatt

fortsättningsvis skallgeneralklausulen ävenmål enligtuppfattning att

förfullföljdsförbudetkan diskuteras ärianhängiggöras DetMD. omsom

itill frågan nästaKommittén återkommerbestå.skallsådana ärenden

avsnitt.

avgiftsmålvad gällerkommitténkonsekvens det anförda ärEn attav
instansförstaMDinnebär dealternativ prövasförordar det att somavsom

tillöverklagas HD.avgift skall kunnaoch beslutMDsatt om

tillmåltillströmningen HD. Detminskasökaallmän strävanDet är atten
konkurrensskadeavgiftprövning beslutskälfinns dock HDsanta att omav

medförabehövergenomförandereformensinledningsvis efterinte änannat

förordarKommitténför domstolen.arbetsbelastningökadnågon märkbart

skall gälla ävenprövningstillstånd i HDbestämmelsernadessutom att om

barameddelasprövningstillståndBestämmelserna medgerbeslut MD. attav
konkurrensmål. Detibli aktuelltmål, vilket kanviss deli storaettaven

i sak HD.mål torde komma prövasfåtill följd endastanförda får attatt av

påtagligperspektiv måstevidareidetTill detta kommer ettatt enses som

till konkurrens-frågor hörtillfällefår pröva ävenfördel HD attatt som

specifiktinnefattarsådantenbartinterättsområdeDettarätten. somrymmer
omfattningmarknadensrelevantabedömningar denkonkurrensrättsliga t.ex.

såsomfrågeställningarcivilrättsligacentralagivet falli ävenutanett

jämkning avtal.ogiltighet och av

tvekanmedföravgiftsmålifullföljdsinstans utanordning med HDEn som

påprejudikatdomstolarkonkurrerandetvåfinnasdet kommer attatt

rättsutveck-frågaicentrala rollföljd detta MDsområdet. ärEn att omav
kommitténharliknande skälinskränks. Avkonkurrensområdetpålingen
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nått slutsatsen alternativet med tingsrätt förstaatt instans intenyss en som

bör genomföras. Kommittén dock fördelarna med samordningattanser en
avgiftsmâl och mål enligt generalklausulen i förstaMD instansav ärsom

så betydande alternativet med HD andra instansatt föredras.bör Enligtsom

kommitténs mening innebär förslaget instansordning lämpligom en
awägning mellan kravet på rättssäkerhet vid prövning avgiftsskyldighetav
och önskemålet bevara MD praxisskapande instansatt inom konkur-som

rensrätten.

Kommitténs förslag innebär den rådande ordningen inomatt marknadsrätten

med MD enda domstol bryts iDetta kan och för sigsom upp. ses som en
nackdel. Kommittén dock viktiga sakskäl talar förattanser att en ny
instansordning införs på konkurrensområdet. Kommittén inte ställningtar

till fullföljdsförbudet bör föromprövas andra lagar domstolenom som
tillämpar.

Som redan berörts kommittén bestämmelserna prövningstill-attanser om
stånd i HD bör gälla föräven talan beslut MD. detNär gäller HDsmot av
prövning, antingen det gäller tillståndsprövning eller prövning i sak, finns

det starka skäl talar för inteHD särskild anledning frångåratt utansom

MDs bedömning såvitt den centrala konkunensrättsliga frågor. Påavser

detta område har MD särskild kompetens. Inrättandet specialdomstolav en

skulleMD i mycket förfelas i omfattningHD större görsom om en annan
bedömning än iMD de frågor harMD särskild uppgift pröva.attsom som

Under kommande departementsberedning får övervägas kommitténsom

ställningstagande gör det nödvändigt uttrycklig bestämmelseatt ge en

denna punkt eller det kan vinna inombeaktande för gällandeom ramen nu
bestämmelser. När det gäller bestämmandet konkurrensskadeavgiftensav

storlek det frånär rättssäkerhetssynpunkt positivt praxis kan utvecklasatt

under ledning HD.av
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från kravetundantagetskallinte konkurrensverketKommittén att varaanser

prövningstillstånd.

generalklausulenenligt14.1.2 Talan

Omi regel NO.i 2 § väcksgeneralklausul KLenligt gällandeTalan avnu

får ansökan görasinte ansökanfall beslutarför visst göraNO att av en

ellernäringsidkareellerlöntagaresammanslutning konsumenter, enavav

har s.k.konkurrensbegränsningen i fråga. NOnäringsidkare berörssom av

finns i 17 § KL.subsidiär. Regeln häromprimär övrigas talerätt ärtalerätt,

rättegångsskedeinledande prövarundernärvarande gäller MDFör ettatt

skadlig verkanskadlig verkan. Omkonkurrensbegränsning föranlederom en
förföretagetförhandling meddomstolen beslutakonstateras kan att uppta

Ärendet förhandlingsskede.igår överförhindra denna verkan. ettatt

underofta kontakterlederdomstolen,formelltFörhandlingen leds menav

konkurrensbegränsandeför detoch det företaghand mellan NO svararsom

Viduppgörelse i godo.lösning innebärtill ettförfarandet ensomen

lösningendomstoleninför domstolen med prövarsammanträde parterna om

avskrivs ärendet.falletsåförhindras. Om ärskadliga verkaninnebär denatt

stårhuvudaltemativdetFörhandlingsförfarandet enligt 4 § KLär som

den meddelarinnandomstolen,Enligt skalltill 4 § KLdomstolen buds.

verkanskadligaförhindra denvite, sökaåläggande vidförbud eller genom

omständigheterna talar däremot.förhandling, inteom

varit begränsadalltidhari och KLenligt generalklausulen KBLPrövningen

till instans.en

skallgeneralklausulenenligttalankommittén14.1.1 anföravsnittI att

på de fördelarpekatKommittén harfortsättningsvis.iväckas MD även som

stödmedyrkandenavgiftsfrågor ochprövning avavgemensamen
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generalklausulen innebära.kan kommittén ställning tillInnan tar ettom

beslut med stöd generalklausulen skall kunna överklagas vissabör andraav

frågorprocessuella beröras.

första fråganDen gäller den subsidiäranuvarande talerätten för enskildom

näringsidkare berörs konkurrensbegränsning bör tillgörassom av en en

primär sådan. talanEn näringsidkare väcker brukarmotsom en en annan

benämnas konkurrenttvist eller konkurrentärende. marknadsföringsären-För

föreslogden riktlinjekommittén i betänkandet SOU 1983:40 Konsument-

politiska styrmedel ändring detta slag. Enskilda näringsidkare skulleen av

således ha primär talerätt i fråga otillbörlig marknadsföring. Förslagetom

genomfördes inte. lagstiftningsärendetI hänvisades till konsumentintres-att

ofta berörs direkt i tvisteräven mellan konkurrenter på marknads-sen mer

föringsomrâdet och konsumentverket därför borde ha kvar förstahandsan-att

vad gäller lagtillämpningen i frågaäven konkurrentärenden jfrsvaret om

1984852213 50 ff..prop. s.

förarbetenaI till anfördesKBL det inte tillrådligt medgeatt attvar envar

begära förhandlingrätt hänsyn till risken för framställningaratt attav om

ingripande kunde komma igöras trakasseringssyfte eller lagen kundeatt att

komma utnyttjas kverulanter eller dylikt. subsidiäraDen talerättenatt av

utformades efter förebild stadgandet i 20 kap. 8 § RB, begränsarav som

målsägandens väcka åtal förrätt brott hör under allmänt åtal prop.att som

1953:103 263 och 276 f..s.

Talerättens utformning måste bl.a. bakgrund prövningensmotses av

inriktning på förfaranden där det finns allmänt intresse ingripa ochett att

där det gäller rättsligt visst förfarande sättatt ett ettnormera som

konkretiserar lagens innebörd och vägledning för rättstillämp-som ger

ningen.
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enskildaförsubsidiära talerättenmåste denkommitténs meningEnligt

Tillämpningen dennäringsidkare bedömas sätt.ett annat nyaavnu

huvudsakligen sker påfrån ingripandeninte utgåkonkurrenslagen bör att

måsteKonkurrensverketkonkurrensmyndigheten.statligainitiativ denav

fråga deprioritering isjälvständigtillgängligautifrån göra omenresurser

många företag hardärviddriva och beaktamyndigheten skallärenden att

nyordningbistånd. Idenverketshävda sinförutsättningar rättgoda utanatt

självaföretagenskall såledeskommittén förordarkonkurrensrätten somav

primär talerättsin i domstolen. Enutsträckning föra talani betydligt ökad

rättegångs-aktivitet. Reglertill ökadmotivera företagensättär attett om

föreslår såledesKommitténnedan,kostnad, är attannat.ettvarom mera

enskilda näringsidkare.primär förtalerätten görs

generalklausulen.inordnade underlagteknisktföretagsförvärvMål ärom
inte avseddför enskilda näringsidkare ärprimära talerättenföreslagnaDen

för sådana mål.

överdrivas.inte Förföreslagna ändringen skalldenbetydelsenreellaDen av

intehand dei förstai innebär detföra talan MDföretag önskar attde som

konkurrensmyndigheten ochavskrivningsbeslutawakta attbehöver ett av

tillfällevidendastpåbörjas tidigare. kan nämnaskan Det ettattprocessen

i konkurrens-subsidiära talerättenutnyttjat dennäringsidkarehar somen
Läkareförening;1982:21, Malmöibifallen MD MDfått sin talanärenden

principiellfrämständringen är1983:5. föreslagna natur.PoK Den av

blir överhopadbefarainte MDkommitténEnligt behöver att avman

tillämpningför sintidigare kräver lagenanspråk.obefogade Som attsagts

intresseallmänt trättssåledesskadlig ochkonkurrensbegränsningen är ettatt

sammanträdemöjlighetframledes hafömär. Domstolen skall även att utan

jfr 15 § MDL.avseende,inte förtjänaruppenbartavslå ansökningar som
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önskemålet enskildaEftersom den föreslagna ändringen motiveras attav

utsträckning, detnäringsidkare utnyttjar lagens möjligheter i saknasstörre

anledning primärsammanslutningar talerätt.ävenatt ge en

tillämpning.Kommittén behandlar härefter förhandlingsprincipen.: Som

förhandling alternativ i första skall tillämpas detdet handnämnts är närsom

konkurrensbegränsning.föreligger skadligen

förhandlingsprincipenKonkurrensutredningen föreslog helt skulle ersättasatt

förbud ålägganden. Utredningenmed vitessanktionerade ochmedett system

ansåg förhandling i inte samhället möjlighetmed MDatt systemet attger

tillräckligt ingripa skadliga konkurrensbegränsningar.snabbt Ut-mot

därför få till uppgiftredningen föreslog NO skulle över-attatt genom

läggningar näringsidkare få till stånd frivillig uppgörelsemed berörd somen

förhindrade inte någon uppgörelse skulleden skadliga verkan. Om det blev

föra till för prövning konkurrensbegränsningensNO ärendet MD av

skadlighet. fann sig skadlig bordeOm domstolen det rörde verkanatt om

den, enligt utredningen, få tillgripa sanktion. 1978:9 242 ff..SOU s.

Förslaget bred remisskritik från bl.a. näringslivets organisationer.mötte en

ansågs i formFörhandlingsprincipen ha fungerat väl och lett till resultat av

lojalföretagsanpassade i sin förståelse förlösningar skapartur ensom

Industriförbund m.fl. diskuterademedverkan NOs Sverigesmotpart.av

utredningens förslag bl.a. rättssäkerhetssynpunkt och menade detattur

ochskulle innebära radikal ändring balansförhällandet mellan NOen av

företagen.

Departementschefen anförde i 198l82:l65 förhandlingssystemetattprop.

för försiktighet nödvändigi uttryck ansågsKBL den närett nyvar som

område. anfördelagstiftning på 1950-talet infördes oprövat Hanett

vidare:
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faktiskarad1953årsedanihar MDjag förut berörtSom en
förhandlings-tillämpningi ärendensituationer prövats avom

lagstiftningenskonkretiseratgradi högharklausulen. Detta
avseendenåtskilligai ettdetDärför finnsinnebörd. numera

degällerdetpåbygga närerfarenhetsmaterialbetydande att
konkurrensbegränsandeingripabördå samhället motlägen

väsentligtså måttoalltså iOmständighetema ärförfaranden.
annorlunda nu.

samhälletsmarknadsekonomiimening detmin ärEnligt en
näringslivfrittförvillkoruppgift skapa ett menatt gynnsamma

förfarandensådanamotverkaeffektivitettillräckligmedockså att
frånskadligakonstateratsharnäringslivetinom varasom

konkurrenspolitisk synpunkt.

Förstyrkaalltså medtalarpraktiska skålprincipiellaSåväl som
snabbtlämpligtdet ärmöjlighet närsamhället attatt gesnu

itvångsmedelmedmissbruksområdetgripa somkunna
detfinnsSamtidigtändamålsenliga.framstårlägedagens som

formi någonförskälövertygandeberört atttidigare harjagsom
kräverärendenför deförhandlingssystembibehålla mersomett

lösningar.flexibla -- -

ordninginföraanförda ärdetnaturliga slutsatsen att enDen av
omständig-inteförhandlingsvägen,går framdomstolendär om

awägningdiskretionäradetta. Dentalar som enheterna mot
överlämnasförtroendemedkankrävaordning kan sägassådan

vadawägningen börvidVägledandedomstolen. somtill vara
samti-ochsamhällssynpunktfrånändamålsenligtframstår som

direktingripandeEttpartsintressen.befogadedigt tillgodoser
detfall däri klaranaturligtsigkansanktionsåtgärdmed teen
detoch därinnehållåtgärdensformuleraproblemfinnsinte att

förhandlaolämpligtsätt attellerstötandesigskulle annatte
falluppenbaraexempel kanSomverkställigheten. tas avom

situatio-andraåtgärder. Irepressivaandradiskriminering eller
iblandochnaturligaresigförhandlingsvägen mervarakan tener

falletenskildai detkantvångsåtgärder. Dessaframgångsrik än
påtankemedtrubbigaförvidarekanobehövliga och varavara

måsterättssäkerhetsskälkonkretionochtydlighetden som av
tvångsåt-beslutivadutformningen ettvidiakttas omsomav

förbjudet.räknasgärder upp som

alltjämtvisserligenkanföreslårlösning jag härdenMot man
sägaskanLösningenerinringar.principiellavissarikta
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iinnebära judiciellt förfarande inför domstol visstettatt ett en
stadium övergår till förvaltningsmässig ordning infören samma

speciella förhållandena konkurrensområdetDeorgan.
motiverar flexibeltdock enligt min mening dettaett system av
slag.

Enligt förslag mellandom jags.k. kommerett att taom som upp
särskilti det följande blir vidare möjligt för beslutadet MD att

ii frågan huruvida skadlig föreligger. Skulle domstolenverkan
sådan föreligger,mellandomen konstatera verkan öppnasatt en

framdärmed möjlighet för näringsidkaren förhandlaNO och att
undanröjande skadliga verkan behöverdenett utan attav man

vites-gå till förhandling i eller till metoden medöver MDen
sanktionerade förbud m.m.

alltså överläggningar ochLiksom hittills torde mellan NO
primära formen förföretagen komma denutgöraatt sam-

hällsingripande konkurrensbegrånsningar NO bedömermot som
1981821165 58-60; mellandomha skadlig verkan betr.prop. s.

198182:195 13 f.även prop. s.

och såledesha: i flera fall tillämpat den princip 4 §MD KLsom anger

vitesföreläg-för enligt meddelaupptagit förhandling i stället yrkande ettatt

förhandling1985:10, 1985:3. fall hargande, PoK IMD BURFt.ex. ettse

vidvarefter i särskilt meddelat förbudenligt misslyckats, beslut4 § KL MD

1987:2. fall,vite 1986:21, 1987:2, 1986:6, några MDMD Sydsten; PoK I

1989:13,Shopping 1988:3 och1988:10, Sweden PoK MDTax-Free

funnit omständig-Målaremästamas Riksförening 1989:3, harPoK MD

förhandling.förbud föregåendeheterna medge beslutett utanom

iförhandlingsprincipen delvis kommitEnligt kommitténs bedömning har ett

skillnadeninförandet mellandomsinstitutet. Sakligtläge efter ärsettnytt av

förfarandeiinte mellan konstaterande mellandom ärstor ett att etten

skadlighetenskadligt förhandling sedanoch beslut upptagandeett om av

sågsförarbetena till mellandomsbestämmelsenkonstaterats. framgårSom av

för åstadkommandeden uttryck för huvudansvaret ettett att av ensom

företaget ii skulle ligga konkurrensmyndigheten ochuppgörelse godo
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Även regelmässigtii övrigt framhållas talan NO MDfråga. bör att aven

lösningfinnaföregås där söker rätta.skede utomett parterna enav

innebörd harinneburit regelsystemetsutveckling harKonkurrensrättens att

Härtilltillämpning vunnit i stadga. kommerkonkretiserats, och hardess att

tilllämpningsområde.föreslår två förbud med betydandekommittén ettnya

vilken åtgärdbehöver råda någon tvekaninnebär det sällanDet att om som

skadlig konkurrensbegränsningförhindraerfordras för undanröja elleratt en

inom förför alternativa lösningari givet fall. Utrymmetett ramen en av

Härtill kommer detförhandling sålunda ofta begränsat.beslutadMD är

förfarande iförändring konkurrensbegränsandeiangelägna ettatt en av

inte onödigtvis försenasenlighet med vad MD konstaterat ettgenom

förhandlingsskede.utdraget

ipå följande MDsammanfattas sätt. Näranförda synpunktema kanDe en

inte i förstaföreligger, ankommer detslår fast skadlig verkanmellandom att

förhandlingar.inledapå självahand på domstolen attparternautan

visar sådantillämpningen mellandomsinstitutetErfarenheterna att enavav

domstolenofta till resultat ochförhandling mellan lederrätt attparterna

lämplig sanktion förhandling ellerfrågansåledes inte behöver pröva om

förfarandefallvitesföreläggande. i andra konstaterar ärNär MD att ett

erfordras förvadföreligger i många fall inte någon tvekanskadligt, om som

ofta mindreundanröjas. Förhandlingen har såledesskadligheten skallatt

beteende.förändringen företagetseftersträvadebetydelse vad gäller den av

effektivt vinna rättelse.Ofta snabbt och sättdet angelägetär ettatt

förstahands-förhandling intebakgrund bör längredennaMot ettvara

åläggande vid vite.förhållande till förbud elleralternativ i

möjligheten föravskaffa MDKommittén inte någon anledning heltattser

198182:ihänvisas tillförhandling. kan det sägsHäratt uppta prop.som
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ifår precis utformning165 vikten vitesföreläggandeatt ett enavom

i enskildaVidare tvångsåtgärder detenlighet med rättssäkerhetens krav. kan

innebärföreslår därför regelfallet obehövliga. Kommittén attsomenvara

förhandling särskilda skäl talar för det.skallMD ta upp om

Även mindreförhandlingföreslagna ordningen beslutmed den är ett om

påyrkande endast gårvitesföreläggande. Omingripande än utettett

förhandling förhindrad meddelasåledesupptagande är MD att ettav

vitesföreläggande.

vite.får förenas medförbud åläggande10 eller§ KLI ettattanges

utformningföreslår fårKommittén bestämmelsen motsvaran-att somsamma

åläggande såledesförbud eller skallide bestämmelse 5 § MFL. Ettt.ex.

obehövligt.särskilda skälvite, inte detta ärförenas med avom

enligtöverklagande beslutfråganKommittén häreftertar avomupp

förslagkommitténs MDgeneralklausulen. framgått innebärSom redan att

vid vite ieller ålägganden störrefår möjlighet meddela förbud ut-att

enligt generalklau-Härigenom får beslutsträckning för MDsnärvarande.än

Fullföljdsförbudet bl.a.haringripande karaktär.sulen allmänt sett meren

förhandling drabbarhänvisning till beslutförklarats med ettettatt om
Även nå fram till beslutmåttligt. snabbtföretag behovetmycket ettattav

åberopats ihålla sig till harföretaget harauktoritativt vad attangersom

prejudikatskapanderollsammanhanget. Till detta skall läggas MDs som

domstol.

processekonomiska fördelaravsnitt l pekat deKommittén har 14.nyss

generalklausulen kanavgiftsmål ärenden enligtstår vinna ochatt omsom

situationervissai skall uppmärksammashandläggas HärMD.gemensamt

handläggning.uppstå vidkan en gemensamsom
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vitesföreläggande,meddelargeneralklausulen ett somstödmedOm MD av
konkurrensskadeavgift församtidigt dömerochöverklagas, utkaninte

överklagande tillefterdetkanförfarande,konkurrensbegränsande ettsamma
görsituation där HDinträffaavgift annanbeslutet enHD enomav

iutgångenpåverkadeomständighet av-bedömning MDän somenav
uppkomstenmotverkageneralklausulen. Intresset att avenligtgörandet av

för allagällareglerlåtaförtalarbeslutmotstridiga attsådana samma

allaOmöverklagas.skall kunnavitesföreläggandedvs.frågor, även ett

beslutMDsvilka delardetöverklagas beror somfrågor kan parterna avav
dessaunderuppkommerbeslutMotstridigaHD.prövaskommer somatt av

i målredanförekommerSådantmåste somomständigheter nuaccepteras.

Även beslutmotstridigadomstolarna. upp-de allmänna somprövas av
rättegångari skildayrkandenolikaMD prövargrundpåkommer attav

harbarabesluteller HDsför MDsuttryckär attmåste Detta ettaccepteras.
rättskraft ärBeslutensförs.talanmål däribevisverkan annatett annanen

rättegången.iframställtsyrkandenyrkandededettillbegränsad som

oförenligameddelaromfattningÖnskemålet onödigiintedomstolarnaatt

kunnaskallgeneralklausulenenligtbeslutförsåledes äventalarbeslut att

missbruksbestämmelsenockså åberopaskandetta atttill HD. Föröverklagas

möjligheteninriktningdelvis attfårkommitténs förslag genomnyengenom
Ävenförhandlingsprincipen.bekostnadframlyftsviteförelägga avatt

rättssäker-rörandeframfördalagstiftningsärenden argumenteni tidigarede

kapitel 4 ärframgårSomsammanhanget.ityngdbetydelse har avhetens

enbartkonkurrensfrågor idomstolsprövningmedordningensvenskaden av

unik.internationelltinstans setten

detändringtalarskälsakligt vägande mot avdockfinns enDet som

börområdekonkurrensrättenspåLagreglemafullföljdsförbudet.gällande

rimligmedmyndigheternarättstillämpandeutformning desådanha atten
föreliggerdettillställningslutgiltigförfarandet kan enisnabbhet omta

företagdetbörReglernakonkurrensbegränsning. attgarantera somskadlig
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för konkurrensbegränsning onödig tidsåtgång ändrar sittutansvarar en

förfarande, domstolen funnithar det skadligt.är oklartDet ärattom om en

bestämmelse MDs beslut skall gälla omedelbart vilken i för sigatt ochom -
framstår naturlig tillräcklig.här är kan nämligen förväntasDetsom att-
många vitesförelagda företag begär inhiberaHD skall MDs beslut, dvs.att

i avvaktan på den slutliga prövningen förordna beslutet inte fåratt

verkställas. kanHär införHD ställas svåra avvägningsproblem, där sådana

omständigheter utdraget prövningsförfarande i ochHD de kanskeettsom

ekonomiska värden står på förspel det klagande företagetstora kansom

framstå vägande skäl för bifall till inhibitionsyrkandet. bildentungt Iettsom

ingår det kan fullt naturligt många företag begär prövningstill-att attvara

stånd i förhoppning kommer tillHD slutsats än MD. Tyngd-att en annan

punkten i rättstillämpningen kan därmed komma flyttas från därMD,att

kommittén den skall ligga, till Några olägenheter iHD. praktikenattanser

den nuvarande ordningen har inte heller framkommit under utrednings-av

arbetets gång.

Enligt kommitténs mening oinskränkt fullföljdsrättär förenad meden

påtagliga risker för konkurrenslagens effektiva tillämpning. detta fårTrots

övervägande skäl främst principiell förtala sådannatur attav anses en- -
införs.rätt Reglerna bör därvid enhetlig utformning. innebärDettages en

alla beslut innebär prövning i sak enligt generalklausulenatt skallsom en

kunna överklagas. gäller således förbudDet eller ålägganden vid vite, beslut

förhandling och formbeslut i s.k. mellandom. Både slutligaatt ochuppta av

interimistiska beslut Fullföljdsrätten skall gälla för såväl sökandeavses. som

motpart.

Även på detta område skall krav prövningstillstånd i gälla.HD

Beträffande prövningHDs konkurrensrättsliga frågeställningar hänvisasav

till vad anförts i avsnitt 14. 1.1.som nyss
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såvida inteomedelbart,bör gällavitesföreläggandebeslutMDs om

därför införas.börsärskild regel dettadomstolen bestämmer Enannat. om

8 dettajfr 55 kap. § RB. Iinhiberas HD,skall dock kunnaBeslutet av

sådanaframhållaangelägetkommittén detsammanhang attattsomser

få tillmätasinte kantidsutdräktomständigheter nämnts, m.m.,nysssom

inhibitionsyrkande.vid prövningensjälvständig betydelsenågon ettav

väsentlignågongjortinriktad på MDPrövningen måste avgöraatt omvara

felbedömning.materiellprocessuell eller

Företagsförvärv14.1.3

kapitel 12.imål företagsförvärv behandlassärskilda reglerna förDe om

negativattestFrågor dispens och14.1.4 om

instans.endaidispens från förbuden KL prövas MDFrågor somavom

på dettainstansordningenmotiverat ävenKommittén det omprövaattanser

område.

dispensbe-materielltfram förslag10.7 kommitténavsnitt läggerI nyom en

antaletpåverkakommersvårt bedöma hur denstämmelse. Det är attatt

ökning.för visstvå förbud talardispensmål, införandet enav nyamen

förtalarmålutvecklingen finns det skälOberoende den kommande somav

instans.förstadispensfrågorfår i uppgiftkonkurrensverket prövaattatt som

fyra förbudenräckvidden deför kommittén vägande skäl är motEtt att av

inteanbudskartellerochmarknadsdelning, inköpssamverkanprissamverkan,

förbuden, såsomförutsättningar förViktigapå förhand.alltid kan bedömas

föreliggerfrågan detställning marknaden ochföretagens ettom

iomständigheterna detsedankonkurrentförhållande, bedömaskan bara

berättigat intresseUppenbarligen företagharenskilda fallet klarlagts. ett ett

åtgärd träffassamarbete ellerpå förhand ettveta ettatt avannanav om
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förbud och, så fallet, förfarandet tillåtas med stödkanär om avom

samtidig prövning frågor bidrar tilldispensregeln. dessa önskvärdEn enav

i förfarandet. Prövningen påsnabbhet bör ankomma konkurrensverket.

sammanhållen prövning påkonkurrensverket bygger dels denEn av

materiella dispensregeln, s.k. negativattest, enligtdels reglernya om som

kommittén införas. negativattestbör Genom beslut kan verketett taom

förfarande förbud.ställning till träffasett ettom av

negative tillämpasRegler negativattest clearance inom EG. grundasDeom

på rådsförordning 1762, kommissio-bestämmelser i Där sägsart attnr

på företag fastslå enligt uppgifterbegäran berörda kan det, deattnen av

kommissionen tillgång till, inte finns anledning för kommissionenhar att

85 86 i Romfördraget ingripa avtal,med stöd l ellerart art mot ettav

förfarande.beslut eller samordnat

Förordning 1762 behandlar också frågor individuella med stödundantagom

jfr 4.3.6. Enligt 8 förordningen853 i Romfördraget, avsnitt iart artav

kan kommissionen återkalla eller ändra sådant beslut individuelltett om

förundantag, bl.a. de faktiska förhållandena har förändrats i någotom

väsentligt eller beslutet bygger på oriktigabeslutet avseende om upp-

framkallatslysningar eller har svildigt det fallet kansätt. I senare

återkallas retroaktivbeslutet med verkan.

negativattest enligt effekter. innebärEGs regler har begränsade DenEn

anledningkommissionen basis tillgängligt material inteendast att serav

ingripa Kommissionenföretag förklaringen. kandet begärtatt mot som

förändra sitt beslut förhållandena det påkallat. Grund ändranär gör att en

meddelad negativattest praxis EG-domstolen.kan Enäven vara ny av

negativattest inte Sådan effektansökan utesluter böter utdöms.attom

tillinträder först beslutet meddelas och dess beslutet upphävs ellernär varar

till enligtnegativattest kan överklagas EG-domstolenändras. Ett beslut om
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handläggningen.ibristerfel ellerväsentligen173,fördragets art avsersom
bestämmelser2762 närmareförordningkommissionens omI gesnr

förfarandet.

i huvudsakutformningbörnegativattestSvenska regler somengesom
påfåsåledesbör rättKonkurrensverket attbestämmelser.EGsmotsvarar

vissthuruvidabeskedbindandemyndigheten ettförbegäran ettavge
sådanförbud. Enlagensstriderförfarandekonkurrensbegränsande mot

medsig tillvända MDmyndighetenförhinder attförklaring utgör ett

generalklausulenenligtyrkandekonkurrensskadeavgift elleryrkande om
åter-ändring ellerReglerförbjudet.förfarandetpå ärstöds omattsom

reglerEGsförebildefterutformasnegativattest börkallelse omavav
enbartbinderförklaringenframhållasbörundantag. Det attindividuella

ellerförbudyrkasåledeskannäringsidkareenskildmyndigheten. En

myndigheten prövat.förfarandegrundviteåläggande somsammaav

negativattest.förgällervadspecialmotiveringen närmareI somanges

måstekonkurrensverket,hosdispensansökernäringsidkareOm omen
förskälfinnsdetochtillämpligtförbudet ärfråganverket pröva omom

ellernegativattestbeslut ettantingendå meddeladispens. Verket kan ett om

negativat-beslutgällerbaraansökningendispensfrågan. Om ettibeslut om

dispensfrågan.intekan verket prövatest,

näringsidkarenkandispensansökanavslårkonkurrensverketOm en-
anledningintedetkommittén finns attEnligttillöverklaga beslutet MD.

ansökannegativattest. Omfrågaibesvärsreglersärskilda ominföra enom

dispens,ansökanäringsidkarenkanavslås verketnegativattest omomav
saknarbifallsdispensansökanfalldethar skett. Förinte detta redan att om

förasärendetkanfalletvidare. detskäl gå Inäringsidkaren motsattaatt

dispensmålet prövaiskallDomstolen ävenprövning.under omMDs

förfarandet.aktuellaför detförbudet gäller
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saknas skälDet låta HD pröva dispensfrågor.ävenatt

14.1.5 Utdömande viteav

I KL talan utdömande vite förelagt försMD NO vidattanges om av som av
Ärtingsrätt. det fråga vite förelagtMD talan är ävenom som av annan

denne behörig föra talan. Utdömande vite således tingsrätt,att prövasav av

hovrätt och MålenHD. handläggs enligt reglerna i åtal förRB brott förom

vilket svårare straff böter inteän föreskrivet.är

förarbetena till 1970I års lag otillbörlig marknadsföring behandladesom

frågan vilken myndighet skulle vitedöma förelagts med stödutom som som

den lagen. Departementschefen anförde vissa skäl talade för viteattav att

borde dömas myndighet förelagt det. synpunktEnut av samma som annan

vägde dock nämligenöver, det kunde få vissvärdeatt attvara av en

kontroll marknadsrâdets lagtillämpning utdömandet viteattav genom av

anförtroddes allmän domstol prop. 1970:57 92.s.

Utdömande vite förelagts med stöd den ändring gjordes ärav som av som

1966 i för fallKBL leveransvägran ankom allmän domstol enligtav

allmänna regler. uttryckligEn bestämmelse utdömande konkurrens-om av

rättsliga viten förstkom i KL.

Allmänna bestämmelser vite finns i 1985 års viteslag, dock inteom som

skall tillämpas i den mån följer särskild föreskrift. Viteslagensannat av

huvudregel målär utdömande vite länsrätt ansökanprövasatt om av av

den myndighet utfärdat vitesföreläggandet. Beslut länsrättav som av

överklagas till kammarrätt och regeringsrätten. På be-grund KLsav

stämmelse prövning i tingsrätt gäller inte huvudregeln.om

förarbetena till viteslagenI kommenterades regleringen på det mark-

nadsrättsliga området. Departementschefen uttalade den gällandeatt
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ordningen för förelagts med stöd dessa reglerutdömande viten avav som

rättsområdets särskilda karaktär,borde bestå. hänvisade bl.a. tillHan t.ex.

efter straffmätningsliknandedet förhållandet vitets storlek bestämsatt

föras enskildprinciper enligt författningarna kanoch talan de aktuellaatt av

skulleLagrådet kritiskt till den föreslagna huvudregeln länsrättattpart. var

frågor utdömande vite allmän domstol bordepröva och menade attom av

straff-behållas prövningsinstans. Lagrådet särskilt påpekade attsom

198485:mätningsliknande principer hade spelrum på området prop.stort

96 41 och 87.s.

förviteslagen vissa förutsättningarna dömabestämmelserI att utges om

ändamålet med vitetvite. 9 bl.a. vitet inte skall dömasI § sägs utatt om

särskildaförfallit. Vidare får jämkas föreliggerhar vitet detatt omanges

prövningbeskrivning inriktningen på domstolensskäl. Som allmän aven

laglighet inteföreläggandetsbrukar domstolen skall prövaatt menanges

föreläggandetingår givetvis frågandess lämplighet. prövningenI även om

haft giltigäsidosatts. vitesadressaten visa hanhar ankommerDet attatt

Subjektivaursäkt för sin underlåtenhet efterkomma föreläggandet.att

förutsättning förinte uppställdarekvisit i vanlig straffrättslig mening är som

skall kunna ske.utdömandeatt

skallenligt generalklausulenbakgrund förslaget beslutMot MDsattav

bedömning förutsättningarkunna finns enligt kommitténsöverklagas det att

domstolen förelagt prövaslåta frågor utdömande de viten avsomom av

mellansakliga sambandetdomstolen. denna ståndpunkt talar detFör även

innebär detvitenföreläggande och utdömande. Om dömerMD attut

innebäri omfattning. ävendomstolens utnyttjas ökad Detkompetens kan

förutsättningar lagtillämpning. beslut MDökade för konsekvent Ett aven

enligttillutdömande vite skall givetvis kunna överklagas HD sammaom av

regler i fråga avgiftsbeslut.som om
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finnsföretagshemligheterförskyddkan i 1990 års lagDet nämnas att om

yrkandeförsta instansi prövatbestämmelse den domstolatt omsomomen
fallvissafrågan vitet skall dömas Ivitesförbud prövaräven ut.om

beslut intearbetsdomstolen,viteuppgiften dömaankommer utatt vars

198788:155 50jfrkan överklagas s.prop.

Skadestånd14.1.6

skadeståndsmål meddomstolarallmännanärvarande handläggerFör

inte några reglerinnehållertill bestämmelser.anknytning KLKLs om

följervadsådant får grundasskadestånd, yrkandenutan som avom

rättspraxis.skadeståndslagen och

förskadeståndsskyldighetförslagkommittén framavsnitt 15.1 läggerI om
Även fall skalli vissa andraförbud.striderförfaranden lagensmotsom

utgå.skadestånd kunna

påpekatgeneralklausulentill behandlingenKommittén i anslutninghar av

självständigtmöjlighetenskilda näringsidkare tabetydelsen attatt gesav

konkurrenslagstift-sanktionerna inomgällatillvara sin Allmänt börrätt. att

självafår incitamentmarknadenså påningen utformas aktörerna attettatt

konkurrensrättsligafår detHärigenombestämmelser.utnyttja lagens

fårverkningsförmäga. synsättslagkraft Dettaochregelsystemet ökad

skadeståndsfrågor.handläggningenaktualitet det gällersärskild när av

skallförsta instansskadeståndsmål itillställningKommittén har att ta om

tingsrätt.ellerprövas MD avav

målsådantskadestånd börmålfår till uppgift pröva även ettOm MD att om

Härigenom kanavgiftsmål.medhandläggaskunna ettt.ex.gemensamt

Skadeståndsmöjligheten kanvinnas.processekonomiska fördelarbetydande

sinaktivt hävdanäringsidkarenenskildemotivera dendessutom att mer
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ståndpunkt företag tillämpar konkurrensbegränsandegentemot ett ettsom

förfarande.

Olika skäl kan åberopas alternativet föra skadestånds-dock övermot att

målen till ordning med första instans ochMD. En MD HDsom som

fullföljdsinstans, med sedvanliga krav prövningstillstånd, skulle innebära

tvåinstansförfarande treinstansförfarande. lämpliga iDetersätteratt ett ett

måste ifrågasättas,detta särskilt med hänsyn till skadeståndsmål oftaatt

innehåller svårbedömda frågor i flera instanser.kan behöva belysas Ensom

sådan ordning skulle stå i till den bl.a. rättegångsut-även motsats av

redningen SOU 1987:13 17 framförda uppfattningen utarmningatts. en

det allmänna domstolsväsendet specialisering den dömandeav genom av

verksamheten bör motverkas.

frågorFlera måste behandlas i skadeståndsmål har ingen motsvarig-ettsom

het i avgifts- eller vitesmål. berördes frågor orsaks-Som kannyss om

sammanhang och bedömningen storlek ingåendeskadans kräva över-av

väganden. skadeståndsområdet krav på subjektivgällerDessutom

täckning inte någon motsvarighet på avgifts- eller vitesområdet.har Isom

månden sådana frågor kräver särskild uppmärksamhet domstol ochav

riskerar fördelarna handläggning ofta blimedparter atten gemensam

begränsade.

målsägande stämningVid allmänt åtal i tingsrätt yrka skade-kan utanen
Åtaletstånd i brottmålet skadeståndsyrkandetden tilltalade. ochav

då dock mycket vanligt skadeståndsyrkan-handläggs Det är attgemensamt.

Målenavskiljs för handläggas i för tvistemål stadgade ordningen.det denatt

därefter inte osannolikt liknandehandläggs två skilda mål. Det är att ensom

ursprungligen hand-uppdelning olika yrkanden, trots gemensamav en

handläggning blirläggning, kommer ske i VärdetMD.att av en gemensam

då reducerat.
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talar föranförda finner kommittén övervägande skäl MDdetTrots attatt

skadeståndsmål.konkurrensrättsliga Oavsetthandläggabör även om

eller tordehandläggningen olika yrkanden är t.ex. engemensamav

bedömning deinnebära kvalificeradprövning i MD rentaven mer

och därmedkonkurrensrättsliga för skadeståndsyrkandetgrunderna ge en

iskadeståndsbedömningen prövning allmänför helabättre grund än en

till färöverförande skadeständsmålen MDunderrätt. Ett som ensesav

bidrar tillkonkurrensrättsliga sanktionssystemetförstärkning det attsomav

ordningenföreslagnaskadliga konkurrensbegränsningar.motverka Den

försammansättningfår ändock domstolenförutsätter att en annan

avsnitt 17.2.fråga behandlas inärvarande. Denna

frågor14.2 Vissa särskilda

frän tidi härrör denanvändsBeteckningama ärende och beslut MDLsom

förvaltningsmyndighet. harföregångare sägs MDdå MDs nusom en

handläggningenhärtill och tillställning specialdomstol. Med hänsyn attav

två likställdarättegång mellaninför domstolen alltmer fått karaktär parterav

åtminstone såvitt denkommitténs meningenligtdetär nyaavsernu -
uttrycken mål ochlämpligare användakonkurrenslagens tillämpning att-

dom.

detkommittén föreslår i frågaMånga de bestämmelser omav nya

Viktigaförfarandet i konkurrenslagen.processuella har samlats den nya

tillKommitténs förslagfinns iför rättegången i MDL.regler MD även

fullständig genomgång lagen.inte någonföljdändringar i byggerMDL av

departementsberedningen.sådant förslag får underutarbetasEtt
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14.2.1 Kvarstad

finns bestämmelserI RB kvarstad. 15 kap. l § bl.a. någonattom anger om

visar sannolika skäl för fordran,han har eller kan bli föremåläratt en som

för rättegång och det skäligen kan befaras avvika,att motparten attgenom

skaffa undan egendom eller förfara undandrar sigsätt betalaannat att

skulden får förordnadomstol kvarstad på så mycket motpartensom av

egendom fordringen kan bli täckt vid utmätning. Bestämmelsen kanatt antas

tillämpas bl.a i fråga fordran på skadestånd. Uppenbarligen finns det ettom

behov i måläven konkurrensskadeavgift kunna säkerställaatt attav om

företaget fullgör den betalningsskyldighet kan komma bestämmas.attsom

Kommittén föreslår därför i mål konkurrensskadeavgiftMD skallatt om

förordnakunna kvarstad begäran i målet.sökanden Bestämmelser-om av

i 15 kap. RB kvarstad för fordran därvidskall motsvarandeägana om

tillämpning.

kan förordnaAtt MD kvarstad i mål skadestånd följer RBsattom om av

regler handläggningen i tingsrätt tillämpas.skallom

14.2.2 Uppgiftsskyldighet tvångsmedeloch

Enligt bruttoprisförbudetKL är och anbudskartellförbudet kriminaliserade.

innebär iDet reglerna förundersökning i brottmål tillämpligaRB äratt om

och beslut beslag och husrannsakan kan meddelas. Sådana beslutatt om

fattas dock polis åklagare,och och NO har inte några sådana befogen-av

heter.

innehåller i 28KL § bestämmelse NO ålägga näringsid-rätt atten som ger

kare tillhandahålla uppgift, handling eller ibehövs ärendeatt annat som

enligt lagen. Med ärende enligt lagen tillämpningärendeavses om av

bestämmelse i finns således inteKL. Här någon begränsning till viss

ärendekategori, vilket innebär förbjudna konkurrensbegränsningarävenatt
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in. skyldighet förbudtäcks Samma kan NO i ärende tillsyn över att ettom

åläggande enligt efterlevseller lagen ålägga den med förbudetsom avses

eller åläggandet.

enligt 28 åläggaNO kan § har angivitsKL deäven än attannan som nyss

tillhandahålla uppgift för fullständigandedet behövs kontroll ellerm.m. om,
uppgifterlämnade och nödvändigt på grund särskildadet ärav m.m. av

förhållanden. Sådant åläggande riktaskan kunder eller leveran-t.ex. mot

törer.

ärende företagsförvärv regeringen får det före-När prövasett om av

statsrådetdragande meddela åläggande i huvudsak enligt vad sagts.nyss

Åläggande enligt 28 förenas till§ kan med vite det finns skäl detta.KL om

Om NO har vite i sitt beslut kan det överklagas till kammarrätten.satt ut

övriga ibestämmelser bör 31 uppgiftsskyl-Av KL nämnas attsom anger

tekniskdighet enligt inte innebär förpliktelse röja yrkeshemlighetKL att av

föreskrift finns i 18motsvarande bl.a. §En MDL.natur.

Kommitténs förslag kriminalisering sanktions-nuvarande medersättaatt ett

konkurrensskadeavgift innebärbyggt skyldighet betalasystern attatt en

uttryckliga liknanderegler medger beslag och husrannsakan ellersom

åtgärder måste utformas. polisReglerna skall inte längre tillämpas ochav

åklagare i första hand konkurrensverket.utan av

lämnas först redovisning vissa tvångsmedel enligtregler RBHär en av om

taxeringsrevisionoch och bevissäkring.om

beslag Föremål, skriftligBestämmelser finns i 27 kap. RB. ävenom

handling, kan för utredning får i beslag.ha betydelse brottantas tassom om

Beträffande skriftliga färhandlingar gäller vissa inskränkningar. Så t.ex.
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det kaninnehåll sådanthandling dess ärpå antagasbeslag inte läggas attom

vittne därominte får höras36 5 §i kap. RB somatt person som avsesen
förmån tystnads-tilldenellerinnehashandlingenoch varsavav personen

biträde fåradvokat och hansbl.a.36 kap. 5 §plikten gäller. I attanges

yrkesutövning ellerianförtrotts dem derasnågotvittnehöras somomsom

denmedgivet i lag ellerdeterfarit, endast ärdärmeddei samband omsom
Rättegångsombud,tillsamtycker det.tystnadsplikten gällerförmåntill vars

anförtrotts demvadvittnenfårförsvarare hörasbiträden eller somomsom

36 kap. S §detta.medger Ifullgörande endastför uppdragets partenom

brott förvittna i målskyldigaförsvarareandra äränstadgas även attatt om

i två år.fängelsestrafflindrigare änföreskrivetvilket inte är

Även sådantbeslag.beslutaråklagare utanUndersökningsledare eller om

Vid husrannsakandröjsmål.fara ii det ärföremål beslagfårbeslut tas om

beslagetdrabbaspåträffas.föremål Denpåläggasfår beslag avsomsom

åtgärden.tingsrätten prövarkan begära att

fårfölja förövats,varpå fängelse kanbrottanledningfinnsOm det attanta

eftersökandeförförvaringsställesluteti ellerhusrannsakan företas hus, rum

omständig-till utrönandeeljestelleri beslag,föremål, kan tas avsomav
följeranfördabrottet. Detför utredningha betydelsekanheter, avomsom

för brottetmisstänkasskäligen kandenän28 kap. l § RB. Hos somannan

eller denhos honomförövatsendast brottethusrannsakan företasfår om

anledningsynnerligeljest finns attdet trogripits ellermisstänkte där

medfårförvaringsställe öppnasellervinnas.utredning kan Rumbrottetom
under-meddelashusrannsakanBeslutnödvändigt.våld det är avomom

blikanhusrannsakan storOm antasåklagare eller rätten.sökningsledare, av

åtgärdenvilkenhosför denolägenhetsynnerligmedföraomfattning eller

vidtas rättensinteåtgärdendröjsmål,fara i utaninteföretas, bör, ärom
faraförordnande,husrannsakanfår företaPolismanförordnande. utan om

tillfälleskall fåskall företashusrannsakan attvilkendröjsmål. hosi Denär

uppehålles.denkan skeförrättningen, detvid attnärvarande utanomvara
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Husrannsakan får inte särskilt skäl verkställas mellan kl. 21.00 och kl.utan

06.00.

både beslagFör och husrannsakan gäller den s.k. proportionalitetsgrundsat-

innebär skälen för åtgärden måste det intrångatt uppväga ellersen, som

i övrigt åtgärden innebär.men som

38 kap. innehållerRB bestämmelser skriftligt bevis och s.k. edition.:-om

plikI, dvs. skyldighet förete handling inför domstol. Bestämmelsernaatt en

gäller för både brottmål tvistemåloch tillämpasoch på ochpart annan som

innehar handlingen. 2 § finnsI hänvisning till 36 kap. 5 § RBen som

hänvisningen i beslagskapitlet. Paragrafen har hänvisningmotsvarar även en

36till kap. 6 § RB, bl.a. vittne inte skyldigt lämnaäratt ett attsom anger

uppgift skulle innebära yrkeshemlighet avslöjas. Sådan skyldighetattsom

finns dock synnerlig anledning förekommer. Skyldigheten företeattom

handling således begränsadär i utsträckning skyldigheten attsamma som

vittna. Yrkeshemlighet uppgifterär bl.a. företags affärsförhållanden,ettom

i den mån uppgifterna har ekonomiskt värde. rättspraxisI har uppgifterett

datum, volym och pris avseende vissa försäljningar utgöraansettsom

yrkeshemlighet.

Även harMDL bestämmelse 18 editionsföreläggande.§ Denen om

innebär skyldighet för eller sammanslutning näringsidkarepart av som

medverkar i rättegången tillhandahålla handling, liknandeochatt varuprov

har betydelse för ärendet. Som redan inte skyldignämnts är parten attsom

röja yrkeshemlighet teknisk natur.av

Regler taxeringsrevision finns i 3 kap. taxeringslagen. Skattemyndig-om

heten får besluta taxeringsrevision för kontrollera skyldighetatt attom

enligt lagen självdeklaration och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt ochom

fullständigt. Taxeringsrevision får dengöras hos bokföringsskyldigärsom

eller hos juridisk inte dödsbo.är andra deklarations- ellerHosperson som
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föranlederskälsärskildataxeringsrevision närgörasfåruppgiftsskyldiga

inhämtaförtredjehos attfår görasTaxeringsrevision ävendet. man

deklarations- ochsinfullgjortandrakontrollför upp-uppgifter attav
överklagas. Denfår intetaxeringsrevisionbeslutgiftsskyldighet. Ett somom

ochhandlingarrevisorn detillhandahållaskyldigrevideras är genastatt

också lämnaskallrevisionen.för Hanbehövsupplysningardelämna som
verksamheti hansanvändshuvudsakligensådanatillträde till utrymmen som

ochhandlingargranskningförhjälp behövs t.ex.den avsamt somge
vite förföreläggasSkattemyndighetenfärreviderasvarulager. Den avsom

intefårFöreläggandetrevisionen.vidskyldighetersinafullgöraatt

överklagas.

vidanvändastaxeringslagen kanenligttvångsmedelendaVite detär som

avgiftsprøces-ochskatte-bevissäkñngslag för11975 årstaxeringsrevision.

tillämpaskantvångsmedel. Lageningripandebestämmelser om mersen ges
ochförseglingbeslag,Tvångsmedlen ärtaxeringsrevision.vidbl.a.

definieraslagensäkringsåtgärder. Ikallaseftersökning, vilka gemensamt

bankfack ochbetecknasförvarvissa Sombegrepp. t.ex. annanbetydelsen av
ochbyggnadbl.a.betecknastillslutas,anordning kan utrymmesomsom

dyliktochräkenskapsmaterial,enligt lagenBevismedel ärlokal. varuprov

gransk-förtillhandahållasskallföreskrivetsärskiltenligt vad ärsomsom
intereglerasbevismedelskallenskilda falleti detning. Vad varaansessom

tillämpligagrundvalmåste bedömasdefinitionen avutangenom

granskningsförfattningen.aktuellai denbestämmelser

fattasfårbeslagBeslutomhändertas.bevismedel ominnebärBeslag omatt

risk detföreliggerdet attgranskning ellerförtillhandahållsbevismedlet inte

ellerförvarinnebärFörseglingförvanskas. attellerundanhållaskommer att

gransknings-fattasfårförseglingochbeslagBeslutförsluts. avutrymme om
granskningsledaretaxeringsrevision. Somlänsskattechefen viddvs.ledaren,

skattekon-chef förförordnande,särskilthar t.ex.fungera denkan även som

tor.
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Beslut eftersökning i får fattas det finnsutrymme grundad anledningom om

den granskade använderanta att huvudsakligen för sinutrymmet verksamhet

eller yrkesmässigtatt utrymmet används har uppdrag för denav annan som
granskade i dennes verksamhet det föreligger risk bevismedelsamt att

kommer undanhållas förvanskas.elleratt Samma villkor gäller för beslut

eftersökning i förvar påträffas i sådant i myndighetsom lokalutrymme,som

eller på allmän plats. Eftersökning enligt vad får beslutassagtsnu av
granskningsledaren.

Beslut eftersökning i eller förvar iannat utrymme änom som avses
föregående stycke får fattas det finns grundad anledningom anta att

bevismedel finns där föreliggerdet risk det kommersamt undanhållasatt att

förvanskas.eller Beslut sådan eftersökning fattas länsrätten efterom av
skriftlig framställning från granskningsledaren.

Proportionalitetsgrundsatsen gäller för säkringsåtgärder enligt bevissäkrings-

lagen.

Beslut säkringsåtgärd får verkställas omedelbart. Den hos vilkenom

verkställighet skall ske skall beredas tillfälle närvarande vidatt vara
förrättningen. Han har också tillkallarätt vittne. Verkställigheten hindrasatt

regel inte den med åtgärdenatt eller vittne intesom ärav som avses

närvarande. Lås och stängningsanordning får brytas.annan

Kronofogdemyndigheten verkställer beslut säkringsåtgärd. Gransknings-om

ledaren får själv verkställa beslut han kan besluta det kan skesom om, om
obehindrat. innebärDet varje fysiskt motstånd passivtatt även sådant- -
från någon är närvarande vid förrättningen medför absolut hindersom ett

för verkställighet granskningsledarens försorg.genom

Om den hos vilken verkställighet sker bevismedel ellerär harattanser som
varit under beslag skall helt eller delvis undantas från granskningen därför
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iakttahan har innehålltystnad dess eller innehållet på grundatt att om av

särskilda omständigheter inte bör komma till andras kännedom, skall han

skriftlig framställning tillgöra länsrätten bevismedlet skall undantasattom

vid förrättningen. Framställningen skall dröjsmål. fårprövas Denutan

bifallas endast synnerliga föreligger.skälom

Länsrätten överklagande granskningsledarensprövar beslut säkrings-av om

åtgärd och verkställighet åtgärd enligt lagen.av

överväganden och förslag

Konkurrensverket har det primära för den konkurrenslagensansvaret nya

tillämpning. viktig uppgiftEn utredningar sådana förfarandenär göraatt om

kan förbjudna eller skadliga konkurrensbegränsningar.utgöraantassom

får såledesVerket föräven utredningar rörande de avkriminaliseradesvara

förbuden. framgått finnsSom i den gällande bestämmelseKLnu en om

uppgiftsskyldighet. intedock avsedd förDen är brottsutredningar och

framstår, särskilt bakgrund föreslagnaden skärpningen konkur-mot av av

renslagstiftningen, klart otillräcklig. effektiv lagtillämpningFör ärsom en

det vikt konkurrensverket får sådana befogenheter utredningarstor att attav

syftar både till undanröja skadliga konkurrensbegränsningar ochattsom

beivra förbudsöverträdelser bedrivaskan på ändamålsenligt sätt.ett

får företagen flestaDet i de fall frivilligt hörsammar konkurrens-antas att

verkets begäran uppgifter och handlingar. för olikaVerket bör dockom

situationer tillha sitt förfogande tvångsmedel in-eller mindreav mer

gripande karaktär. Vad gäller utformningen skiljelinjereglerna börav en

dras mellan konkurrensbegränsningar förbjudna för-och andraärsom

faranden.

bestämmelse finns i 28Den § bör föras till lagen.KL över densom nu nya

första i tvångsmedelsanvändningen eftersomDen utgör den medgerett steg
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och uppgifter. börför få fram handlingar Denvitesföreläggande att som nu

sitt vidaha kvarBestämmelsen bör ävenför alla mål enligt lagen.gälla

in. Begränsningenbegärastillämpningsområde i fråga vad kanom som

utredningen.behövs förfråga någotligger i det skallatt somomvara

möjlighetkonkurrensverketfinnas bestämmelsebör även attDet gersomen

liknande bestämmelsenågon till förhör.behövs vid vite kalla Endetom --
för motverkaviss betydelsei Bestämmelsen kan hafinns 5 § UL. att

påinte någonkallas har dockförhalning utredningen.e.d. Den somav

sig vid förhöret.skyldighet Ettbestämmelse grundaddenna att yttra

dock kopplasbestämmelsen kanenligt den diskuteradeföreläggande nu

varigenom detföregående stycke,enligtmed föreläggandeettsamman

fårförhöret.delta i Detskyldighet för kalladeuppkommer den atten

inställelse.ersättning för sintillden kallas skall ha rättövervägas om som

företräderi fråga för denersättning komma änSådan bör kunna annan som

det företag undersöks.som

konkurrensbegränsningarandrafinns för utredningEnligt kommittén det av

ingripandeframträdande behovförbjudna inte någotde ärän meravsom

tillmotsvarigheterEgentliga tvångsmedelföreslagits.åtgärder än som nu -
förbjudna området.för detböroch husrannsakanbeslag reserveras-

utreda överträdelserdet gällerbör således endastKonkurrensverket när att

lokalertill företagetstillträdeförhuden i konkurrenslagen ha rätt attav

harochhandlingarhandoch andra och där annatutrymmen ta somom

bestämmelsesärskildföreslårför utredningen. Kommitténbetydelse omen

till lokaler, marktillträdevite förföreläggaVerket skall kunnadetta. att

det finnsföretaget. Omanvändsoch fordon eller annat utrymme avsom

utredningen finns iförmaterial betydelseskäl utrymmenattatt anta somav

dit.tillträdefå ävenverket hadisponeras andra bör rätt attav
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undanhållsfall finns risk utredningsmaterial förstörs ellerdet detFör att att

fåmöjlighet och företagets vetskapbör konkurrensverket ha snabbtatt utan

finns. gällertillträde till de lokaler eller där materialetandra Detutrymmen

motsvarighet till institutet husrannsakan. Eftersomhär skapaatt en

förutsätter misstanke det dock inte lämpligthusrannsakan brott är attom

allmänt hänvisa till de regler gäller enligt RB.som

finns i bevissäkrings-till nutida förhållanden regelsystemEtt annat anpassat

innehåll tidigare redovisats översiktligt. inte avsedd förlagen, Lagen ärvars

utredning brott.av

förebildEnligt kommittén bör reglerna i bevissäkringslagen kunna tjäna som

förvid utformningen de regler tvångsmedel behövsav om m.m. som

konkurrensbegränsningar. Konkurrensverketutredning angående förbjudna

enligt tillkommer gransknings-och skall ha de uppgifter den lagenMD som
Även vissa principiellt viktiga bestämmelser iledaren och länsrätten. RB

påverka utformningen reglerna.bör av

förEfter förebild beslutsordningen husrannsakan bör beslutaMD omav

bli medföraeftersökning förväntas omfattning ellerkan storsom av

synnerlig olägenhet för den med åtgärden, såvida det inte faraärsom avses

i dröjsmål.

handlingarframgått finns i 27 regel hindrar beslagSom kap. RB en som av

främstvisst förtroligt innehåll. konkurrensrättens del detmed För är

klienthandlingar i kontakten mellan advokat och hansupprättatssom en

omständigheterintresse. inte framkommit några talarharär Det somsom av

avkriminali-mindre betydelse efterför den nämnda regeln skulleatt vara av

seringen förbud. hänvisning till 27 kap. 2 § börGenom RBKLs enav

innehålldärför får handlingar med sådantklargöras beslag inte läggasatt

fåreftersökning inte hellerbeskrivs där. konsekvens häravEn är attsom

kanhandling. handlingenske för eftersöka sådan utlämnandeEttatt aven



268

inte heller framtvingas vitesföreläggande. Användningen dengenom av

föreslagna utredning förbjudnaregeln bör till konkurrensbe-avgränsas om

gränsningar. inskrida sådana kan konkurrensverketdet gällerNär att mot

välja mellan yrka konkurrensskadeavgift och utverka vitesföreläg-att att ett

gande med missbruksbestämmelsen. På utredningsstadiet oftastöd detärav

inte klart vilket yrkande kommer framställas. därför inteDet ärattsom

ändamålsenligt till mål konkurrensskadeavgift. Regelnanknyta regelnatt om

innebär inte i fråga sanktionsavgift sådet kommer yrkaävenatt attom en

måste tystnadsplikt vid utredningeventuell respekterasen av om en

förbudsöverträdelse har ägt rum.

yrkeshemligheter före-det gäller eller, med modernare uttryck,När ett

tagshemligheter enligt kommittén inte någonfinns det skäl göraatt annan

gränsdragning i företagshemligheterden och Endastän görs KL MDL.som

frånteknisk bör således undantagna konkurrensverketsnaturav vara

granskning.

Enligt får för säkringsåtgärd självbevissäkringslagen den utsättssom en

invändning innehåller uppgifter omfattasviss handlinggöra att somom en

fråntystnadsplikt därför bör undantas åtgärden.e.d. och den Hanattav

imåste skriftlig framställning till länsrätten saken. Engöra annanen

vid förbjudna konkurrensbegränsningar.ordning bör gälla utredning Detav

således och sak bakgrund debör konkurrensverkets MDs att motvara av

uppgifter till 27framkommer ställning till åtgärden med hänsyntasom om

2 lagligenkap. § RB kan verkställas.

vitesföreläggande och säkringsåtgärderKonkurrensverkets beslut omom
Även verkställighet sådana åtgärder skallskall kunna överklagas till MD. av

för inställelse tillkunna domstolen. Beslut vitesföreläggandeprövas av om

förhör bör inte idock kunna överklagas samband med talanänannat om

tillutdömande vitet. beslut skall kunna överklagasMDs HD.av
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gälla ibörvadfullständigt förslaginte framKommittén lägger ett somom

genomförsförslagetOmtvångsmedel.ochuppgiftsskyldighetfråga om
16.4.3avsnittframgårSomföreskrifter övervägas.detaljytterligaremåste av

frågorallabl.a.innebäriändringar UL. De attkommitténföreslår om

nämndai sistreglerasskallkonkurrenslagenenligtuppgiftsskyldigheti mål

lag.

tvångsmedel haruppgiftsskyldighet ochreglernavidarebör sägasDet att om

Kommittén harförhållanden.inhemskagällande,sikte påmedutformats

kommandedenföregripa de kravsökaintesåledes valt somatt nu
område.på dettainnebärakaneller EGför EESintegrationen inom ramen

välreglernaföreslagnadebedömningendock denKommittén attgör

samarbete.sådantvidställaskande krav ettmotsvarar som

Rättegångskostnader14.2.3

innebärrättegångskostnader. Detbestämmelserheltsaknar nästanMDL om

rättegångs-förersättningvinnandetillerkännaförhindrad partMD är attatt

tid då MDsfrån denordning härrörDennakostnader motparten.av
kritiseratsharordningenförvaltningsorgan.betraktadesföregångare som

lagstiftningssammanhang.itagitsflera gångeroch har upp

deframhöllKommittén1983. attårfråganRiktlinjekommittén tog upp
intekostnadsfråganregleringengrund förtilllegat avsomresonemang

betraktaskommithadetill MD attmed hänsynaktuella, bl.a.längre attvar
konsumentom-påpekadeKommitténspecialdomstol. attfriståendesom en

för dethanåklagares närliknandeställningKO harbudsmannen enen
ifrikändblirtilltalad ettochi domstolentalanallmännas att somen

allmännaersättningtillovillkorligprincip rätti harbrottmål avennumera
försvar.hanstillvaratagandeförpåkalladevaritför kostnadermedel avsom

svarandeförförmåntillkunderättighet övervägasmotsvarande somEn en

Även mellanför ärendensökande.vilket KOi i ärmålvinner MDett
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enskilda företag kunde sådan regel tänkbar, anförde kommittén.en vara

Något förslag lades emellertid inte fram kommittén, bl.a. därför attav
frågan inte kunde lösas för marknadsföringsområdet, samord-separat utan

Ävenning med konkurrensärendena. statsñnansiella skäl åberopades.

den propositionI lades fram i anledning de förslag riktlinjekommit-som av

tén framfört anförde föredragande departementschef fråganatt om
rättegångskostnader i fickMD lösas i vidare sammanhang prop.ett

l98485:213 64 ff. och LU l98586:lO. Vid tillkomsten PSLs. av
hänvisades till detta uttalande prop. 198889:23 67.s.

Att vinnande inte kan få ersättning för rättegångskostnaderpart bekräftas av
beslutet 1987:20,MD Linkopia.

Det framstår enligt kommitténs mening otillfredsställande fråganattsom om
rättegångskostnader i inteMD fått sinännu lösning. Som kommittén har

framhållit i andra sammanhang reglerär rättegångskostnader storom av

betydelse för göra enskilda näringsidkare intresserade drivaatt attav
i MD. Detta har betydelse för det konkurrensrättsligaprocess systemets

effektivitet. Rättviseskäl slag föranlett frikända tilltaladeattav samma som

har tillrätt ersättning kan vidare tillmätas viss betydelse. Frågan gäller även

vilket kostnadsansvar det allmänna skall ha för de rättegångar NO ochsom

KO initierar och där de inte får fullt bifall till sin talan.

fördelDet är frågan rättegångskostnader i kanMD lösasen om ettom

för alla målgrupper enhetligt framgåttsätt. Som har det dock sig visatovan

mycket svårt utforma förslag i frågan, eftersom framlagdaatt ettvara

reformförslag alltid har begränsat ämnesområde.avsett ett

Kommittén har erfarit översyn förestående.MFL är näraatt Dettaen av

skulle kunna skäl för kommittén skjuta frågan framför sig iett attvara

förhoppningen den kommande utredningen det samladeatt tar grepp som
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emellertidKommitténlösning.frågan till attföraförkrävs att anseren

konkurrensområdet behövsförrättegångskostnaderersättning förregler om

måste kunna utdömasersättningsådanSärskilt åberopaskanredan attnu.
handlägga.skallkommitténs förslagenligtskadestånd MDmåli de somom
rättegångs-reglerotillfredsställandemycketdetVidare skulle omomvara

målkonkurrensskadeavgift. ersätterDessamålikostnader saknas om

kan nämnasersättningsregler. Detfinnsbrottmål, där detprövningen i

reglerRBsoch HDmiljöskyddsavgift tillämpar hovrätti mål omatt om

åtal.mål allmänträttegångskostnader i om

näringsid-enskildavidfästerkommitténviktdenTill detta kommer attsom

dennarättegångskostnader harregleri Utandriver MD.kare omprocess

slå igenom.förutsättningarinte några godatanke att

börkonkurrenslagendenkommitténbakgrunddennaMot att nyaanser

målkategorier. Endastsamtligaförrättegångskostnadreglerinnehålla om
påsiktemedutformassidan. Reglerna bör attdispensmålen bör lämnas

mål därderättegångskostnader. Försinaersättning förfårvinnande part

bestämmelsertillhänvisning RBsskesökande börkonkurrensverket är en

hänvisningmotsvarandebörenskild sökandemål medåtal.allmänt Förom
tillåten.förlikningtvistemål i vilka ärbestämmelserske till RBs om

Interimistiska beslut14.2.4

åläggandeellerförbudinterimistiskt beslutakanEnligt 18 § KL MD om

Bestämmel-föranleder det.särskilda skälgeneralklausulenmed stöd omav

infördes.dennärvar nysen

avseddbestämmelsen ärbeskrivning hurutförliglagmotiven lämnasI aven

säljvägran ellerfall, såsomförekommadet kantillämpas. Där nämns attatt

skadlighets-därsida,företagsmarknadsdominerandeprisdiskriminering från

också förekommakangiven.ganska Detbedömningen kan mervara
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uppenbara fall skadligt samarbete mellan konkurrenter, i situationerav t.ex.

harMD iprövat andra sammanhang och då funnit skadliga. sådanaIsom

liknandeoch fall är det viktigt det allmännas snabbt kan ingripa,att organ
och möjligheten till interimistiskt beslut härär värdefulltett medel,ett

anförs det. Det vidaresägs det måste finnas alldeles speciella skäl föratt ett

interimistiskt beslut processföremålet svårbedömbart.är Om detom

föreligger fara i sådant dröjsmål innebärdetett tidpunktenavvaktaattsom

då MD kan fatta slutlig ståndpunkt i ärendet måste det beaktas. Prop.

1981822165 216 ff.s.

MD har vid fåtal tillfällen bifallit yrkanden interimistisktett beslut, bl.a.om

i ärendet Sweden Tax-Free Shopping, 1988:10MD 1987:4,POK 1988:3.

Kommittén inte det finns skäl ändra den behandladeatt attanser nu
bestämmelsen. Förarbetsuttalandena bör fortsättningsvisäven kunna tjäna

till vägledning för rättstillämpningen.

Förslagen förbud priskarteller och marknadsdelning ochmotom om
missbruk dominerande ställning mycket tydligarör påexempel skadligtav

samarbete mellan konkurrenter och repressiva beteenden. Förfaranden av
denna nämns särskilt i motiven till bestämmelsenart och vad kommittén

föreslår måste till följd det blir lättare få till stånd interimistiskaatt att

förbud eller ålägganden i sådana situationer.

14.2.5 Vitesförelägganden meddelade konkurrensverketav

kan enligtNO ll § KL meddela förbud åläggandeeller vid vite som, om

det godkänns näringsidkaren, gäller förbud eller åläggandeettav som som

meddelats MD. Regeln förbudsförelägganden,gäller säljföreläggandenav

och rättelseförelägganden. förutsättningEn för NO skall kunna meddelaatt

sådana förelägganden är det fall ejrör vikt.är störreatt som av
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frågor principiellfall vikt syftar främst påBestämningen större avav

transaktioner.då ekonomiskt betydandebetydelse och ärende Irörett

tillämpafall finns enligt lagmotiven oftast inte förutsättningarsådana det att

1981822165 270.bestämmelsen prop. s.

anfört avgränsningen till fallEnligt vad NO den nuvarande ärär som av

ändamålsenlig. förhandlingsverksamhet med olikavikt inte NOsstörre I

enligtföretag når ofta fram till uppgörelser, dock, NOsparterna som

uttryckligt förbud ellermening, inte sällan bör förstärkas ettgenom

enligt Ibland avstår från detta på grund tveksamhetåläggande 11 NO av
Även i övrigt kanföreläggandet inom bestämmelsen.huruvida ryms

förhindra föreläggandeibland framstå för ochbestämmelsen snäv ettsom

framstår välmotiverat.som som

fall vikt inte börKommittén avgränsningen till är störreatt som avanser

in i instruktionen för konkurrensverket.i konkurrenslagen Igöras utan tas

vitesföreläggande i fallinte får meddelainstruktionen bör verketattanges

påprincipiell vikt. skall således ankomma MDDet prövaär attsom av

fall. skall gällafrågan vitesföreläggande i dessa ävenDetta omom

för godkännande.utfärdar föreläggandenäringsidkaren godtar verketatt ett

142.6 Editionsföreläggande

regler hand-mål skadestånd handläggs skall RBsMDI omom som av

tillämpar 38domstolenläggningen i tingsrätt tillämpas. innebär bl.a.Det att

förete skriftligtyrkandeavsnitt l4.2.2 vid prövningkap. seRB attettav

inte isådant yrkande kan riktas den ärbevis. ävenEtt partmot som

rättegången.

editionsplikti 18 §l4.2.2 regeln MDL.avsnitt har berörtsOvan även om

sammanslutningeditionsföreläggande riktas ochdär kanSom mot partanges
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näringsidkare i rättegången.medverkar Paragrafen inteav som ger

möjlighet rikta föreläggande tredjeatt mot man.

förslaget uppgiftsskyldighetAv rörande och tvångsmedel följer att

konkurrensverket fåhar del handlingar innehasrätt tredjeatt av som av

sökanden iNär MD är konkurrensverket bör liknandeänman. en annan en

möjlighet finnas för frågadenne. här mål åtgärdDet är skadligmotom om

konkurrensbegränsning. Målet kan gälla både förbjudna icke förbjudnaoch

förfaranden. mål med enskildFör sökande bör det således i den nya

konkurrenslagen finnas bestämmelse kompletterar 18 § ochMDLen som

yrkande föreläggande tillhandahålla handling,att attsom anger om varuprov

liknandeoch kan i måletha betydelse kan framställas denäven motsom

inte Mål enligt missbruksbestämmelsenär med enskild sökandepart.som

påtagliga likheterhar med vanliga tvistemål. därför lämpligt denDet är att

föreslagna bestämmelsen utformas så 38 kap. blir tillämpligtsätt RBatt

på föreläggande för eller den medverkar enligt 13än §partannan som a

följerMDL. Härav utvidgat för företagshemligheterskydd jämfört medett

18 innehåller.vad § MDL

Hänvisningen till 38 kap. innebärRB den begränsning följeräven att som

36 kap. blir tillämplig.5 § RBav

dettaI sammanhang bör beröras den bestämmelse finns i 33 § KL.som nu

innebärDen och NO kan biträdeMD begära SPK för utredning iatt av

frågor kan betydelse för prövning enligt lagen. Regeln kommersom vara av

sakna betydelse för iNO och med NO och SPK slås Föratt att samman.

del torde regeln fortsättningsvis vissMDs även ha betydelse för mål med

enskild sökande. sådanaI mål sig tillbör MD ha vända konkurrens-rätt att

verket med begäran utredning. Domstolen kan enligt reglergällandeom

förordna sakkunnig.även Härvid gäller 40 kap. RB.
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14.2.7 Omprövning

beslut inte innebär vinnerMDs kan överklagas. de omedelbart lagaDet att

kraft. innebär emellertid inte frågan slutligt avgjordDet den prövade äratt

beslutet. samtliga tillämpar finnsI lagar MD bestämmelsergenom som som

möjligt fördet domstolen efter ansökan sitt beslut.gör omprövaatt

Omprövningen kan innebära både beslutet skärps och det mildras.att att

24 § beträffande förbud åläggande iI KL beslut ellerMDatt ettanges av

ärende enligt missbruksbestämmelsen avslutande förhandling iellerett av

sådant inte hinder påärende frågautgör prövasett nytt,mot att samma om

ändrade förhållanden eller särskilt skäl föreligger. Beslut dispensannat om

och vitesföreläggandeNOs beslut enligt 11 § kan underKL omprövasom

förutsättningar.samma

omprövning företagsförvärv gäller andra förut-beslut rörandeFör av

sättningar. inte ingripa företagsförvärv, fårOm MD har beslutat att mot ett

inte frågandomstolen näringsidkaren har lämnatompröva änannat om

oriktig uppgift föreliggande sakförhållanden väsentlig förbetydelseom av

ställningstagandet i fastställabeslutet. Om regeringen har beslutat inteatt ett

beslut domstolen, får fråganregeringen endast underompröva motsva-av

rande förutsättning. omprövning beslut inte ingripaAnsökan ett attom av

företagsförvärv inom är efter slutligaskall detgörasmot ett senast ett av-

görandet.

fastställtettfall åläggandedet regeringen förbud ellerFör har beslutatt om

i fråga förvärvet, får finnsregeringen frågan på detpröva nytt,om om

anledning mildra därför inte längreupphäva eller beslutet dettaatt att

behövs eller inte längre lämpligt.är

Kommittén möjligheten till omprövning bibehållas i denbörattanser nya

fråga fattatskonkurrenslagen. Regeln gäller i beslut med stöd avom som
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i dispens-missbruksbestämmelsen, företagsförvärv och beslutbeslut om

modifieras tillfrågor. nuvarande reglerna måste dock med hänsynDe att

eninstansförfarandet på konkurrensområdet.överges

regeringen vid sinEnligt kommittén tidigare uttalat skall ochvad HD

i konkurrensrättsligaprövning i bedömning centralaregel godta MDs

inte gjortregeringen ofta harfrågor. kan således ochDet HDattantas en

omprövning.frågor bli aktuella vidbedömning de kan enegen av som

beaktaförutsättningar och regeringenEftersom har bättre HDMD än att

sådanaåberopas i omprövningsmäl, böralla de omständigheter kan ettsom

frågor i första instans handläggas MD.av

i dettameddelat beslut dispens, börOm konkurrensverket har ävenett om
Även varigenom avslagitomprövningen beslut verketfall göras MD. ettav

naturliga torde dockdispensansökan skall domstolen. Detomprövas aven

dispensansökan.i situationnäringsidkaren denna lämnaratt en nyvara

näringsid-omprövning ellerAnsökan kan konkurrensverketgöras avom av

kare berörs beslutet.som av

i tidigare bör beslutet kunnadet fall ändring det avgörandetFör MD göratt

enligt gäller för det omprövade avgörandet. Detöverklagas de regler som

omprövning dispensfråga inte kaninnebär dom efterMDsatt enav

regeringens prövningöverklagas. Endast näringsidkaren kan begära av en

vidtillämpligrörande företagsförvärv. regel ävendom Denna är om-

missbruksbestämmel-ändring i enligtprövning. avgörandeNär MD gör ett

i fråga konkurren-till gällerkan överklagande ske HD. Detta även omsen,

förelägganden.sverkets

omprövningentill finnasKommittén inte överklagande bör närrättattanser

till ändring tidigare avgörandet.inte leder detav
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mål generalklausulenenligtställning iKonkurrensverkets14.2.8

sökandeenskildmed

förmöjligtdetbestämmelser görprocessuellafinns tvånärvarandeFör som

näringsid-tvister mellankonkurrensrättsligaallmänintresset ibevakaNO att

innebärsubsidiär talerätt. Deni 17 § KL attregelnärkare. Den omena
inte NOnågon NO,änväckstalaninte kanMD ta omannanavsomupp en

domstolen. andratill Denföra ärendetinte självbeslutatdessförinnan har att

tillskall kallas MDsNOochfinns i 14 § MDLregeln att samman-anger

finnstilli förarbetena KLanförtsenskild sökande. Sommedi ärendeträde

sedantalan, ävenNO väckerhindrarinte någotdet att enegensom

också NOfårEfter inträdettalerätt.sin subsidiäranäringsidkare utnyttjat

213.198l82:165ställning prop.part s.som

näringsid-förprimär talerättinförandetföreslogRiktlinjekommittén av en

anslutningiKommitténgeneralklausul.ärenden enligt togi MFLskare

italan MD.väcktnäringsidkarenställning närhärtill också KOsupp

skulleså KOpåskulle ändras sätt§Kommittén föreslog 14 MDL att gesatt

ansågsdettasökande. Avhan intei ärenden därsigtillfälle att yttra var

1983:40i ärendet SOUsammanträdentillkallasskullefölja KO ävenatt

298 och 332.s.

enligtmålfrågai§ MDLKonkurrenskommittén föreslår 14att om

riktlin-det sättmissbruksbestämmelse ändraskonkurrenslagens som

jekommittén föreslog.

konkurrensverketförekommainne kan detriktlinjekommittén attSom var

i sakuppfattning änuttryck förtill domstoleni sitt yttrande annanenger

för detinomliggerargumenteringverketsOmsökanden har.den ramen

beakta vadoförhindradtordeframställt MD attnäringsidkarenyrkande vara

sidanvidtalanväckaförhinder verketNågot formelltanför.verket att egen

yrkandenahandläggadå kunnagälla. börinte MDsökandens börav
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Endast efter ansökan bör konkurrensverket kunnagemensamt. en egen
Ävenframställa yrkanden avviker från sökandens. för fall verketdet attsom

åberopaÖnskar bevisning sökanden bör verket hänvisat tillän attannan var

väcka talan.egen

14.2.9 Medverkan enligt 13 § MDLa

År 1986 infördes bestämmelse i 13medverkan § MDL. Be-en om a

stämmelsen innebär sammanslutning näringsidkare göratt om en av

sannolikt utgången ärende kan ha betydelse för medlemmarna iatt ettav

sammanslutningen, får på sammanslutningenMD ansökan tillåta attav

vid sidan enskilddenna, medverkar i förfarandet därvidochpart,av

åberopar bevisning. Ansökningen intefår bifallas sidadenpartenom

ansökningen sig detta. bestämmelsen med-motsätter Närsom avser om

verkan infördes igällde den ärenden enligt ochMFL, AVLK AVLN.

Härefter har den gjorts tillämplig på enligtäven ärenden PSL. Medverkan

kan ske på både sökande- motpartsidan. inteoch medverkar harDen som

ställning part.av

Regeln medverkan på förslag från riktlinjekommittén.bygger Somettom

motiv för införa sådan regel hänvisades bl.a. till enskildaatt atten

näringsidkare, inte alltid iKO väckt talan deltog aktivtmot,som processen

i och det därför kunde lämpligt berördaMD närmareatt att t.ex.vara

branschorganisationer fick medverka till allsidig belysning ärendet.en av

framhölls vidare genomslagskraft ochDet beslut har avsevärdMDsatt en

det därför berättigat företag inte instämdaäven äratt attvar som ges en

möjlighet sina organisationer principiellt viktigakomma till tals iatt genom

frågor i praktiken 198485:213berör deras verksamhet. Jfrsom prop. s.

57-58.

den proposition där lagförslaget lades fram departementschefenI attangav

principielladet skäl hade varit lämpligt införa medverkanreglerattav om
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på konkurrensområdet. Riktlinjekommitténs förslag emellertidäven var

begränsat till saknades därför underlagärenden där KO sökande, och detvar

för möjlig på konkurrensområdet.medverkan bordepröva ävenatt om vara

Något förslag med den inriktningen lades därför inte fram. 59.Prop. s.

Lagrådet berörde aspekt förslaget. Förfarandet i reglerasMDen annan av

förutsatt principer tillämpas,det skall kunnaMDL. Därutöver är RBsattav

lämpligt. lagrådet emellertid föreslagnaså Enligt kunde den regelnnär är

leda till inte i fortsättningen skulle kunna utnyttja reglerRBsMDatt om

intervention förebild området, eftersom inte framgickallmän annatsom

226.lagtexten prop.av s.

beträffandeDepartementschefen invände regeln hade betydelse endastatt

frågan sammanslutningar delta iden däri behandlade förrätt attom

möjlig-förfarandet i angivna inte rubba dede ärendena. Avsikten attvar

övrigt föreligga,heter medverka i förfarandet för närvarande i kanatt som

intervention eller ianalogisk tillämpning reglerRBs annangenom en av om

form finner möjlig. bakgrund lagrådets synpunkterMD Mot gavssom av

utformning.lagförslag förelades något ändrad Prop.det riksdagensom en

228.s.

tillämpligEnligt kommitténs bedömning medverkanbör regeln görasom

införa sådan regel harpå konkurrensmål. förDe skål taladeäven attsom en

dock inte gällaobestridligen tyngd konkurrensområdet. Regeln böräven

för mål åtgärder skadliga konkurrensbe-för alla mål endastutan motom

igränsningar, generalklausulen. Detdvs. talan väcks med stöd ärnär av

har särskildsådana mål den normbildande verkan avgörandenMDssom av

mål gällermål påtagliga likheter med debetydelse. harDessa även som

tillämpningen i ochgeneralklausulerna AVLK AVLN.MFL,av
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Kommittén utgår från regeln medverkan inte inskränker möjlighetenatt om

till analogisk tillämpning intervention. KommitténRBs regler stöderav om

sig på tidigarehär det återgivna departementschefsuttalandet.

intemedverkar följer medverkande inte kanDen är Härav denpart. attsom

överklaga avgöranden. heller finns till ersättning förMDs Inte rätt

rättegångskostnader.

14.2.10 Ingripanden på grund internationella överenskommel-av

SBI

Enligt 12 kan regeringen påkallas till in-§ KL det hänsynom av en

ternationell efter framställningöverenskommelse, NO, besluta attav

prövning fråga åtgärd enligt 3 i fall får§ visst ske beträffandeav om en

konkurrensbegränsning sådanmed verkan landet. konkurrensbe-Enutom

gränsning skall enligt skadlig striderbestämmelsen ha verkan, denanses om

vidöverenskommelsen. 3 § möjlighet meddela föreläggandemot attger

vite.

bestämmelse 12 införas i den konkur-En § KL börmotsvararsom nya

renslagen. Dit bör också efter viss jämkning föras den bestämmelse om

uppgiftsskyldighet internationella förhållanden finns i 12rörande §som nu

UL.

Innehållet i bestämmelsen kan behöva i framtiden, särskilt iomprövas

belysning erfarenheterna pågående europeiska integrationen. Dådenav av

det bli frågankan aktuellt döma konkurrensska-övervägat.ex. att att utom

deavgift för förfaranden med verkan landet.utom
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SKADESTÅND M.M.15.

Skadestånd15.1

Gällande15.1.l rätt

skadestånds-årsfinns i 1972skadeståndbestämmelserGrundläggande om

föreskrivet.särskilt KLmån intetillämpas i den ärlag. Lagen annat

skadestånd.inte någon bestämmelseinnehåller om

böri skadeståndslagenbestämmelsernarelevantaredovisning deFöre aven

distinktion beröras.viktigkonkurrensfrågorbedömningenför aven
väsentligenkonkurrensbegränsningar harskadligaLagstiftningen enom

ingripandenmöjliggörasyftetinriktning. främsta ärnäringspolitisk Det att

samhällsekonomiska ochskadligakonkurrensbegränsning harnär en
gäller dettareglereffekter. Vid sidan dekonsumentpolitiska somav

för-inriktning främstharutbildats rättsreglerområde har det som

reglerdå fråganäringsidkare. ärkonkurrerande Dethållandet mellan om

förstödlagstiftningvissfinns attillojal konkurrens. Detmot som ger

otillbörliggeneralklausulkonkurrensåtgärder. MFLsillojalaingripa motmot

reklam ochvilseledandefrågaimarknadsföring användaskan t.ex. om

bestickning ochkriminaliserarmisskreditering konkurrenter. BrBav
förstraffföretagshemligheter stadgasförskydd1990 års lagmutbrott. I om

bestämmelsersärskildainnehållerföretagsspioneri. ävenLagenbl.a. om
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skadestånd för den utnyttjar eller röjer företagshemlighet. Desom en.

med eller i lagstiftning utbildatsrättsregler stöd har rörande illojalutansom

konkurrens syftar till skydda näringsidkare förden utsättsatt som en

åtgärd.otillbörlig

Vissa slag konkurrensåtgärder, såsom säljvägran och prisdis-t.ex.av

kriminering, tidigarebedömdes delvis olika former illojal konkur-som av

ibedöms de huvudsak enligt reglernaNumera konkurrensbe-rens. om

gränsning. såledesfinns beröringspunkter tvåDet mellan de regelsyste-nära

syftarBåda till främja i vid mening sund konkurrens. Reglernaattmen. en

skadliga konkurrensbegränsningar och de illojalrör konkurrensom som

dock två skildautgör normsystem.

skadeståndsrätten talar principielltI två skilda ekonomisktyperman om av

skada. å sidan fysiskDet är skada på eller egendomena person person--
sakskadaeller under den beteckningen integritetskränkningargemensamma-

och å andra sidan förmögenhetsskada, dvs. skada drabbarsom en persons

förmögenhetsställning.allmänna Förmögenhetsskada kan uppkomma som

direkt följd eller sakskada, i form förloradt.ex.en av en person- av

arbetsinkomst utebliven vinst i näringsverksamhet.eller sådan skadaMen en

också tillfogaskan förmedling eller sakskada,utanen person av en person-

bedrägeri eller intrång i immaterialrättighet.t.ex. genom en

1 kap. § skadeståndslagen definierasI begreppet ren förmögenhetsskada

sådan ekonomisk skada uppkommer samband med någonutan attsom som

lider eller sakskada. De skador kan uppkomma grundperson- som av

konkurrensbegränsande förfaranden typiskt till kategorinhör sett ren

förmögenhetsskada.

Skadeståndsrätten skiljer åmellan sidan förregler skadorena som

uppkommer i avtalsförhållande två åmellan och andra sidan reglerett parter

för skador i utomobligatoriska förhållanden, skadevållarendvs. och dennär
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skadelidande inte avtalsförhållandestår i något till varandra. På konkurrens-

området kan förekomma situationer aktualiserar tillämpningdet bådasom av

regelsystemen.

Skadeståndslagen har särskild bestämmelse ersättning fören om ren

förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden. Enligt 2 kap. 4 § skall

den vållar förmögenhetsskada brott skadan.ersätta Det ärsom ren genom

främst denna bestämmelse intresse det gäller bedömaär när attsom av

frågan skadeståndsskyldighet på konkurrensbegränsning.grundom av en

Bestämmelsen uttryck före skadeståndslagens införanderedanger en

tillämpad grundsats innebär ersättning för förmögenhetsskadaattsom ren

i utomobligatoriska förhållanden utgår vid såvidanormalt endast brott, inte

stadgat i lag. Bestämmelsen brukar den innebörden brottär ärannat attges

förutsättning för skadestånd.en

så regel har dock inte i skadeståndslagens förarbeten.En sträng stöd Där

intesägs den lagen avsedd medföra någon ändring i gällandeäratt attnya

inteden hinder för rättsutveckling praxisrätt även utgörattmen en genom

i riktning vidgat för förmögenhetsskada. Bestämmelsenmot ett ansvar ren

förmögenhetsskada vållad brott inte läggas till förskall grundom ren genom

jfrmotsatsslut 1972:5 Kleineman,568; allmäntäven Renett prop s. se

förmögenhetsskada, 1987.

utgårSom ersättning för förmögenhetsskada i utomobligatoriskanämnts ren

förhållanden då det inte föreligger nämligen då det särskiltäven brott, är

stadgat i lag. sådana främst finnsAv lagbestämmelser bör denämnas som

inom immaterialrätten. Lagarna varumärken, upphovsrätt ochpatent,om

m.fl. ersättning för vållatsmönsterskydd har regler sådan skadaom som
Ävenuppsåtligen eller fall strikt.oaktsamhet. vissaI är ansvaretav

datalagen och kreditupplysningslagen innehåller ersättningbestämmelser om

för förmögenhetsskada, ibland utgå på striktkan grundren som av ansvar.
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uttryckligafannsKonkurrensutredningen frågan det behovtog avupp om

konkurrensbegränsningsområdet.skadeståndsskyldighetregler om

priskarteller,förbud bruttopriser,föreslog straffbelagdaUtredningen mot

förbudöverträdelser dessamarknadsdelning anbudskarteller.och För av

skadeståndsskyl-överflödigt införa särskilda bestämmelseransågs det att om

i 2 kap.sådana förfaranden omfattades bestämmelsendighet, eftersom av

i fråga sådanaskadeståndslagen. Utredningens överväganden4 § om

någon reglering vid sidankonkurrensbegränsningar, inte omfattades avsom

från förarbetena till 19 §konkurrenslagstiftningen, utgick MFL. Dennaav

till ersättning denbestämmelse näringsidkarekonkurrerande rätt av somger

otillbörligenligt generalklausulenförbud meddelatsbryter motettmot som

Såvitt general-straffbestämmelser. gällermarknadsföring eller lagensmot

uppkommit efter förbudsåledes detklausulen det endast skadaär att ettsom

avvisadesersättningsgill. Vid tillkomstmeddelats MFLshar är en mersom

striderersåttningsrätt. anfördes bl.a. handlandeomfattande Det att ett som

i för sig borde kunnaangivna inte ochde i generalklausulenmot normerna

påföljder förbud upprepande propföranleda slag än motannat ettav

ståndpunkt1970:57 100 f.. Konkurrensutredningen ansåg att sammas.

iUtredningen vidareför konkurrensområdet. uttaladeborde gälla att en

skadeståndsskyldighet konkurrensområdet skulleförfattning reglerad

i fåtaliga fall meddelatpraktisk funktion endast de när ettyttersten

därför inte meningsfull.sådan regel Ut-vitesförbud överträds. En var

förarbeten konstateraderedningen hänvisade till skadeståndslagens och att

i fråga ersättning förvidareutveckling praxis möjlig renav var omen

Utredningenskonkurrensbegränsningsområdet.förmögenhetsskada på

skadestånd intei konkurrenslagenslutsats bestämmelseatt varvar en om

nödvändig. SOU 1978:9 282s.

vilkaKonkurrensutredningen gjorde vissa uttalanden rörande som var

efter naturligt medskadeståndsberättigade. får bedömas vadDetta ärsom

Ersättningsberättigade i principskyddsintressen.beaktande lagens ärav

näringsidkare i tidigare ellernäringsidkare liksom andrakonkurrerande
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hardirekt brottet. Däremotsäljled, de berörs meravmeromsenare

indirekt, inteendastberörs rättsåsom konsumenterobestämda kretsar, som

främjasyfte visserligen äranförde lagensskadestånd. Utredningentill attatt

verkningsområde dock ärkonsumentkollektivets intressen dessattmen

283 f.1978:9agerande. SOUnäringslivet och de där s.

fann dedepartementschefen hananfördeförslaget till KL argumentI att som

i läget devägande detkonkurrensutredningen fram ävenlagt att avvara

anslöt sig såledesinte infördes.förbuden Hanutredningen föreslagna nya

198182:l65skadeståndsskyldighet prop.utredningens linje i frågatill om

241.s.

Överväganden förslagoch15.1.2

innehållaskallkonkurrenslagenföreslår denKommittén att nya
utgåskall kunnaskadestånd. Skadestånduttryckliga bestämmelser om

vid
med stödföreläggandenförbud ochöverträdelser lagens avavav-

generalklausulen
ställningmissbruk dominerandeav-

för sig tillåteni ochbeställarenunderlåtelse underrättaatt om-
vid anbudstävlingsamverkan

tillinställningenprincipiellaframgår denredovisningenAv attovan

varit sådanförmögenhetsskada harersättning förmöjligheten få attatt ren

uttryckligtfinnssåvida intedetersättning utgår endast på grund brott, ettav

i fördock ochkritiserats. kaninställning har Deni lag.stöd Denna snäva

för andradelför konkurrensrättens änframstå välgrundadsig som mer

näringslivet justinom ärsyftet med konkurrensrättsområden, eftersom att

ekonomisk skada. Intressettillfoga varandranäringsidkare skall kunna av

såledesfri konkurrensförutsättningar för och obundenbevaraatt manaren

område skalldettaskadeståndförsiktighet fråganvisstill när om

rolldesstill konkurrensen ochinställningSamhälletsbedömas. som
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drivkraft i samhällsekonomin har dock aldrig inneburit konkurrensenatt

tillåtits verka vilkamed medel helst. Regler för illojalaskydd motsom

konkurrensåtgärder och skadliga konkurrensbegränsningar har från delvis

skilda utgångspunkter kunnat läggas till förgrund ingripande konkur-mot

avarter.sensren

avsnittetI det förfarandetprocessuella framhåller kommittén viktenom av

det konkurrensrättsliga sanktionssystemet får sådan utformning detatt atten

i möjligaste mån blir självgående. såledesReglerna skall för sin tillämpning

inte helt beroende konkurrensmyndighetens initiativ. dettaIvara av

perspektiv har regler skadestånd viktig uppgift fylla föratt attom en ge

enskilda näringsidkare incitament själva ingripasöka konkurrensbe-att mot

gränsande förfaranden. skadeståndet såledesskall ha både reparativ ochen

preventiv funktion.

Kommitténs överväganden skadeståndsskyldighet sådanutgår från attom

skyldighet föreliggaskall endast vid uppsåtli eller oaktsamma förfaranden.ga

Kommitténs lagförslag innebär väsentlig förändring det gällandeen av

sanktionssystemet eftersom kriminaliseringen föreslås bli medersatt en

avgiftsskyldighet vid överträdelser lagens förbud. Härigenom bryts detav

samband mellan brott och skadestånd brukar förutsättas för attsom

ersättning för förmögenhetsskada utgå.skall straffNär medersättsren en

sanktionsavgift påföljd för förbudsöverträdelser innebär det intedocksom

någon förändring i fråga den principiella motiveringen för förbuden ellerom

i fråga behovet överträdelser med effektiva sanktioner.möts Detattom av

därför enligt kommittén fortsättningsvisär uppenbart överträdelser ävenatt

skall grunda skadeståndsskyldighet. anförda har förbudenDet avsett mot

bruttopriser och anbudskarteller. föreslagna förbuden priskarteller,De mot

marknadsdelning och inköpssamverkan måste från utgångspunktprincipiell

påbehandlas sätt.samma
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i frågasituation skadeståndsskyldighet kan kommadär ärEn annan

ålägganden meddelat enligt 31 § medöverträdelser förbud eller MDsomav

förebild.lagens generalklausul. 19 § tjänastöd Här kan MFLav som

skyldigheter konkretiserats.domstolens beslut har näringsidkarensGenom

bedömningen förfarandeHärigenom finns det underlag för kanett ettav om

därigenom till skadestånd. saknas skäloaktsamt och Deträtt attanses ge

skillnad fall då vite då så inte skett.mellan de har och hargöra satts ut

Kommittén således förelägganden enligt 31överträdelser §MDsattanser av

frågaskall medföra till skadestånd. ståndpunkt måste gälla irått Samma om

förelägganden utfärdar 36 Sådanade konkurrensverket med stödsom av

förelägganden företaget.gäller beslut de godkäntsMD närsom av av

Anbudssamverkan företag omfattas marknadsandels-mellan t.ex.som av

i förundantaget och för sig tillåten, till skydd beställaren detär angesmen

i 9 i lagförslaget samarbetet.§ företagen måste underrätta beställarenatt om

beställaren från något de företag samverkatOm anbudaccepterar ett av som

så ingåttmedveten konkurrensen spel har hanutan att att sattsvara om ur

felaktiga förutsättningar. särskilda ogiltighets-avtalet under Med stöd denav

regeln i 19 kan låta åter. uppgift inte har lämnats§ han avtalet När om

enligt kommitténs bedömning tillsamarbetet skall beställaren ha rätt

skadestånd.

Fråga möjligt uttryckliga regleruppkommer det önskvärt ochär attom ge

förskadestånd andra situationer de behandlats. Som nämntsänom som nu

utgår från bli aktuella skallkommittén skadestândsregler kandeatt som

på uppsåt Förhållandena inom konkurrensrättenbygga eller oaktsamhet.

förerbjuder särskilda svårigheter fast reglerdet gäller lägganär att

skadestånd, eftersom tillåtet tillfoga andradet i utsträckningbetydande är att

konkurrensbegränsningarnäringsidkare ekonomisk skada. Bedömningen av

missbruksprincipen, vilketockså hittills i utsträckning påhar byggtstor

skadeståndsskyldighet.allmängiltiga förmotverkat uppkomsten reglerav
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skadeståndsskyldighet till general-det gäller möjligheten knytaNär att en

förUtredningen skyddklausul missbrukstyp kan det nämnas att omav

1987:1Otillbörlig efterbildning SOUföretagshemligheter i betänkandet

situationen någon uppsåtligenföreslagit skadeståndsregler bl.a. för den att

dettavårdslöshet marknadsför efterbildningar och utgöreller varorav av

marknadsföring-på insats otillbörligt demsnyltande eller är mot somannans

grundas påriktar sig till. således skadestånd kunnaharHär ansetts enen

företas inom förotillbörlighetsbedömning liknande den ramensom

dockmissbruksbestämmelse. Förslaget har ännukonkurrenslagens allmänna

inte lett till lagstiftning.

lämpligt föreskriva skade-Kommittén finner för sin intedel det är attatt

förbud åläggandenförfaranden träffas ellerståndsskyldighet för kan avsom

intebestämmelse kanenligt den missbruksbestämmelsen.allmänna Denna

påmåste ställas det gällerde krav när attmotsvaraensam anses som

för tillåtet och inte.förhand vadgränser ärsomange

i fråga de förfarandenväsentligt annorlundaFörutsättningarna dockär om

dettaställning. särskild regelmissbruk dominerande Enutgör omavsom

fråga regelvisserligen härfinns i 14 i lagförslaget.§ Det är även om en

bedömning i efterhand vad skall utgörabygger på anses enav somsom en

direktkonkurrensbegränsning. Regeln dockskadlig ärfrån allmän synpunkt

framstårförfarandenpå fyra konkurrensbegränsandeinriktad slag somav

missbruksfall.kansärskilt tydliga exempel vad utgörasomsom

försämrar konkur-ofta påtagligt sättUtmärkande för dem deär att ett

berördaoch andra närmarerensförutsättningama för konkurrerande

konkretiseradgradfinns således i betydandenäringsidkare. härRedan en

på.skadeståndsregel kan byggabedömningsgrund som en

pårekvisitavgränsande kravetytterligareTill detta kommer attettsom

såledesställning.dominerande Det ärskall missbrukförfarandet utgöra av

Enligt vadvidtar förfarandet.ställningföretag med dominerandeett som
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företagetdominerandeligga på detavsnitt 11.2 måste detanförs i ansessom

dominerandeförfarandet.motivera Detkanfram skälläggaatt som

inteförfarandet skallförpå sigbevisbördabetydandeföretaget har atten

missbruk.stämplas som

missbrukbestämmelsenkommitténangivna bakgrundMot att omansernu

innehåll för kunnatillräckligtställning avgränsatdominerande har attettav
framhållas detmåsteskadeståndsregel. äventill grund för Här attläggas en

i frågapåfalla tillbakakonkurrensrättslig praxisbetydandefinns att omen

isärskilt 14förfarandende angessom

dominansmissbrukskadeståndssanktion förVad gäller behovet anserav en

förfarandenföreligger. Sådanasådantkommittén det uppenbart att ett av

samhällsekonominsåväl förbetydande skadaföretag välladominerande kan

drabbas.för näringsidkarede somsom

föreskriver1986årkonkurrenslagenden franskakan nämnasDet att av

avgränsning tillnäringsidkare, såledesförskadeståndsskyldighet alla utan

åtgärderangivnavissaföretag, vidtar närmaredominerande somsom

säljvägran ochaffärsvillkor,frågamissgynnande iinnebär annatom

kopplingsförbehåll.affarsförhållande ochavstående från

förfarandetsåledesförutsätterskadeståndsregelndiskuterade attDen nu

påFrånsett kravetställning.dominerandemissbrukbedöms ett avsom

förut-skadestånd gällererhållaoaktsamhet föruppsåt eller att samma

förfarandeti frågaåläggandeförbud ellersättningar för utverka ettatt om

skadeståndpåför kravstarktskadestånd. talarför erhålla Detta attattsom

särskildaenligt dentalansamband medframställas ikommer attatt

Även enligt de andrafråga kravimissbruksbestämmelsen prövas. om

anslutningiframställasförutses de kommerskadeståndsgrundema kan attatt

Kommittén detkonkurrensrättsliga prövningen.egentligatill den anser
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därför inte motiverat ställa något hinder för talan skadeståndatt upp om som

väcks separat.

samtligaFör behandlade skadeståndsregler gäller det allmänna kravet attnu

bifall till skadeståndstalan förutsätter skadelidandeden lyckas visaett atten

den skada han drabbats har orsakats den utpekade näringsidkarenatt av av

och kraven på adekvat kausalitet uppfyllda.äratt

Från preventiv synpunkt det väsentligt skadeståndet,är jämkningnäratt

enligt särskilda grunder inte skall ske, fullt skadan. Iut motsvarar

sammanhanget bör nämnas domstolen har möjlighet använda sigatt att av

bestämmelsen i 35 kap. 5 § RB, domstolen kan uppskattaattsom anger

tillskadan skäligt belopp, full bevisning inte kan fram.läggasom

Vad gäller kretsen skadeståndsberättigade kan hänvisas till konkurrensutav

redningens tidigare redovisade uttalande. till skadestånd såledesRätt har de

omfattas lagens skyddsintresse. Hit i principhör konkurrerandesom av

näringsidkare och andra näringsidkare i tidigare eller säljled, desenare om
Ävenberörs direkt förfarandet. inteden näringsidkare,ärmer av som men

träffat avtal med näringsidkare deltar i förbjudet samarbete,ettsom en som

kan ha till ersättning förrätt skada han drabbas till följdsom av av

samarbetet. kan falletDetta kommun, in anbudnär begärtt.ex.vara en som

för uppförande skolbyggnad, träffar avtal med byggentreprenörav en en

ideltar förbjuden anbudskartell. exempelEtt kanannat statenssom en vara

upphandling för anbudstävlig, vid vilkenett regementeav varor genom en

anbudslämnare samråder förbjudet sätt. Kommunen och har rättett staten

till ersättning för det merpris kartellsamarbetet till,lett detrots attsom som

beställare inte har ställning näringsidkare. således främstDet är detnärav

förbjudna samarbetet inriktatär enskild avtalssituation, varviden en

anbudskartell tydligtär exempel, skadestånd bör utgå tillkunnaett som

avtalspart inte näringsidkare.är Vid förfarandenandra torde medsom

tillhänsyn lagens inriktning förhållandena inom näringslivet ersättning
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bara kunna utgå till näringsidkare. Obestämda kretsar konsumenterav som

indirektbara berörs förbjudet förfarande har således inte tillrättettav

skadestånd. detta talar svårighetenFör storleken skadaäven att ange av som

drabbat enskilda konsumenter.

de anförda följerAv beställare har till skadestånd med stödrättatt en av

regeln uppgiftslämnandei 9 näringsidkarehan elleräroavsettom om

bör påpekas kommitténsDet förslag inte utesluter ersättning utgåkanatt att

enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler gäller vid sidan detsom av som

föreslås. Sådana situationer torde dock sällan bli aktuella.nu

15.2 Giltigheten iavtal strid med konkurrenslag-av

stiftningen

15.2.l Gällande rätt

framgårSom förarbeten 198182: 165 234 ffKLs prop. kan avtalettav s.

på flera ikomma motsatsställning till sålunda stridasätt lagen. Avtalet kan

etti lagen straffbelagt förbud. kan också träffas förbudDetmot ettav som

meddelat.MD Men så fallet föranleda skadligäven kan avtaletärutan att

verkan enligt lagen.

Kommitténs lagförslag innehåller fem förbudsstadganden, intedocksom

skall straffbelagda. Vid iöverträdelse skall stället utgå särskildvara en

avgift, konkurrensskadeavgift. Samma ändring i sanktionsavseende föreslås

bli införd för underlåtenhet lämna föreskriven uppgift vid vissa fallatt av

anbudssamverkan. Kommittén har särskilt ställning till i lagendetatt ta om

uttryckligen skall avtal eller avtalsvillkor strider förhudenatt motanges som

eller ingåtts uppgift inte ogiltiga.lämnats ärtrots attsom
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Centrala regler rättshandlingars ogiltighet finns i 3 avtalslagen.kap. Iom

28 29och §§ föreskrivs ogiltighet rättshandlingar tillkommitharav som

rättsstridigt tvång. 30 § behandlar 31 32svek och § ocker. §Igenom anges

bl.a. viljeförldaring, i följd felskrivning eller misstagatt annaten som av

fåtthar innehåll har varit inte bindande förän denärannat avsett,som som

viljeförklaringen,har insåg insetteller borde haavgett motpartenom

misstaget. 33 föreskrivsI § rättshandling inte får gällande,görasatt en om

omständigheterna vid dess tillkomst sådana det skulle stridaatt mot trovar

och heder med vetskap dem åberopa rättshandlingen och denatt om

vilken rättshandlingen företogs måste haftha sådan vetskap.gentemot antas

bestämmelserDessa sikte omständigheterna vid rättshandlingstar en

tillkomst. Rättsverkan rättshandlingenär förklaras ogiltig.att

År 1976 infördes generalklausul giltighet förmed hela förmögenhets-en ny

i 36 § avtalslagen.rätten Bestämmelsen avtalsvillkor får jämkasattanger

lämnaseller avseende, villkoret oskäligt tillär med hänsyn avtaletsutan om

innehåll, omständigheterna vid tillkomst,avtalets inträffadesenare

förhållanden och omständigheterna i övrigt. villkoretHar sådan betydelse

för inteavtalet det skäligen kan krävas detta i övrigt skall gälla medatt att

oförändrat innehåll, får avtalet jämkas i hänseende eller i sinäven annat

helhet lämnas avseende. Vid prövningen skall särskild tillhänsynutan tas

behovet skydd för den i egenskap konsument eller eljest intarav som av en

underlägsen ställning i avtalsförhållandet. bestämmelsen detI attanges

sagda tillämpningäger motsvarande i fråga villkor vid rättshand-om annan

ling än avtal.

Vid sidan denna bestämmelse finns i 38 särskild§ avtalslagen regel.om en

innebär någon förDen förebygga betingat sigkonkurrens haratt attom av

denne inte skall bedriva visstverksamhet slag eller inteatt taannan av

anställning hos någon bedriver sådan verksamhet, så den harårsom som

gjort utfástelsen inte bunden i måndärav den utfästelsen sträcker sig längre

vad kan skäligt.än som anses
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ingående de197576:81 belyses36 avtalslagen prop.till §förarbetenaI

framgåroskälighetsbedömningen. Detvidfår beaktasskilda situationer som

mångfaldpåogiltighet, berorjämkning ellerpåföljd,109 valets. att enav

lösningarfrihet välja de ärfulldomstolarna bör hafaktorer och attatt som

yrkanden.tillgodoserpraktiska och bäst partsmest

tillskallvilken hänsynockså fråganbehandlasförarbetena tasI somom

punktPå denna36 avtalslagen.lagbestämmelser §i äninnehållet andra

0.f. bl.a.:statsrådet 121föredragande s.uttalar

bestämmelse kan dentvingandestridervillkorNär motett en
åberopafall få rättelsei mångadrabbas härav att engenomsom

tvingande be-till denanknytersanktionsbestämmelse som
förklarasavtalvillkor ellerfallvissa kanstämmelsen. I ettett

tillerkännaskandrabbadei andra fall denogiltigt, medan
stårmöjlighetersådanainte alltidemellertidskadestånd. Det är

fyllaviktig uppgiftdå haGeneralklausulen kantill buds. atten
e.d.villkorettill jämkningmöjlighetatt avgenom ge

förförutsättningarnaockså fråganbetänkandet berörs attI om
lagstift-strid medstår igeneralklausulen på avtaltillämpa som

Vissakonkurrensbegränsning.skadligningen typer avom
innebärsådananämligenkonkurrensbegränsande avtal, som

enligtförbjudnaanbudskartell, ärbruttoprissättning eller
mark-inte1953:603,konkurrensbegränsningslagen om
sådanttillstånd.särskilt Kommerlämnatnadsdomstolen har ett

givetvisdomstolenbedömning, bördomstolsavtal under allmän
avtaletbedömning ärsjälvständignågoninte omav

tillstånd intemeddelats. Hartillstånd kunde hasådant att
principerenligtbedömasavtaletmeddelats, bör somsamma

Resultatetlagregler.tvingandestriderandra avtal motsom
civilrättsligtavtaletpåpekar, bliutredningentorde, att ansessom

från förbuds-dispensmeddelatmarknadsdomstolenogiltigt. Har
förnyadföretadomstol intekan allmänbestämmelsen, en

villkorintehindrar dockfråga. Dettaprövning att ettav samma
villkoretför jämkning e.d.,bli föremåli sådant avtal kan omett

synpunkt.någonoskäligt frånskulle annananses

i vissakonkurrensbegränsande kanförmodaskanAvtal varasom
konkurrensbegränsningslagenenligtprövningföremål förfall bli
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inteavtalet sådanär det omfattas förbuds-trots att art attav av
Ävenbestämmelsema. det gäller sådana jagnär avtal delar

utredningens uppfattning allmän domstol inte bör gå in påatt
någon självständig prövning skadligheten från konkurrensbe-av
gränsningssynpunkt. Allmän domstol bör emellertid full frihetha

vid civilrättslig prövning bedöma sådant avtal äratt etten om
oskäligt enskild avtalspart eller marknadsdomsto-Attmot en
len har innefattaravtal skadlig konkurrensbe-ansett att ett
gränsning bör, utredningen påpekar, kunna skälutgöra ettsom
för enskild inte skall behöva bunden vid avtaletatt parten vara
enligt dess innehåll. marknadsdomstolenHar å sidanandra
funnit inte innefattaravtal skadlig konkurrensbegränsning,att ett
hindrar inte detta allmän domstol kan jämka visst villkoratt ett
e.d. grund det bedöms oskäligt.attav som

Konkurrensutredningen gjorde bakgrund bl.a. dessa uttalandenmot av

följande bedömning rättsläget 1978:9 280:SOUav s.

kanDet sägas gällande innebär,rätt dettaatt utan att
generellt regleras i lag, ogiltighetsverkan inte automatisktatt en

knuten till varje formär legalt förbud e.d. alltsåDet ärav
alltjämt ingalunda säkert rättshandling från vissatt en som
synpunkt lagstridigär eller straffbar civilrättsligtärrent av
ogiltig. Allmänt gäller vid prövning frågan måsteatt man av
särskilt till förbudets syfte, konsekvenserna ogiltig-se av en
hetspåföljd och behovet sådan påföljd.av en

Till detta kommer med begreppet ogiltighet inte alltid skallatt
förstås nullitet varje Sårättsverkan. kan ibland falletutan vara

avtal har ingåtts i strid med lagstadgat förbud. åHarett ettom
sidanandra träffats föreavtalet det förbudet meddelades kan

ogiltighet föreligga i fråga skyldighet enligtatt presteraom
avtalet. behöver inteDetta dock sakna rättsverkningar i övrigt
exempelvis frågai återbäring skiftade prestationer ellerom av

skadeståndsskyldighet.om

Konkurrensutredningen fann intedet nödvändigt regleraatt attvar

ogiltighetsfrågan i den utredningen föreslagna lagen. främsta skäletDetav

för ståndpunktdenna frågan ogiltighet fåtttycktes haattvar om en

tillfredsställande lösning generalklausulen i 36 § avtalslagen. Engenom

föreskrift i lag rörande ogiltighet skulle sakna värde eftersomeget



295

generalklausulen tillämpaskunde sig visst avtal strider lag varimotvare en

föreskrivs ogiltighet eller så inte fallet. 1978:9 280 f.är SOU s.

fråga vissa situationer kan komma på konkurrensbegräns-I om som upp

ningsområdet yttrade utredningen bl.a. följande 281:s.

avtal träffats i strid straffsanktioneratHar med förbudett ett
det uteslutet allmän domstol skulle dömaatt utsynes vara

fullgörelse enligt det förbjudna avtalet och därmed å sidosätta
vad förhindra.KBL attavser

tvisten i fråga tillämpning 36Rör stället § avtalslagen påom av
det sålunda förbjudna iavtalet torde, har uttalats för-som

civilrättsligt ogiltigt.arbetena, avtalet Också det för-anses
hållandet anbudsgivare, har slutit avtal med beställaren,att som
inte fullgjort sin upplysningsplikt enligtdenne har 2gentemot
kap. 9 sista i för§ stycket den kan grundKBL, attnya vara en
tillämpa 36 Vidare inträffa förbjuderkan avtal,MDatt ett

inte kriminaliserat, därför innefattardet skadligär attsom
verkan. för enskild inteDetta bör skäl skallutgöra ett att parten
behöva bunden vid enligt dess innehåll.avtaletvara

Konkurrensutredningens synpunkter återgavs någon invändning iutan prop.

1981822165 jfr 238.s.

överväganden15.2.2 och förslag

Kommittén föreslår uttryckliga ogiltighetbestämmelser avtal,om av
bl.a. i fråga avtal strider lagens förbud.motom som

Kommittén inte någon invändning redovisninghar den lämnas imot som

förarbetena till 36 återgivits§ avtalslagen och och rörandeKL, som ovan,

konkurrensbegränsningsreglemas verkningaravtalsrättsliga och allmän

domstols möjlighet konkurrensrättsliga bedömningar. Kommitténgöraatt

dock lagförslaget uttryckligen vissa ogiltiga.bör avtal äratt attanser ange
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lagstiftningen på konkurrensområdetkonkurrenslagenDen en annannya ger

inriktning tidigare förbudsprincipen givits ökad betydelseän attgenom en

för ingripande skadliga konkurrensbegränsningar. fårmetod Dettamotsom

för både skadlighetsbedömningen sanktionssystemet.betydelse och Ett

utformningenväsentligt inslag i kommitténs överväganden rörande av

ingåttssanktionssystemet i vid bemärkelse framhävandet avtalär attav som

Oftai strid med lagens regler inte skall kunna gällande. kangöras antaman

till sådan beträffande iredan gällande regler leder slutsats lagatt nu en

förbud. inte entydigt i frågameddelade Rättsläget dock andraär om

situationer. Förutsättningarna också förändrade kriminalise-är attnu genom

ringen föreslås Både härtill påupphöra. med hänsyn och grund av

betydelsen för sanktionssystemet i det påkallat ogiltighetenär attstort

framgår direkt lagen.av

bör 85 2 i Romfördraget stadgar konkurensbe-nämnasDet att art att

gränsande avtal och beslut förbjudna enligt 85 1är är utanartsom

rättsverkan.

Principen ogiltighet naturlig fråga fem förbud. Ogiltigheti lagensärom om

bör drabba avtal eller avtalsvillkor ingåtts i strid med förbud elleräven som

åläggande eller konkurrensverket meddelat. det gäller avtalMD Närsom

eller avtalsvillkor föranlett eller konkurrensverkets, förbud ellerMDs,som

åläggande enligt kommitténs bedömning anledningsaknas det attatt ange

måste nämligenogiltighet inträder. Förbudet eller åläggandet denges

bifalla fullgörelsetalaninnebörden allmän domstol förhindradäratt att en

grundad avtalets eller avtalsvillkorets innehåll.

fråga uppgiftsskyldighet vid för fallanbudssamverkan, gäller detI om som

tillämpliga,de särskilda undantagen från anbudskartellförbudet detäräratt

principiellaangeläget framhålla bestämmelsens betydelse. be-Enatt

uppgiftslämnande vid infördes istämmelse anbudssamverkan KL. Denom

i vidgat tillämpningsområde,har kommitténs lagförslag fått väsentligtett
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ochmarknadsandels-allmännadeförgällereftersom den även t.ex. nya

småföretagsundantagen.

småmellan ochtillåta anbudssamverkanskall kunna t.ex.För att man
fårbeställarenförutsättningbetydelsefulldetföretag är attmedelstora en

konkur-bedöma dendärigenom kanhansamarbetet ochkännedom attom
iviktig plats detsåledesharförevarit. Uppgiftslämnandet enrens som

förstärkabefogatdärför klartkonkurrensrättsliga regelsystemet. Det är att

stånd,kommit tillföreskrift avtaluttrycklig utan attregeln med att somen

anbudssamverkan,föregående äranbudsgivare upplystavtalsslutande om

ogiltigt.

avtalsinnehållogiltighet drabbar detinnebärregelnföreslagnaDen attnu
meddelatstöd lagenmedellerförbudsbestämmelsestrider ettmot avensom

36med stöd §avtaljämkningFråganåläggande.förbud eller avavom

blikanförutsättningsläran,såsomrättsgrundsats,avtalslagen eller annan

betydelse för andraavtalsvillkorträffar ärogiltighetenaktuell ett som avom

emellertid inteogiltighetLagförslagets bestämmelsedelar avtalet. taromav

jämkning.till fråganställning om

likaså tilllederanbudssamverkanuppgiftUnderlåtenhet lämna att ettatt om

blir ogiltigt.ingånget avtal

diskuterade sammanhangetogiltighet förstås i det här attMed uttrycket

sitt innehåll.enligtgällandeinteavtalsvillkoret kan göraselleravtalet

avtalet.till Lag-fullgörelsesåledes inte dömaAllmän domstol kan av

i månmöjligheterinteogiltighetsbestämmelse berörförslagets attparternas

kommitténpåföljder. avsnitt 15.1andra Ibefogenhet gällande targöraav

skadestånd.frågansärskilt omupp

förbudeni intagnade lagenbör uppmärksammas motsammanhangetI att

tilltillkommit hänsyn allmännaharkonkurrensbegränsande avtal avm.m.
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Ävenintressen. de förbud eller ålägganden meddelats MD ellersom av

konkurrensverket motiveradeär sådana hänsyn. Bestämmelsenav om
skyldighet lämna uppgift vid viss anbudssamverkan däremotatt tillär för

skydda beställaren. Beställaren kan därför i efterhandatt ratihabera avtalet.

Han kan med andra 0rd godkänna avtalet, han så vill, efter det hanattom

fått kännedom det förekommit samverkan vid anbudstävlingen.att Dettaom

bör framgå lagtexten.av

Frågan förbjudet företagsförvärvs ogiltighet behandlas i kapitel 12.om
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ÖKAD KON-OCHAVREGLERING16.

OFFENTLIG SEK-KURRENS INOM

TOR

Inledning16.1

många branscherregleringar inomkapitel 3 framgårredovisningen iAv att

lagstiftning kan ingripandennuvarandeför konkurrens. Enligthinderär ett

direkt omfattaskonkurrensbegränsningarinte sådanaenligt skeKL mot som

ofrånkomligstår bakom eller ärsärregleringar det allmänna som ensomav

nuvarandei denframgår detta detdessa. Lagteknisktkonsekvens avav

konkur-ingripandeför2 § uppställda kravetgeneralklausulen KL att en

effekter påotillbörligasynpunktrensbegränsning skall medföra från allmän

Konkurrensbegränsningar godtagnaprisbildningen är avsomm.m.

skadliga.inte dettastatsmakterna kunna sättvaraanses

dentillämplig för delarintedettaInnebörden är KL är storaatt avav

1987årvaruproduktionen beräknasekonomin. Då gällersvenska det att

sysselsättningen ihälftenförådlingsvärdet och45 % nästandrygt avav

199091:skyddade sektorer prop.varuproducerande branscher föll s.k.

internationellfrånavskärmadeHärmed branscher87. ärsomavses

regleringar ellerantingen gränsskydd och andrakonkurrens genomgenom

dessatransportkostnader. Inomnaturliga hinder såsom mycket höga

1970år denhaft långsammare tillväxttakt sedan änharbranscher, som en
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tillämplig ivaruproducerande sektorn helhet, endast begränsadär KLsom
Ävenomfattning. inom icke skyddade varuproducerande sektorer finns det

omfattande regleringar.

fråga tjänster gäller huvuddelen dessa produceras inom denI attom av

offentliga tjänster påsektorn och dessa grund s.k. legala elleratt av
Ävenfinansiella offentliga undandragna konkurrens. inommonopol är stora

tjänsteproduktionen finns omfattande regleringar.delar den privata Detav

försäkringsbranschen,gäller bl.a. bank- och hotell- och restaurangbranschen

delar transportbranschen.samt stora av

kommittén föreslår intekonkurrenslag kommerDen attnu genya som

möjligheter ingripa förfaranden föreskrivna i lag ellerärmotatt som annan

regleringarförfattning. hänsyn till de många finns kommer lagenMed som

därför sannolikt få effekt då gäller förbättra konkur-begränsad detatt att

rensförhållandena i den svenska ekonomin.

konkurrenslagstiftningen måsteKommittén därför skärpningenattanser av

offentliga sektorn.åtföljas avregleringar inom såväl den privata somav

förslag till avregleringKommittén i kapitel 8 sammanfattat dehar som

tidigare vad gäller livsmedelssektom,kommittén i delbetänkanden lämnat

redovisainrikesflyget detta kapitel skall vibygg- och bosektorn. Isamt

idéer förslag till fortsatt avreglering. samband härmed kommervissa och I

skulleockså frågor vi i tidigare betänkanden vivi de attatt ta sagtupp som

till.återkomma

regleringsområden ochKommittén har inte haft igenom allaattresurser

därför huvudsakligeninte varit vår uppgift. Våra förslagdetta har heller är

redovisningenföljande harprincipiell och övergripande Denart.meraav

disponerats efterskillnad från tidigare delbetänkanden intedärför till typ av

i efter reglering.bransch ställetutan typ av
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förenklaochetableringskontrollerAvveckla16.2

tillståndsprövningen

16.2.1 Allmänt

regleringarOlika typer av

skatterättsliganäringsrättsliga ochgenerellagäller vissaföretagallaFör

aktiebolags-ñrmalagen,generelllagstiftning ärExempel påregler. naturav

ochuppbördslagenmervärdesskattelagen,kommunalskattelagen,lagen,

tillståndspröv-vissainnehållerlagarförsäkring. Dessaallmänlagen om

etableringförhindraförsvåra ellerregistreringar kanningar och av nyasom

företag.

finns detreglerskatterättsliganäringsrättsliga ochgenerellaFörutom en

för personligskyddsyftespeciallagstiftning äromfattande att gevars

Mångasamhällsintressen.viktigaandramiljö ellerhälsa,säkerhet och

ochverksamhetenkontrollformerolikainnehållersådana lagar avav

fleraellerskall godkännasföretagetellerföretagareninnebär enatt av

kreditmarknadskommit-får påbörja verksamheten. Imyndigheter innan man

förverksamheter41 olikaexempel1988:29betänkande SOUténs anges

dvs.verksamheten,behovetPrövningen kantillståndvilka krävs. avavse

och dessföretagetsprövningetableringsbegränsning, ellerdirekt aven
såverksamhetenbedrivaförutsättningar attochpersonals kompetens att

personligaföretagarensPrövningen kanuppnås. ävensyfteregleringens avse

verksamhetstillstånd innebärakanvandel. sällanoch Intelämplighet ett en

prövningar.kombination dessaav

ianvändsmaskinerlokaler ellerdekontrollform ärEn att somavannan
ihärpå finnsExempeli bruk.innan degodkännasproduktionen skall tas

arbetsmiljölagen.ochmiljöskyddslagenbygglagstiftningen bygglov,bl.a.

ochlokalernabara prövartillståndför dessa ärKännetecknande att omman
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maskinerna uppfyller ställda krav inte skall driva verksam-men vem som

heten eller byggt lokalerna eller konstruerat maskinerna. Vi kallarvem som

detta för produktionstekniska tillstånd.

Slutligen kan det finnas krav på den eller produkt företagetatt vara som
tillverkar eller importerar skall godkännas innan den marknadsförs eller tas

i bruk. Vi kallar dessa tillstånd för produkttillstánd. Dessa kan avse
konstruktionen sådan typgodkännande eller prövning varjesom avse en av
producerad enhet.

En nyföretagare kan i vissa fall beröras alla dessa former tillståndtreav av

eller bara något dem. I undantagsfall behövs inte något särskiltav av

tillstånd, bedriver försäljning tillt.ex. näringsidkare någraom man utan att

speciella lokaler behövs.

viss meningI innebär all lagstiftning och myndighetskontroll begränsningar

i de enskilda företagens möjligheter bedriva verksamhet, denatt en men
kontroll verksamhetstillstånd, produktionstekniskt tillstånd ochsom

produkttillständ innebär kan upplevas speciellt besvärande försom

nyföretagare. Dessa har dels de generella registreringarna klaraattm.m.
av, dels konkurrera företagmed redanatt har genomgått dennasom

prövningsprocedur offratoch tid och för få de erforderligaattresurser

tillstånden.

tillståndsprövningEn kan visserligen i vissa fall till fördel attvara genom
myndighetens krav säkerhett.ex. kan beaktas i tidigt skede ochett man

kan undvika i efterhand behöva dyrbaragöra ombyggnaderatt och

konstruktionsändringar. Samtidigt finns dock risk för förprövningenatt

tillämpas stelbent och i tillräcklig utsträckning hänsyn tillutan att tarman

vilka kostnader och administrativt besvär prövningen orsakar företagen. Om

myndigheterna inte har tillräckliga personella och andra förresurser
tillståndsprövningen kan ocksådet uppstå problem det följanär gäller att
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imed den tekniska utvecklingen och klara handläggningen ärendenaav

rimlig tid. Tillståndsprövningen dåkan bli etableringshinder företten nya

företag och därmed minska konkurrensen inom området.

Myndigheters behovsprövning

Regleringar innebär behovsprövning nyföretagandetkan hämma ochsom en

den fria konkurrensen. därför särskilt viktigt frånDet konkurrenssyn-är

punkt granska regleringar.dessaatt

finns många studierDet visar marknadsregleringar leder tillsällanattsom

resultat tidenoch de med alltmer kommer de etableradeavsett att att gynna

företagens intressen. Stora samhällsekonomiska besparingar kan därför göras

helt kan regleringarslopa eller dem med marknads-ersättaom man mera

konforma styrmedel, avgifter. årmed generella Under hart.ex. senare

också i många länder marknadsregleringar slopats.

Sverige finnsI det fortfarande kvar många statliga och kommunala

monopol, dvs. den långtgående formen etableringskontroll. övrigtImest av

har vi relativt få etableringskontroller.rena

effektiv konkurrens förutsätter enligt kommitténs uppfattning närings-En

frihet och etableringsfrihet. Vår principiella uppfattning framgår punktav

2 i kommitténs förslag till målparagraf. avsnitt 16.2.2-l6.2.4 diskuterasIny

vissa etableringskontroller i avsnitt 16.4 frågor statliga monopol.och om

Myndigheten kompetensprövning regelförenklingoch behoven av

Även kompetensprövninggäller regleringar innehåller kravnär det som

auktorisation, licens produktionstekniska tillstånd viktigtoch dett.ex. är

på effekter sådana regleringarobservant de snedvridandeäratt man som

få viktigt myndigheten i dessa ärendenkan konkurrensen. Det är att
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inriktar sin prövning på säkerhetsmässiga intede aspekterna och gör en

indirekt behovsprövning. Kommittén därför dels det i lagstiftningenattanser

tydligt bör efter vilka kriterier tillståndsprövningen skall ske denanges om-
lagstiftningen verkligenhuvud behövs dels det bör tillsesöver atttaget att-

tillämpas på första uppgiften på konkurrensmyn-ankommersätt. Denavsett

digheten och bör del i dess löpande marknadsbevakning. Den senarevara en

uppgiften ankommer på och de olika skallJO överprövaorgan som

myndigheters beslut.

tillståndsprövning inte gårreglering innehåller helt slopaOm atten som en

ofta utformningen så regleringen blir mindregår det dock ändraatt att

Riksrevisionsverket ikonkurrenssnedvridande. har Samordnatrapporten

myndighetsagerande studie vid företag dnrreglerEn startm.m. avav-
byråkratiska1986:100 redovisat exempel på tidsödande ochantalett

gåttmyndighetens helttillståndsprövningar lett till nästanatt resursersom

företag, har för-ansökningar från medanåt för handläggaatt mannya

tillståndskraven.befintliga verksamheter uppfyller Entillsesummat attatt

därför uppnåseffektivisering och samtidigt ökad konkurrens kan attgenom

regler, efterlevnadtillståndsprövningen slopas och med generellaersätts vars

både gamla företag.bättre kontrolleras vad gäller ochnya

olikadiskuteras svårigheterna överblickanämndaI även attrapport

regelsamordning tillbristande kan ledaregelsystem och exempel somges

råka förnyföretagare i svårigheter kanhamnar eller utatt t.o.m. renaen

för22-situationer. redovisas olika åtgärdermoment I attrapporten

registreringsprocedurema. Vidare föreslås åtgärderförenkla tillstånds- och

olika myndig-för öka överblicken regelsystemen bl.a.över attatt genom

publikation.viss iheters regler branschrör ut gemensamsom en ges en

för företag, särskilt förSådana regelförenklingar till fördel allaär men

småföretag.
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Under år åtgärder förhar statsmakterna beslutat underlättaattsenare om

nyföretagandet. Enligt kommitténs uppfattning kvarstår dock behovet av

ytterligare regelförenklingar.

16.2.2 Avreglering inom kommunikationsområdet

framgårSom direktiven till konkurrenskommittén har inomdetav

transportsektorn under år genomförts avreglering.betydandesenare en

Ytterligare åtgärder planeras. budgetpropositionen 199091: 100 bilaga 8I

möjligheterna banverkets föröppna även stomnätt.ex. att attanges

konkurrens skall utredas. Som förberedelse härför föroch underlagen som

utredningsdirektiv kommunikationsdepartementethar myndigheterberett och

andra intressenter möjlighet förslag till konkurrens på spårethur skallatt ge

kunna genomföras och belysa vilka konsekvenser avregleringatt en av

järnvägstrañken kan komma medföra.att

Behovsprövningen förhar helt slopats beställningstrañk med och förbuss

långväga linjetrañk med buss prövningen förenklats.har budgetpro-I

positionen föreslås den kvarvarande skadlighetsprövningenävenatt gentemot

järnväg skall fr.o.m.upphöra den 1 januari 1992. förslag till ändringEtt av

yrkestrañklagen remissbehandlas för närvarande.

Vidare pågår inom regeringskansliet möjligheterna ochöversynen av

formerna för upplösning de kvarvarande delarna ochpost-en av av

telemonopolet. Kommittén det angeläget det nämndaäratt attanser ovan

påskyndas.översynsarbetet

Inrikesflyget

propositionen näringspolitikI för tillväxt 199091:87 ställde sigprop.om

regeringen i konkurrenskommitténsbakom bedömning effektivise-stort att

ringsvinster uppnåskan ökad konkurrens och avregleradegenom mer
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förslag tillinrikesflyget. Regeringensinommarknadsformer det svenska

följande åtgärder:genomförande innebar

konkurrensmyndig-samrådi i medLuftfartsverket bör uppdrag attges-
iregler skall gällaförslag tilllämna de närmareheterna ettsnarast som

ytterligare kapacitetkraftkan träda iavreglerat och närsenastsystem som

tillkommit.Arlanda flygplatsvid

påinbördes detmöjlighet konkurreraLinjeflyg skallSAS och attges-
fårflygföretagenbådaskeprimärflygnätet. skallsvenska Detta attgenom

1992.januarilinjer från den lkoncessioner på dessaparallella

trafikera sådanamöjligheterflygföretag ökadeAndra skall attges-
trafik. skall skeinte bedriver Dettainrikeslinjer eller Linjeflygdär SAS

nyetableringställning vidLinjeflygs prioriteradeochSASatt avgenom

linjer upphör.

inre norrländs-beträffande detLinjeflygs åtaganden bl.a.ochSAS-
bibehålls.flyget

fri flygmarknadförstaåtgärder innebärRegeringens motett stegatt nuen

Linjeflyg harochägarsambandet mellan SAStagits. Förändringenhar av

sitt delbetänkande.förutspådde ikommitténockså gått snabbare vadän

företag på detillåta tvåkonkurrenssynpunkt. enbartpositivt AttDetta är ur

uppfattningkommitténsenligtlinjerna docktrafikstarka och lönsamma är

priserna,konkurrenstryckotillräcldigt. skapaFör att ett somsom pressar

utvecklingdynamiskbidrar tillfram effektivisering ochdriver avsom enen

område denbedömning inom dettaenligt kommitténs ävenflyget behövs

plötsligtföretaghotpotentiella konkurrensen, dvs.s.k. att ett annatett om

bedömning baserarlinje börjar konkurrera. Dennaochöppnar atten ny

konkurrensforskningfrån modernakommittén på resultaten den som

2.redovisats i föregående kap.igenom det sekommittén har gått och

avregleringsåtgärder vidtas ochytterligare börKommittén därför attanser

Kommitténförlinjerna konkurrens.lönsamma bör Öppnasdeävenatt mera
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detta kan ske redan innan tredje banan tillkommit på Arlanda.denattanser

Problemet till inremed slots och behovet stöd det s.k. norrlandsflygetav

gåbör lösa enligt de förslag vi redovisat i vårt delbetänkande.att som

16.2.3 Förtydligande markvillkoretav

Bakgrund

Kommittén föreslog i delbetänkandet byggbosektom 1990:62SOU attom

byggnadstillståndsgivningen iborde slopas hela landet och medersättas en

frivillig sysselsâttningsplanering. Erfarenheterna från län därde prövatman

detta positiva. förbättrade balansen på byggarbetsmarknadenär Densystem

tillståndsgivningen.det lättare slopagör äratt attnu

Kommittén framhöll också i detta delbetänkande behovet ökaattav

konkurrensen mellan olika i syfte stärka konkurrensen.byggherrar Dettaatt

borde enligt kommitténs mening ske ökad användning s.k.dels genom en av

markanvisningstävlingar falli de kommunen marken, delsäger genom

ändring markvillkoret intedet s.k. i fall kommunen den.de ägerav

Markvillkoret innebär kommunens medgivande för med statligakrävsatt att

bostadslån formbygga mark inte köpts kommunen dvs.som av en av

tillståndsprövning.

delbetänkandet diskuterade kommittén både möjligheten skärpaI att

alternativetmarkvillkoret återföra dispensgivningen till ochatt statengenom

anfördes följande för-helt slopa markvillkoret. Härvid och nackdelar:att

avsnittskärpande markvillkoret beskrivits iFör talar 4.4närmareett av som
markvillkoret då infördes år 1975 i fick positiva effekter.det huvudsakatt

därför förhoppningsvis effekter påskulle kunna motsvarandeMan
markprisutvecklingen tillämpningenoch kommunala markförvärv om av
markvillkoret åter skulle dispensprövningen återföras tillskärpas ochnu

statlig dispensprövning också tilllänsbostadsnämnden. bör ledaEn en mera
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enhetlig praxis vid tillämpningen ireglerna nybyggnads- ochav om-
byggnadsförordningen.

Förhållandena är emellertid i dag annorlunda för 15 årän sedan och det
finns även skål talar skärpa markvillkoret. förstaFör det äremot attsom
strävandena i dag minska den statliga regleringen kommunerna.att Förav
det andra tillsvidareanställninghar byggnadsarbetare införts vilket gör attav
byggföretagen behöver ha antal egenregiprojekt till för utjämnaett att ta att
sysselsättningen. För det tredje har det förhållandet marken gåttatt genom
kommunens hand inte längre tydliga positiva effekt på byggkost-samma
nadema.

det fjärdeFör blir markvillkoret mindre verkningsfullt istyrmedelsom
kommunens bostadspolitik föreslagitBKU räntebidragen kraftigtom som
reduceras för hyreshus och bostadsrätter och för småhus helt bort.tas
Värdet subventionen minskar och byggherre kan därför inteav en om man
får dispens från markvillkoret välja helt privatñnansiera projekt.att
Markvillkoret kan härigenom riskera bidra till i stället för motverkaatt att

Ökad segregation. företag inte fårEtt dispens från markvillkoret kanen som
alternativt välja ligga marken och ispekulera politiskaändradeatt att
majoritetsförhållanden skall leda till omprövning markvillkoretsen av
tillämpning. Eftersom under delenstörre 1980-talet lönsamheten iav
bostadsbyggandet varit låg samtidigt efterfrågan på bostäder ökat isom
många kommuner kan företagen vinna ligga på marken. Värdet påatt
denna kan då komma öka och det kan till slut bli politiskt nödvändigtatt att
frångå markvillkoret för igång bostadsbyggandet. planerFöratt som
fastställts enligt finnsPBL dock krav plangenomförande.ett

Om markvillkoret skulle slopas krävs andra konkurrensfrämjandeatt
åtgärder vidtas. Genom kommitténs förslag införa möjlighet tillatt en
produktionskostnadsbelåning, diskuterats i föregående avsnitt, blirsom
konkurrensupphandlade projekt fördelaktiga. Detta bör ägnat attmer vara
motverka egenregibyggande och markspekulation.

effektivtEtt sätt motverka markspekulation kommunernaär dels haratt att
markreserv, dels god planberedskap och utbudstor ett storten egen en av

byggbar mark. finansieraFör framtida markköp kommitténatt attanser
kommunerna bör sitt innehavöver mark och byggnader, och säljase av av
de fastigheter inte strategiskt viktigaär för genomföra de kommuna-attsom

planerna. Vidare bör kommunerna sin prispolitik.över Förslaget attse
slopa länsbostadsnämndemas kostnadskontroll innebär härvid kommuner-att

inom de kommunallagen uppställer självständigt får beslutana ramar som
markprisema.om

Markvillkoret tillämpas inte på i alla kommuner.sätt De mark-samma

politiska förutsättningarna för byggande också olika i olikaär kommuner.
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för vårt ställningstagande kommitténfå underlag harFör bättreatt ett

uppdragit Miller genomgång kommunalakonsulten Tom att genom en av

handlingar intervjuer med kommunala tjänstemän med föroch genom ansvar

markvillkoretsexploateringsverksamhet undersöka tillämpningbostads- och

i urval kommuner. Resultatet undersökningen redovisas i bilaga Iett av

markvillkoretsdenna hänvisas till enkätundersökning till-även en om

ämpning gjorde 1990.boverket höstensom

Kommitténs undersökning

den undersökning kommittén låtit genomföra framgår markvill-Av attsom

koret i de studerade 20 kommunerna tillämpas på följande sätt:

bostadslån markvillkoretAvstyrker när
uppfyllts 0 kommuner

Ställer på villkorkrav exploatören som
för dispenslämna 5 kommuneratt

13Ställer inga krav för dispens kommuner

inga för dispens markvill-4. Ställer krav men
underförstådd faktor i förhand-koret är en

lingarna 2 kommuner

undersökningen vidareAv framkom bl.a.

inte förefaller finnas mellan politiskadet några klara sambandatt att-
majoritetsförhållanden tillämpar markvillkoret,och hur man

sig frånkommunernas målsättning ofta skiljer derasuttaladeatt-
faktiska agerande,

markvillkoret inte används i syfte eliminera ellerattatt numera-
försvåra möjligt företagbyggandet privatägd mark det är attmen
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på befarade svårigheter medavstår från köpa mark grundatt av

belåning bostadsbebyggelse,av

markförvärvmarkvillkorets syfte underlätta kommunernasattatt ---
1980-talet; flesta hadeinte varit huvudfråga under de kommunernaen

i skaffa mark detillräckliga och de kunde allmänhet denmarkreserver

markvillkoret,behövde hota tänkbara konkurrenter medutan att

fråga förmedling markkan i kommunernasdet sättasatt avom-
kostnad,lägregaranterar

för påverka valet byggherre ellermarkvillkoret inte tillämpas attatt av-
dettaså fallet- det tveksamtoch ärentreprenör ävenatt omom vore-

produktionskostnader,lägreskulle garantera

blivit stöd för kommunernamarkvillkoret i ökande grad har närettatt-
exploatör, kravolika bostadspolitiska kravde Önskar ställa t.ex.en

bostadsförmedling detkommunal ellerpå viss ombyggnadsstandard,

får begära för producerande bostäder,pris exploatörenhögsta som

fråga redan planlagdsådana framför allt ställs detkrav när äratt om-
imed stödeftersom då svårare hävda kravenmark, det kan attvara

kommunens planmonopol,

markvillkoret i ombygg-tillämpatnågra kommuner bara haratt-
verksam-markvillkoret till följd dennanadssammanhang och attatt av

auktualitet.het minskat har förlorat

det paradoxalaSammanfattningsvis i konsultrapportenkonstateras att

föraldrig aldrig tillämpasinträffat markvillkoret eller nästan attatt

harursprungliga syftet. Iställetvilket detåstadkomma ökad konkurrens, var
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blivitmål krav exploatören detfrämjande bostadspolitiska genomav

dominerande målet.

slutsatserKommitténs

för främjaMarkvillkorets betydelseföljande bedömning.Kommittén gör att

iuppnå detta ställetviktigaste medlet för ärringa.konkurrensen är Det att

bostadsfrnansieringsförordningen. Kommitténsis.k. konkurrensvillkoretdet

syfte stimulera tillproduktionskostnadsbelåning hadeförslag till s.k. attsom

ökad anbudskonkurrens.en

markvill-använderemellertid många kommunerKommittén konstaterar att

enkätundersökning,olika bostadspolitiska krav. denför ställa Avkoret att

vill kvarflertalet kommuner hagjort, framgår ocksåboverket attsom

välmotiverade ochbostadspolitiskaHuruvida krav årmarkvillkoret. dessa

lagstiftningen kommu-huruvida ligger inom för de kravde gersomramen

uppgiftkonkurrenskommitténsvaritmöjlighet ställa, har inte attattnerna

pröva.

för ochredovisat skälKommittén i sitt tidigare betänkandehar emot

framkommit förtillräckliga inteVår skälmarkvillkoret. slutsats är attatt nu

avskaffa markvillkoret.förändringar och Däremotnågragöra större anser

statsbidragsför-förtydliganden ipreciseringar och börvi vissa görasatt

syfte bl.a. främja konkurrensen.ordningen i att

själv väljakanmarkvillkoret innebär kommunnuvarandeDet att,att omen

vissadå ställaenskilda fallet ochmarkvillkoret i detså vill, tillämpaman

inte gåtordepå låneansökanbostadspolitiska krav. avslagEtt atten

kommunaltfungeraröverklaga, markvillkoret veto mot attettutan som

Markvillkoretinte anvisats kommunen.på mark köpts ellerbygga avsom

olika.behandlasså olika byggföretag Etttillämpaskan med detta attsystem

tillämpakommeraldrig exakt förutse hur kommunenbyggföretag kan att
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markvillkoret, detta kommer först framgå förhandlarnär medutan att man

kommunen projektets utformning. företag såledesEtt kan det köpernärom

mark för framtida byggnation hamna i situation.osäker Osäkerheten bliren

särskilt för företag och företag utanför den kommunen,stor nya egna som

inte har upparbetade och kontakter mednära kommunens ledande tjänstemän

politiker.och

Kommittén föreslår markvillkoret skall kvar, de bostadspolitis-att vara men

ka krav kommunen vill tillämpa skall angivna i kommunenssom vara

bostadsförsörjningsplan. Detta öka förutsebarhetenär ägnat föratt

företagens och olika företag vad gäller markvillkoretsatt trygga att

tillämpning behandlas lika. Eftersom bostadsförsörjningsplanen skall antas

kommunfullmäktige innebär detta kommunmedborgamas insyn ökar.attav

fårDessutom möjlighet anföra kommunalbesvär det kravattman en om som

för medge frånundantag markvillkoret skulle ställas villkor inteatt ärsom

förenliga med lagen främjande bostadsförsörjningen eller eljest vilarom av

på orättvis grund.

16.2.4 Friare etablering livsmedelsbutikerav

Bakgrund

Kommittén har i delbetänkandet konkurrensen inom livsmedelssektomom

1990:25SOU särskilt behandlat etableringsmöjlighetema inom dagligvaru-

handeln och tillämpningen plan- och bygglagen bilaga tillPBL. Iav en

betänkandet utarbetats redogjordes för:SPKsom av

planförfarandet enligt PBL och gällande regler-
samråd enligt PBL-
etablering i industriområde-
extemetableringar-
ytbegränsningar och läge-

får etableravem som-
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delbetänkandet framhöllI kommittén följande:

ofrånkomligtDet är den kommunala planeringen och lovgivningen i sigatt
konkurrensbegränsande eftersom inteär den medger full etableringsfrihet.

i kraftträdde juli 1987,PBL, den l dock inte oftahar förmodatssom som-
inneburit någonännu förändringavgörande härvidlag. Det är raden-

institutionella faktorer utanför direktaden planeringssfär PBLstyrssom av
grunden förutgör de kedjorna systematiskt i dessaatt storasom gynnas

sammanhang. Enligt kommitténs uppfattning finns det skäl lyftaatt mera
fram konkurrensfrågorna i dessa sammanhang. Om det visar sig att

intekommunerna beaktar konkurrensintresset vid sin planläggning kan det
finnas skäl tydligare markera detta intresse i uttryckligenPBLatt attgenom

in intresset konkurrens så detta intresse kommer ingå i denta att attav
avvägning mellan olika allmänna intressen skall enligtgöras PBL. Avsom

analys framgåttSPKs har för tidigtdet ännu är utvärdera hur PBLatt att
tillämpas. Kommittén emellertid detta bör beaktas så sådanatt snartanser en
utvärdering kan ske.

Konkurrenskommitténs betänkande har remissbehandlats. demAv harsom

sig flera,delar bl.a. konsumentdelegationen, Statskontoret, NO ochyttrat

SPK kommitténs bedömning faktorkonkurrens bör iär beaktasatt en som

detta sammanhang.

Sedan kommittén avlämnade sitt betänkande våren 1990 ihar massmedia

och den allmänna debatten uppmärksamhet riktats hur konkurrens-stor

frågor behandlas i den kommunala planeringen. gällerDet bl.a. den

lämplighetsprövning kommunerna enligt i sambandgör PBL medsom

planläggning markanvändningen för olika ändamål och i samband medav

bygglov. bl.a. dennaMot bakgrund redovisade regeringen relativt utförligt

sin konkurrensfrågorna våren 1991 i samband med vissaattsyn

ändringar teknisk karaktär gjordes i 1990912146.PBL prop. Iav mera

propositionen redogjordes först för gällande regler i och förarbetenaPBL

till Därefterdenna lag. framhöll departementschefen följande:

Enligt min mening tillämpning i enlighet i för-PBL med deger en av
intentionernaarbetena uttalade förutsättningargoda för lämplig-prövaatt

heten markens användning för olika ändamål, för butiksetablering-t.ex.av
konkurrensen i något väsentligt avseende spel.sättsutan attar, ur



314

lämplighetsprövning ligger iPlanläggningen och den dennasom process- -
givetvis uppfattas i sig, eftersom justkan konkurrensbegränsande detsom

handlar avvägningar olika markanvändningsanspråk ochmellangöraattom
lämpligheten viss vissdärvid verksamhet på plats.pröva Detatt enav en

då väsentligt kommunens planer inte i onödan sådan detal-är att ges en
förhindrar vitaliserande nyetablering jfrjeringsgrad det handelnatt aven

framgått jag tidigaretredje stycket. vad har medger5 kap. 7 § Som sagtav
formerockså reglering olika handel. sådanJagPBL atten av av anser

i detaljplan måste ireglering bestämmelser kunna användas ävengenom
framtiden. begränsningar i fortsättningen bör kunna läggas påävenDe som

restriktivt.livsmedelsförsäljning mycketbör användas Kommunernat.ex.
prövning olika etableringarsåledes vid sin beakta behovetbör av noga av

särskiltförstärks inom handeln och då inom livsmedelsom-konkurrensenatt
Ökad min meninginom måste enligtrådet. konkurrens handeln utgöra ett

lämplignaturligt i torde med samhälls-inslag vad allmäntsom avses en
företags-etableringstillstånd därför inte kunnautveckling. börEtt styras av

andra berördanäringsfrihetsombudsmannen ochformen. räknar medJag att
utvecklingen på området.myndigheter liksom hittills kommer följaatt

från håll framförts önskemålnämnde tidigare det del harJag attatt omen
i 2 kap. vad jaginföra allmänt intresse PBL. Avkonkurrens ett nysssom

behövlig.ändring inteframgår jag sådanhar ärsagt att attanser en
vid planläggning ochsärskilt intresse beaktaKonkurrens allmäntett attsom

mindremedföra delvid lokalisering bebyggelse skulle dessutom enav
inomkomplikationer. sådant främjande konkurrensönskvärda allmäntEtt av

inte främjaplaneringen skulle nämligen baraför den kommunalaramen
i så fallinom all konkurrens mark skullekonkurrensen handeln utan om

sådantEnligt min uppfattning kanutifrån sådant perspektiv.behandlas ettett
byggnadslagstiftningens grund-stridakomma plan- ochsynsätt att mot

i samhälletsyfte, nämligen saklig grund olika intressenläggande vägaatt
social fysisk miljö fåttoch där intressen god ochvarandramot ensom en

särskild tyngd.

undersökningKommitténs

åtgärder förfå för kommittén vad gällerbättre underlagFör attatt ett

kommittén uppdragitinom dagligvaruhandeln harförbättra konkurrensen

kartlägga ochNordplankonsulten Nedstam, K-konsult AB,Arne att-
urval Under-beskriva hanteringen etableringsfrågor i kommuner.ettav

inomintervjuer med nyckelpersonersökningen genomförtshar genom

företagare.politiska med Enadministration ochkommunernas samtorgan
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i respektiveutredningar handelnockså gjorts tidigareinventering har omav

sammanställts.från dessa harerfarenheter och resultatkommun och

000 invånare och30 000 93omfattar fem medUndersökningen kommuner -
förarbetaretableringspolitik, hur kommunernaolika dvs.med atttyper av

Några de studerade kommunernagod butiksstruktur.nå sina mål och aven

medan andraetablering butiker utanförrestriktiv påhar centrum,syn aven

efter detbutikeretableringsrätt framfriare och släppersöker allt nyaen

bestämmer.marknadenbehov som

tillredovisats i underlagsrapportundersökningen harResultatet enav

etableringsfrågor K-konsulthanteringkommittén kallad Kommunernas av ,
april 1990.Nordplan AB,-

etablerings-hos NO rörtvidare tagit del ärendenKommittén har somav

lokalaDagligvarorundersökningar, särskiltfrågor och SPKs rapporten -
1991: 15.LPSTrollhättanprisnivåundersökningar i Karlskrona och

iförändringarbetydandefr.o.m. 1987 sketthöstenTrollhättan har detI

ihandelscentrumi och med öppnandetbutiksstrukturen externtettav

Överby lågprisbutikenetableringenstormarknad ochmed bl.a. Obs aven

dagligvaru-därexempelhar valtsWillys Cash. Karlskrona ortensom

fortfarande sinetableringspolitik, hartill följd kommunenshandeln, av

företag ochextemetableringi stadkäman och därtyngdpunkt av nya

butiksformer förhindrats.

igenomsnittliga prisnivån lägreundersökning visar denSPKs att var

ICA-butikerbådasåväl vid jämförelsen mellan deTrollhättan ortemas som

prisnivåntyder påKonsumbutikema. Resultatenvid jämförelsen mellan att

i Karlskrona.lägre i Trollhättanlivsmedelsbutikema totalt äni sett var
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skillnaderna vid jämförelsemaDe största mellanuppmättes Konsum-

butikerna bådapå de främst beroende på klart prisnivålägre förorterna, en

i Trollhättan. hänförObs Om hälften Obs försäljning till Troll-man av

hättemarknaden blir skillnaden imellan genomsnitt 7,0 %.orterna ca

Skillnaden mellan mindre, 3,4 %, jämför ICA-buti-orterna var ca om man

kema.

särskild prismätning gjordesEn i lågprisbutiken Willys iCash Trollhättan.

Priserna på jämfördade hade så genomgående lägre prisgottvarorna som

Willyshos Cash genomsnittspriset förän i ICA-butikema.samma varor

Medianvärdet låg %drygt 12 under ICA-butikemas pris.

Kommitténs överväganden och förslag

Kommittén det mycket viktigt med konkurrens inomär handeln.attanser

Kommunerna bör bättre utnyttja sina möjligheter påverka butiksstruktu-att

så konkurrensen främjas, samtidigt sociala miljömässiga målochattren som

tillgodoses. det följandeI diskuteras åtgärder förpunkt A-Dtyper attav

förbättra förutsättningarna för konkurrens och etablering butiker.av nya

Tydligare kommunala målA.

butiksetableringsfrågorNär uppmärksammats i massmedia har oftadet

handlat butiksformer tillanpassade marknadens behov hindratsattom nya

kommun antagit detaljerade planbestämmelser byggnads-elleratt attav en

avslagitnämnden ansökningar ombyggnation användingssätt.eller ändratom

kan emellertidKommunen markanvändningen och tilläven styra attse

marken används på lämpligt i kraft sitt planmonopolsätt,ett attgenom av

helt avstå från detaljplan eller iupprätta ändraatt atten genom en

detaljplan. innebördenDetta det s.k. kommunala planmonopolet,är av som

kommunens starkaste Enligt planlagstiftningenär styrmedel. den svenska är

det nämligen kommunen har det avgörande inflytandet över hur markensom
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skall bebyggas, själv marken eller Visserligenägeroavsett om man

innehåller PBL möjlighet för regeringen i särskilda fall tvinga framatten

planläggning område eller ändring gällande plan,ett nytten av av en men

denna möjlighet har hittills inte utnyttjats. Inskränkningar i det kommunala

planmonopolet diskuteratshar bl.a. för anläggningaretablera föratt

slutförvaring kämbränsle och destruktion miljöfarligt avfall.av av

Lämpligheten inskränka det kommunala planmonopolet för ökaatt attav

konkurrensen inom handeln har tillmed hänsyn det kommunala självstyret

inte varit föremål för någon prövning.närmare

Kommittén vill inte heller aktualisera sådant ingrepp. sådantEttettnu

förslag skulle nämligen rubba grunderna för hela plan- och byggnadslagstift-

ningen utgår från det kommunernaär skall ha det samladeattsom som

framgårSom konsultrapporten skulle dessutom sådanansvaret. av en

ändring kunna bli verkningslös därför kommunerna förfogar över radatt en

andra styrmedel med vilka vill kan förhindra vissman om man en- -
exploatering. Exempel sådana styrmedel kommunerna uppgivit attsom

de vid sidan använderPBL ärav

kommunalt markinnehav-
bostadsbyggandet-
trafik- och parkeringsregleringar-
fastighetsförvalning kommunala bolaggenom-
exploateringsavtal.-

Både de kommuner tillämpar fri och de har restriktivsom en som en

etableringspolitik politiskapoängterar det den viljanär ochatt styrsom

alltid eller alltid finnanästan kan för genomdrivamedel sina målatt attman

vad gäller dagligvaruhandeln. Kommittén därför bör sökaattanser man

andra vägar ändraän PBL. Med utgångspunkt i regeringenvad iatt ovan

nämnda proposition har behovet konkurrensen inomstärkasagt attom

handeln föreslår kommittén följande.
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tydliggörasmål för dagligvaruhandelns utveckling börAa. Kommunernas

redovisas i Översiktsplaner.och kommunernas

framgår översiktsplanemaden kartläggning genomförtAv boverket attsom

marknadsförai begränsad utsträckning för forma ochendast har använts att

detaljhandelspolicy. Översiktsplaner enligtden första omgångenI PBLen av

flesta inte tagit detaljhandelsfrågor, harhar de alls medan andraupp

behandlat dem knapphändigt och i ordalag. konsultrapportenAvvaga

framgår emellertid i praktiken tillämpar visskommunernaatt typ aven

etableringspolitik, innehållet i skiljer sig mellan kommunerna.demäven om

Vi ofta inte vilken politikbedömer dock medborgarna kommunenatt vet

för demokratintillämpar och det därför skulle bra den kommunalaatt vara

målen för etableringspolitiken tydliggörs i översiktsplan.kommunensom

insyn ifrånskall nämligen i viss ordning och med fullutarbetasDenna

Översiktsplan fullmäktige. Kommittén föreslårallmänheten. skall antas av

inför omgång Översiktsplaner får i framboverket uppdragnästa attatt taav

för dagligvaruhandelnunderlagsmaterial exempel hur målen kanoch ge

tydligt tydligt vi det inte räcker medformuleras Medsätt.ett attmenar

både vill och slå vaktbara ha konkurrens centrum-att att omange man

prioriteringenhandeln, måste framgå hur skall ske.det ävenutan

Lokala prisundersökningarAb.

innebär det kommuner-har kvar det kommunala planmonopoletOm attman

inklusive sådansjälva får vilken etableringspolitik de vill ha,avgöra enna

centrumhandeln.slår handeln och Förvakt den etableradesom om

bristfälliga kunskaperemellertid harnärvarande gäller kommunernaatt om

etableringspolitik påverkar prisnivån.hur deras

olikaför prisnivåjämförelser mellanhar utarbetat metodSPK orter.en

prisnivåundersökningenutnyttjats vid refereradeMetoden har den ovan

undersökning påtydermellan Karlskrona och Trollhättan. Denna att en



319

därförpåverkar prisnivån. Vietableringspolitik signifikantkommuns anser

såprisundersökningar dennabör genomföras lokaladet atttyp,att av

information effekter på prisbildningen dessfår vilkakommunen somom

avsnitt l7.3.2.5.etableringspolitik jfr nedan ochhar punktäven D

Aktivare påverkan från länsstyrelsernaAc.

enligtÖversiktsplaner detaljplaner skall kommunenVid upprättandet ochav

bevakarnärvarandebestämmelser i samråda med länsstyrelsen.PBL För

samråd.vidkonkurrensfrågoma dessa Dessadock länsstyrelserna sällan

extemetablering-då det gällerfrågor kommer huvudsakligen bara störreupp

uppfattningolikaflera harberör kommuner och där kommunerna omar som

tillåtas.hur sådana etableringar skallstora som

sina samråd med kommunernaKommittén föreslår länsstyrelserna iatt om

förmedla erfarenheterförslag till aktivt ochplaner bör bevaka ommera

regional-personal från dekonkurrensfrågor. härvid viktigt ävenDet är att

sambandi medekonomiska Länsstyrelserna börenheterna medverkar. även

i denutgångspunkt i vadoch bygglov, medbesvär planeröver sagtssom

behovet stärktpropositionen, vid sin prövning beaktaciterade avovan

konkurrens.

planerMindre detaljeradeB.

vilkendetaljplanii 7 § kan kommunEnligt reglerna 5 kap. PBL angeenen

erfarit planernakommittén ärskall Enligt vadanvändning byggnad ha.en

inte särskilti allmänhethandelsändamålsåväl vad gällergamla nyasom

långtgåendemeddetaljplanerfinns exempeldetaljerade, detmen

innebördenIblandutveckla handeln. ärbegränsningar i möjligheterna att av

byggnadslovs-medoch i sambanddessutom oklarplanbestämmelsema

sådantbutikviss hardå frågor huruvidaprövningen kan uppkomma etten

i planen.med villkoren Dettasortiment den överensstämmer ett stortatt ger
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för diskretionär prövning föroch risk olika företagare inteutrymme atten

behandlas lika.

Kommittén detaljplanema bör klargörande i fråga vilkaattanser vara om

verksamheter tillåts, inom detaljhandel undvikaböratt typensom men man

ytterligare regleringar.

PBL-propositionenI uttalades detaljplaner utformas såskall deatt att

möjliggör förändring förnyelse,och etablering butiksformer.t.ex. av nya

Preciseringar bör endast finns särskilda tillgöras det skäl detta.om

Beträffande möjligheterna till reglering inom detaljhandelen gruppen

uttalade departementschefen viss reglering möjlig,s. 577 böratt en vara

det samhällsintresse inte onödigtvisäven är begränsaatt ett attmen

konlcurrensmöjligheterna. fråga livsmedel särskildaNär det krävs skälär om

kan motivera reglering, ikommunen har stöd över-t.ex. attsom en en

siktsplan, varuförsörjningsplan eller serviceutredning 578.s.annan

Kommittén särskilt intelänsstyrelserna bör bevaka planernaatt attanser

detaljerade vad förenligt med Kommitténgörs än är PBL.mer som anser

också boverket bör följa och sammanställa hur kommunernaatt upp

utformar sina iplaner detta avseende det skulle erfordrassamt att om

föreslå ändringar i så konkurrensaspekten bättre tillgodoses.PBL att

Samtidigt vill kommittén sådandock peka ändring inte tordeatt en

någon eftersomomedelbar genomslagskraft alla befintliga alltjämtplaner

liggaskulle kvar sina detaljvillkor. tidigare påpekats harmed Som har

kommunen andra tillgå.även medel än PBL att

Behandla alla företag likvärdigtC.

konsultrapporten diskuterar etableringsfrågorkommunen med deI sägs att

också aktiva planeringsarbete.tre stora, i kommunensär Demestsom
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i lokala samhällsdebatten. Vidareuppvaktar kommunen och de deltar den

försöker behandla alla företag likvärdigt,kommunernasägs att men

eftersom får också de flestaICA och de alerta de lägena.Konsum är mest

Kommittén finner naturligt sådanadet kommunen utvecklarattvara

vill samtidigt vikten planeringsarbetetkontakter understryka skerattmen av

och i enlighet med reglerna i kommunen försökerPBLöppet samt att att

företag planeringsarbetet.andra delta i konkurrens-även Uruppmuntra att

försynpunkt det önskvärt kommunen erbjuder mark eller lokalerär att nya

företag i bostadsområden i sådan omfattningoch lägencentrum, externa att

egentligen inte föreligger några etableringshinder. Ofta finns ocksådet det

ioutnyttjade lägen befintliga planer. Om det emellertid på grund fysiskaav

restriktioner väljerskulle föreligga hinder eller kommunen begränsaattom

extemetableringarna för inte befintliga butiksstrukturen iskada denatt

stadskärnan bostadområdena, så kommittén det viktigtoch äratt attanser

tilldelningen attraktiva butikslägen påinte vissa företag favoriseras vid av

intemark kommunen får köpa marken börVemäger. styrassom som av

hur aktiva företagen varit i planeringsprocessen och inte heller ettav om

företag har butiker i går med förlust. börandra kommunen Kommunensom

i stället sälja till företag i tävlan bästa anbudet. Videt detöppen gersom

vill i möjligheterna anordnadetta sammanhang peka på s.k.även att

markanvisningstävlingar liknande kommittén behandlat islag deav som

delbetänkandet byggsektorn.om

väljer gå i s.k. förhandlingsplanering börOm kommunen att en

inte förhandla handelskedja bygg-kommunen enbart med den eller det

konsortium kommit initiativ planförslag för exploateringmed ochsom en

frifräsare.med intresserade företag inkl. s.k.andra Kommunenävenutan

företag.också för privata byggkonsortier intebör verka utestängeratt nya

vi rekommenderar konkurrensen vidkommunerna bör beakta ävenAtt att

för förefalla inkonse-försäljning mark externetableringar kanavseddav
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eftersom målsättningen uppnå lägre priser för dekvent, är att varor som

till detalj-bort markkonsumenterna köper. kommunen skänkerAtt en

handelskedja byggkonsortium inte någon garanti föreller hellerutgörett att

företag också hålla låga priser kommunen har ingadetta kommer ochatt

företagetshelst möjligheter varken på kort eller lång sikt styraattsom

garanti för priser.prispolitik. Endast hård konkurrens lägreutgören en

därför för etableringar begränsad säljabör markenKommunen ärom

i bedriva aktiv markpolitik.marken konkurrens ochöppen en

exempelmöjligheter till lågprisbtzriker och informera godaGeD. om

i någon utsträckning påkedjorna har hittills inte störreDe satsatstora

lågprisbutiker, majoriteten medlemmardelvis beroende derasatt av

iförändring på flera hålldriver vanliga butiker. viss kan dock märkasEn

lâgprisbutiker.Särskilt tagit inlandet. D-gruppen har

lågprisbutikerna drivs frifräsare de liggerutpräglade s.k. ochDet mest av

innebär naturligtvis inte det medi regel i lägen. dockDetta attexterna

naturnödvändighet alltid måste så. finnas lokalerIbland kan det somvara

lågprishandel i i anslutning tilllämpliga för andra lägen,ävenär t.ex.

industrier bilförsäljningslokalerkan finnas nedlagda ochDetcentrum. t.ex.

tillräckligtligger i goda kommunikationslägen och har medsom som

parkeringsplatser för dagligvaruhandel. sådana lokalermedge Omatt

lågprisetableringligger gångavstånd till stadskärnandessutom kan en

ansåg flerasamtidigt fackhandeln i Enligt konsultrapportenstärka centrum.

intervjuade viktigt slå vakt fackhandelnde det är attattpersonerna omav

bibehålla medan dagligvaruhandelnför kunna levandeatt ett centrum, -
förläggas i godoftast veckohandeln bör kunna lägen mednumera -

främst bil.tillgänglighet med

lågprishandel förekomma i olika bör rimligen det lättarekan lägenAtt göra

sannolikt intelågprisetableringar. Avgörandeför kommuner åratt acceptera
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i första hand läget tillgång på billiga och lämpligt utformade lokalerutan

och på parkeringsutrymmen. Låga lokalkostnader förvisso inteär alltid en
garanti för låga priser, det oftastär förutsättning för butikenattmen en

skall spela aktivt priskonkurrerande roll. Konkurrenssituationen får sedanen

till detta också genomförs. iblandatt Här kan skäl tala för intese att man
bör nöja sig med lågprisetablering flera.utan accepteraen

Kommittén vill emellertid understryka nödvändigheten kommunen vidattav
prövning etableringar även beaktar vilka sociala och miljömässigaav nya

konsekvenser dessa kommer medföra. finnsDet dock många påexempelatt

kommuner försöker kombinera krav på lågprisetableringaratt med kravsom

på bevara levande stadskärna. Kommitténatt boverket bören attanser ges
i uppdrag följa utvecklingen och exempel påatt kommunerge som genom
olika åtgärder lyckats skapatyper god butiksstruktur.av en

Ökad16.3 importkonkurrens

16.3.1 Allmänt konkurrens och handelshinderom

Kommittén ihar kapitel 3 redovisat olika undersökningar alla visat påsom

starkt samband mellan produktivitets- prisutvecklingett och importex-resp.

port-andelar. Vidare har undersökningar refererats visar slopandeattsom

handelshinder kan leda till ekonomiska vinster.storaav

frihandelAtt viktigtär för litet land Sverige iär det närmasteett som en

självklarhet. Den svenska handelspolitiken idag i hög grad inriktad påär att

bort tekniska handelshinder och andra barriärer handel ochmot

konkurrens från utländska företag. Handelspolitiken och konkurrenspolitiken

griper således allt i varandra. Deñnitionsmässigt föreligger detnu mer

dock klar skillnad. I handelspolitiken såledeskan ingå införa tullar,en att

importlicenser frivilliga eller tvingande importkvoter o.d. Sådanasamt
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eftersomkonkurrenspolitiken,aldrig delfrihandel kanhinder mot vara av

kapitel 9.marknader jfrisyftena med denna stället öppnaär attett av

innebäraintegrationen i kommerförväntade ekonomiska VästeuropaDen att

ibeaktasutanför Sverige behöverlagstiftning förhållandenoch andraatt

konkurrensvårdande arbetet.hittills i För-betydligt grad dethögre än

syftar till skapapågår s.k. EES-avtalet,handlingar det ettattsomom

konkurrensförutsättningar inommed enhetligaekonomiskt samarbetsområde

förutsättsför handelsutbytetKonkurrensreglemaochoch mellan EG EFTA.

lagstiftning gäller inom EG.på denbygga som

framtidenkonkurrensförhållandena isig kommerutvecklingenSom ternu

integrationen mellanekonomiskapåverkas deni högre gradallt att av

litet och starktvärldshandeln utvecklas. Föroch hurländerEuropas ettav

utvecklingiSverige ligger det dennalandutrikeshandelsberoende ensom

marknadsdominerandeutnyttjarinternationella storföretagförrisk att en

medinternationell marknadPåmonopolvinster.ställning till att ta ut en

konkur-sannolikt fusioner och andrafriare kapitalrörelser kommerbl.a.

konkurrenssitua-effekter påföretag, fåvidtasrensbegränsningar, attavsom

möjligheterenskildaSamtidigt minskastionen i flera länder. attstaters

subventioner.regleringar ochutvecklingpåverka näringslivets genom

sig påförmågan klarautvecklingen blirekonomiskaförAvgörande den att

Sverige ochibra för konkurrensenmarknaden.internationella Import ärden

dockarbetsvillkor börnäringslivet.konkurrensförmågan i Företagensför

diskriminerandesubventioner ellerinte snedvridaslikvärdiga och avvara

regleringar.

viktigare bevakaframtid alltblir ibakgrund det nära attdennaMot atten

villkor. ställersker på lika Detföretag i olika ländermellankonkurrensen

tillämpaskonkurrensbegränsningarpå kunskap delskrav som avom

konkurrensförut-påverkarstatliga reglerinternationella företag, dels hur

Offentligakonkurrentländer.viktigaresättningarna i såväl Sverige som
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påverka förutsätt-regleringar liksom olika former subventioner kanav

handelshinder.ningarna för fungerakonkurrens och som

Handelspolitik i överenskommelser handelbetydelsen ersättsom avav

iåtgärder handelshinder främjar konkurrens handelsutbytetbort ochtarsom

olikamellan länder.

Handelshinder sig formenkan ta av

företags marknadsuppdelning,internationella överenskommelser om

hemmamarknadsskydd etc.

kvantitativa importrestriktionertullar, antidumpningsavgifter och som-
beslutas statsmakternaav

etableringskontrollregler utländskt ägande ochom-
förmånligasubventioner eller i formstatligt stöd till företag avgenom-

konkurrensförutsättningamaipåverkarskatteregler som

standarder beslutasnationella föreskrifter, tekniska och somnormer-
myndigheter eller andra organav

diskriminering vid upphandling.-

påinte uppbyggdkonkurrensvårdande organisationennuvarande ärDen ett

förutsättningar. Måletöverblick olikasådant den dessasätt över attatt ger

inte tillmättshittillssvenska marknaden harfrämja konkurrens den

länder.med andra Ii frågor handelnsärskilt betydelse rör ettstor som

nödvändigtblir delsvästeuropeiskt ekonomiskt samarbete EES det att- -
aktivadendels samordnaskapa konkurrensregler, mergemensamma

regelsystemetkonkurrensförutsättningamai olika länderövervakning somav

myndighetsnivän hållaEffektivitetsskäl anföras förkräva. kankan att

andra ländersväsentligt medde utökade kontakter kan väntassomsamman

konkurrensmyndigheter.
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kommitténdenna bakgrund nödvändigt bättreMot det äratt attanser

koordinera de handelspolitiska konkurrenspolitiska insatserna.och de

Konkurrensmyndigheten därförbör ha samarbete med dennäraett

handelspolitiska myndigheten kommerskollegium. gäller särskilt iDetta-
Ävenfråga utredningar tekniska handelshinder. offentligi fråganom om om

upphandling nödvändigtdet med utvecklat samarbete. Vi kommer iär ett

avsnitt 16.3.2 163.5och diskutera uppgiftsfördelningen mellanatt

myndigheterna vad gäller tekniska handelshinder offentlig upp-resp.

handling. Iavsnitt 17.3.5 kommer vi allmänt diskutera konkurrens-attmera

myndighetens samverkan med myndigheter.andra

16.3.2 Tekniska handelshinder

Till praktisktde viktigaste kvarstående handelshindren hör de tekniska.

Tekniska handelshinder Technical Barriers uppståreng. Trade, TBTto

tekniska föreskrifter i skilda länder ställer olika krav på hurattgenom varor

utformadeskall eller beskaffade i övrigt påoch hur de skallt.ex.vara

märkas, och kontrolleras. Sådana skillnader kan fördyraprovas pro-

duktionen och de skapar handelshinder. Bakom kraven kan ligga hänsyn till

säkerhet, allmän hälsa, konsumentskydd, miljö eller arbetsmiljö.t.ex.

Flera internationella överenskommelser går på förhindra och avlägsnaut att

tekniska handelshinder. Till skyldigheter fördel handlar detstor om

notifiering tills.k. underrätta varandra förslagparterna att genom om

tekniska föreskrifter. ansvariga myndigheter på fårdetta kännedomNär sätt

tekniska föreskrifter under utarbetande i andra länder, kanärom som

iländerna förebyggande syfte föreskriftemaslämna varandra synpunkter

utformning.

övergripande områdetDen överenskommelsen GATllöverenskommel-är

tekniska handelshinder, den s.k. TBT-koden, till vilken Sverige harsen om

anslutit sig. och EG har länge interna procedurer förEFTA sedan
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föreskrifter. i vissa hän-notiñering förslag till tekniska Reglerna ärav

TBT-kod.enligt GATTsseenden de gällersträngare än som

framgårmyndighet för rikets handel. SomKommerskollegium centralär av

myndigheterkommerskollegiums uppgift b1.a. delgekapitel ingår i7 att

undanröja handelshinderförinformation och EGs verksamhetEFTAs attom

notiñeras itill förslag till tekniska reglerteknisk natur samt att attav se

enlighet internationella överenskommelsema.med de

tredjedelungefärförra året ratiñerades 40-tal regler,Under ett varav en

i någotföretag GATT-föranledde allvarliga erinringar grund att avav

försvåra derasföreslagna reglerna skulleländema bedömt de exportatt nya

till Sverige.

åligger myndighet1990:986 tekniska regler detEnligt förordningen om

samordnandedet finnssärskilt undersökaregelatt ut att omsom avser ge en

utredapå området inom eller EGregler eller standarder EFTA samt att

också samrådatill Myndigheten skallmöjligheterna regeln dessa.att anpassa

handelshindran-fårkommerskollegium finns risk för regelnmed detnär att

verkningar.de

tekniska handelshinder.varit undvikaSträvandena har sedan länge att

1974 haft skyldighetårRegelutfårdande myndigheter har ända sedan att

utfärdarkommerskollegium reglerinformera samrådaoch med när somman

har dockhandelshinder. Resultatet detta arbetekan innebära tekniska av

Redovisning det svenskaframgårvarit begränsat. Som rapporten avav

1990, finns alltjämt mycketapril detintegrationsarbetet UDH, ett stort

tekniska handelshinder kvar.antal

finns betydandeflera områdenredovisning framgår det inomdennaAv att

områden måsteVissaskillnader våra regler. dessamellan EGs och tasav

förhandlingardessapågående EES-förhandlingarna.i de Först närupp nu
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få finnasklara vi i vilken utsträckning särregleringar kommerär attvet som

skillnadermånga områden finns emellertid inga väsentligakvar. Inom det

skyddsnivåema områden möjligt föri och det skulle inom dessa vara

tillmyndigheter våra regler EGs.svenska omedelbartatt anpassa

Kommittén hittills huvudsakligen har inneburitkonstaterar arbetet attatt

myndigheterna regelharmoniseringenidentifierat problem vad gäller attmen

ihittills få regeländringar genomförts. öka konkurrensenkonkreta För att

ekonomin kommittén medden svenska det angeläget arbetetär attattanser

avskaffa intensifieras bedrivstekniska handelshinder ochatt meranu

utformaderesultatorienterat. inte reglernagäller bara hur ärDetta utan

också hur i praktiken tillämpas.de

ofta också effekter påRegler innebär tekniska handelshinder harsom

konkurrensförhållandena inom Sverige, mellanmellan olika företag t.ex.

små företag befintliga företag. ochoch eller mellan och I NOsstora nya

inte onödigtvisuppgift ingår reglerna totaltSPKs bevaka settatt att

Kommerskollegiums uppgift däremot begränsadbegränsar konkurrensen. är

hindrar importtill våra regler inte ochbevaka och andra ländersatt att

export.

organisation de haroch SPK har idag branschuppdelad ochNO genomen

marknadsbevakning företag verksamma inom desin löpande kontakter med

möjligheter kunskaperolika branscherna. byggaDetta att upp omger

effekterna på konkurrensenmarknadsförhållandena och bedömaatt av

måstetekniska enligt konkurrenslagenregler. handlägger ärendenDe som

för föra dialogockså sig in i bakgrunden och motiven reglerna ochsätta en

utformning tillämpning.de ansvariga myndigheterna reglernas ochmed om

frågor tekniska handelshin-Vid kommerskollegium handläggs alla rörsom

byrå, femte utrikeshandelsbyrån. Vid finnsinom särskild dennader, caen

TBT-förordningen, handelshin-för tillämpningen analysertjänster10 av av
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förberedelseri internationella förhandlingar ochdeltagandeder samt av

dessa.

två myndigheter skall arbeta meddet orationelltKommittén äratt attanser

myndig-skall granskauppgifter. Därtill kommer RRVlikartade ävenatt

tekniskaprovstyrelse skall bevakaoch ochhetens regler mät-att statens

förprovning kontroll och härvid verkainnehåller krav på ochregler som

samordning.internationell

uppnåseffektivisering bör kunnaKommittén bedömer betydandeatt omen

bevakning tekniska handels-kommerskollegiums och konkurrensverkets av

uppgiftsför-därförhinder bör görasbättre samordnas. En översyn av

handelshinder. Härvid börtekniska ävengäller frågordelningen vad om

för frågor tilldessamöjligheterna överföra huvudansvaretundersökas att

kapitelkonkurrensverket 17.se

konkurrensverkets och kommerskol-samordnaytterligare fördel medEn att

positivtmöjlighet sättuppgifter detta skullelegiums är ettattatt ge

konkurrenslagstiftningen i samband medinformera den svenska attom

i andra länderför sådana tekniska reglermyndigheten arbetar ändraatt som

exportmöjligheter.företagsbegränsar svenska

bakgrund deeffektivisering härvidMöjligheterna till bör attmot avses

blivitmyndigheterna i hög gradinneburitårens utveckling har attsenare

regelgivning.tekniskhandelspolitiska konsekvensermedvetna avom

skildaregelharmoniseringinternationellt samarbeteiDeltagande om

föreskrivande myndighetersi flestablivit naturligt inslag desektorer har ett

pågående,förstärkts under denutveckling harverksamhet. Denna om-

sammanhänger medtekniska regler,inventeringen bl.a.fattande somav

EES-förhandlingarna.
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EES-förhandlingarnaNär avslutas kommer gå iarbetet fas. Detatt en ny

kommer då inte längre bara informerahandla och ändradeatt attom om nya

regler föroch verka tekniska handelshinder avskaffas, i EES-att att utan ett

avtal kommer vi bli bundna harmonisera reglerna. förAnsvaretatt attav

detta måste ligga de berörda regelutfárdande myndigheterna och de måste

själva i högre grad för erforderliga internationella kontakter.svara

Uppgiften fram underlag och bevaka handelspolitiska följsavtalatt ta att att

kvarstår dock. blir också framhållits iDet avsnitt l6.3.1 viktigarealltsom

bevaka konkurrensen mellan företag i skilda länder på likaskeratt att

villkor. europeiskaDen integrationen understryker enligt vår mening

behovet bättre samordna kommerskollegiums och konkurrensmyndig-attav

hetens uppgifter.

l6.3.3 Nordiska typgodkännanden

Bakgrund

EG har beslLtat tillämpa den s.k. metoden förNew Approachatt nya

harmonisering regler. innebärDenna de ireglerna EGsattav gemensamma

direktiv utformas övergripande. detaljeradeMera regler utformas imera

stället de europeiska standardiseringsorganen. Från svensk synpunkt ärav

denna utveckling positiv eftersom på lika villkor EG-ländema deltarsom

idet europeiska standardiseringsarbetet. Iden näringspolitiska propositionen

198990288 föreslogsprop. åtgärder för dels stärka svenskadetatt

näringslivets imedverkan standardiseringen, dels bidrag till standardise-ge

ringsprojekt inom för särskilda för säkerhet, arbets-statensramen ansvar

miljö, konsumentskydd miljöskydd. tillväxtpropositionenoch I prop.

199091287 redovisas åtgärder för europaharmonisering obligato-även av

risk provning kontroll. Påoch sikt kommer detta leda till förenklingaratt

för företagen och ökad företagenkonkurrens kan sig tillvändaatten genom

provningsorgan i olika länder för få produkt provad och godkänd.att en
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Vissa åtgärder har redan vidtagits för denna underlätta import-vägenatt

konkurrens. gäller bl.a. i frågaDet byggmaterial där med s.k.systemetom

nordiska typgodkännanden infördes 1989.sommaren

konkurrenskommitténs uppdrag ingår effekternaI analysera reglernaatt av

nordiskt typgodkännande. innebär provningDet ochsystemet attom nya en

godkännande byggprodukt, gjorts vid vissa in-uppräknadeav en som

stitutioner i våra nordiska grannländer, skall betraktas likvärdigt medsom

typgodkännande utfärdat boverket.ett av

kommitténs betänkande Konkurrensen inom byggbosektomI SOU

1990:62 konstaterade kommittén erfarenheterna den kontroll-att av nya

ordningen våren 1990 fortfarande måstebegränsade och vi därförattvar

senarelägga denna del utredningsuppdraget. Vi ocksåkonstaterade attav

frågan nordiskt typgodkännande hänger med arbetenära EGsom samman

med undanröja tekniska handelshinder på byggområdet medochatt

utvecklingen standardiserings-det europeiska certifieringssamarbetet,ochav

Sverige deltar Följande framhölls:som

inteEG arbetar enbart harmonisera tekniskamed regler medävenatt utan
harmonisera provnings- godkännandeprocedurer.och Inom EG äratt

avsikten så långt möjligt myndighetsgodkännanden medersättaatt en
privaträttslig certifiering. Kommittén byggproduktattanser en som
uppfyller kraven i svensk standard utfärdad europeisk standard skallen som
godtas byggnadsnämnderna idag gäller i frågansättav samma som om
typgodkännanden boverket eller nordiska provningsorgan. Någonav av
förnyad provning kontroll skall således för standardiseradeoch dessa
produkter inte certifikat frånbehövas, europeiskt kontrollorganett ettutan
bör normalt räcka. sådan ordning innebär både tids-En och kostnadsbe-
sparingar.

Kommittén det bör iuppdras boverket samarbete medatt att statensanser
och provråd Standardiseringskommissionenmät- och utreda hurnärmare ett

sådant certifieringssystem skall kunna införas i Sverige och vilka för-
fattningsändringar härvid eventuellt kan behövas.som
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l9909l:87tillväxtpropositionen prop.anslutning tillRegeringen ihar s.

Kommittén hardenna innebörd.medgivit boverket uppdrag210-211 ett

nordiskaeffekternaanalysbegränsaddärför baravalt göraatt avaven

effekterna medpå studeraVi koncentrerattypgodkännanden. har attoss

dragithittills harland störstpå import från detavseende Norge, nyttasom

kontrollordningen.den nyaav

undersökningKommitténs

genomförakonsult FossKommittén uppdragit till norsk Ivarhar atten - -
i och vilkauppfattatsundersökning Norgemindre hur systemetaven

iundersökningen redovisasfått. Resultateteffekter det rapportenav

nordisktEffektertil Sverigefrabyggevarer NorgeEksport avav -
bilagai1991.typgodkjenning aprilOslo, Rapporten presenteras

viktigaför fleratill Sverigefrånframgår NorgeAv attrapporten exporten

1988 1,3 miljarder Nkringenting år till drygtbyggmaterial frånväxt nästan

periodbyggkonjunkturen dennaunder1990. förklaring till dettaår ärEn att

Sverige haft överefterfrågan. Detta ärvi ivarit dålig i medanNorge, en

enligtkontrollordningen harinte förklaringen, dendock den enda utan nya

utvecklingen.bidragit tillhelt klartrapporten

kontrollord-effekterna denframhålls praktiskadeI rapporten att nyaav

i månganordiska samarbetet harolika områden.ningen varierar mellan Det

ömsesidiga godkânnanden byggpro-inriktat till ståndår varit att av

Överenskommelser förNordiska kommitténförinomdukter. ramen

slutits redan innanviktiga områdenockså inom flerbyggbestämmelser hade

1989. ledandeFlerabeslutet nordiska typgodkännanden togs sommarenom

iboverkettypgodkändaockså fått sina produkterleverantörer hade av

haft förinfördes. betydelse har denordningen StörstSverige innan den nya

fönster.prefabricerade hus dörrar ochochmed byggelementhandeln samt
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grundläggandetypgodkännanden deförutsättning för nordiska ärEn att

Enligt harmiljö upprätthållas.på och skallsäkerhet, hälsakraven rapporten

produkter har detför enstakavarit få problem.i dessa avseenden Baradet

likvärdiga med de svenska.varitdiskussioner de norska kravenuppstått om

fungerat påförefaller ha sätt.Själva kontrollordningen avsettatt

psykologiska efekten beslutetdenbetonas starktI rapporten omsom

utredningenssammanfattningfått. Somnordiska typgodkännanden aven

vidfrånföljande intervj uuttalandeciteras iresultat representantrapporten en

godkännandeorgan.provnings- ochnorsktett

hindremetrodde dehandelshindrerne borte. ForNå industrien atattror er
riktig.heltuoverstigelige. deleneIngennestan eravvar

Kommitténs slutsatser

nordisktmedundersökningenKommitténs slutsats är systemetattav

ökadeframgångsrikt och denvaritbyggprodukter hartypgodkännande attav

tidunderprisökningendämpningimporten bidragit till den senaresomav

branschorganisationen harfrån svenskaEnligt uppgifter denkunnat noteras.

direkt-utvecklingenbidragit tillbyggföretagsvenska attäven genom

byggmaterial iupphandla Norge.

problemnågrainte vållat störreharEnligt uppgift från boverket systemet

utnyttja sina möjligheterintehittills behövtoch verket har att genom

byggprodukt. Förvissförhindra importföreskriftersärskilda enav

glasadegällerföreskrift utarbetande.sådan under Detdocknärvarande är en

uppfyller deinteväggpartier frånoch Norge,brandavskiljande dörr- som

i Norgeemellertid inteberorbrandskyddskraven. Dettasvenska att man

hårdare kravi stället harpå därsäkerhetsnivå,lägrehar utan att man

brandvarnare.
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Kommittén med nordiskt typgodkännande byggmaterialatt systemetanser av

tills vidare bör kvar i sin nuvarande form. På sikt kommer det dock attvara

det europeiska för certifieringersättas underärsystemetav som nu

utveckling se delbetänkandet byggbosektom.om

många års arbete nordiskTrots nivå för samordna regler ochatt

kontrollordningar finns fortfarande flera skillnader Vidkvar. krävsexport

därför inom många områden förnyad provning eller godkännande-en en ny

procedur. Ofta sigdet bara skillnader irör smärre reglerna ellerom om

detaljer i provning och märkning. Kommittén bakgrund deatt motanser av

positiva erfarenheterna från byggvaruområdet nordiskamedsystemet

typgodkännanden bör inom andra områdenprövas även där har iman

princip likvärdiga i Särskiltregler Norden. på viss typom man en av varor

får starkt ökad efterfrågan stigande priser,med bör förprövassystemeten

snabbt öka utbudet.att

också självfalletDet är önskvärt de övriga nordiskaäven länderna prövaratt

med nordiska typgodkännanden. också önskvärtDet är medsystemet en

samverkan mellan de nordiska länderna i det arbete med harmoniseraatt

tekniska provningsmetoderregler och påbörjats i Västeuropa.som

16.4 Undvik prisregleringar

16.4.1 prisregleringens avvecklingDen allmänna

Konkurrenspolitiken främjar effektivtbygger tanken konkurrensatt ett

resursutnyttjande i samhällsekonomin tvingar företagenoch hela tidenatt

sin produktion till efterfrågan. Konkurrensen företagensbegränsaranpassa

möjligheter priser bidrar därigenomhögre tilloch konsumen-att ta ut att ge

rättmätig välfärdandel den kan skapas dynamisktterna ettav somen av

näringsliv. marknadsekonomins prisregulator.Konkurrens är
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Prispolitik benämning på prisregleringden infördes vidtypvar en av som

andra världskrigets början. Krigsärens prislagstiftningsärskilda avskaffades

1956är liksom offentligaden priskontroll administreratshadesom av

priskontrollnämnd.statens

besluten är 1956 näringsfrihets-I och konkurrenslagstiftning slogsom ny

fast direkt prisreglering endast förekommaborde under extraordinäraatt

ekonomiska förhållanden och konkurrensen fungeranormalt skulleatt som

prisregulator. Statsmaktemas ställningstaganden sades uttryck förvara en

övergång från regleringslinje till huvudprincip inom prispolitikenen en ny -
konkurrenslinjen. sammanfattandeSom benämning på de statligaen

aktiviteterna inom det här området pris-användes orden och konkurrenspoli-

tik.

Rådande uppfattning sambanden mellan pris- konkurrenspolitikenochom

klargjordes dels finansministern i 1956:147 förslagmed tillav prop. en

prisregleringslag,allmän dels handelsministem i 1956:148av prop. som

behandlade lagstiftningen konkurrensbegränsnin uppgiftsskyldighet.ochom g

framhölls prisregleringenDet kan undvaras endast konkurrensen bliratt om

tillräckligt effektiv. effektiv konkurrens förutsätterEn bl.a. konsumenter-att

kan skaffa sig kännedom priser prisbildning. prisregleringoch Omna om

endast skall få tillgripas i undantagsfall enligt finansministerndet avvar

särskild betydelse samhället tider får tillräckligunder normala insyn iatt

prisbildningen för kunna bedöma konkurrensen har erforderligatt om

effektivitet prisregulator. statliga verksamheten skulle därförDen ävensom

fortsättningsvis bestå i inhämtande uppgifter priser, marginaler,av om

kostnader analys prisutvecklingen specialundersökningar isamtm.m., av

prisfrågor.

prisregleringslagenAllmänna 1956:236 beredskapslag, avsedd attvar en

vidanvändas dels krig krigsfara, fara för allvarligoch dels betydande

stegring det allmänna prisläget. möjligtSenare blev det allmännasättaattav
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påprisregleringslagen i tillämpning vid fara för allvarlig prisstegringredan

år 1973 harviktigare eller tjänsteområden; efter lagändringvaru- en

ekonomiskaregleringslinjen lång tid varit normalt inslag i denunder ett

desspolitiken. tillämpades första gången 1970-1971 och har sedanLagen

1990, dåvarit i tillämpning praktiskt hela tiden fram till årtaget en ny

prisregleringslag 1989:978 i kraft 198990:21, FiU 9.trädde prop.

förUtanför prisregleringslagens tillämpningsområde har ingripit attstaten

inom flerapriser och produktionsförutsättningar samhällssektorer,styra

särskilt sådana hushållens ekonomi, dvs. bygg-har betydelse förstorsom

regleringarbostads-, livsmedels- Nationellaoch och transportsektorema.

försvårar handelsut-i många fall innebära konkurrensbegränsningarkan som

bytet.

ocksåkonkurrenslinjenUnder år regleringslinjen fått vika förharsenare

finansiellainom deinom de reglerade sektorerna och dessutommest

utifrån.särskild för konkurrensenmarknaderna har betydelsesom

prisutveckling-statliga åtgärder förpå avvägningen mellanI att styrasynen

inträffatomsvängning haeller påverka förefaller klarkonkurrensen enen

instruktion ochfick ändradår 1988, pris- kartellnämndochnär statens

tidpunkten harFrån dendöptes till pris- och konkurrensverk.statensom

prisuppgifterförhållande till insamlingkonkurrensbevakningen betonats i av

Åliggandet tilltidigare varit huvuduppgifter.nämndens attavsom en

priserna bort verketsregeringen anmäla behov reglera togsatt urav

hållen skyldighet underrättainstruktion och allmänt attersattes av en mer

konkurrensförhållan-i pris- andraregeringen förändringar fråga ochom om

mål.samhällsekonomiskakonflikt övergripandekan komma i medden som

näringslivetverksamhetsområdet till inte baraVidare utökades utanatt avse

offentligockså verksamhet.
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betonades detprisregleringslagen1989 denriksdagsbeslutet år attI om nya

prisregleringar iförlagstiftningbehövsråder enighet dels detatt enom

avspärming, delskrig, krigsfara ochkrissituationer såsomextraordinära att

ekonomiskai deninslagåtgärder inte får bliprisreglerande permanenta

ekonomisk-politiska åtgärder198990:l14 vissapolitiken. I m.m.omprop.

prisreglerings-få tillämpagodkännanderegeringen riksdagensbegärde attav

emellertidvåren 1990 innebarställningstagandeRiksdagenslagen. att

tillämpning på de grunderiinteprisregleringslagen kan sättas som

i sinSPKbakgrund harpropositionen. dennaregeringen anfört i Mot

fortsättningeniprisregleringsverktygetanslagsframställning 1990 bedömt att

omfattning.begränsadanvändas i mycketendast kan

uttalanderiksdagensinom viktiga samhällssektorer,Avregleringar om

utvidgningenprisregleringslagen ochtillämpningförutsättningarna för avav

offentligadentill omfattauppgifter ävenkonkurrensmyndighetemas att

Avsiktenbetydelse. ärmarkering konkurrensensinnebär attsektorn aven

sådanaförekomma iskallfortsättningsvis endastprisregleringarstatliga

ursprungligenprisregleringslag1956 års allmännaundantagsfall, varsom

avsedd för.

forskningen,ekonomiskaden internationellaKommittén konstaterar att

prisregleringar,Sverige vissagjorts iutvärderingardeliksom avsom

prisök-igenhållainte effektivt medelprisstoppvisar ärentydigt attettatt

samhällsekonomiskanegativalångsiktigt fårprisregleringarningar och att

näringslivet.idynamikenresursallokeringen ochpåeffekter med avseende

sinåterfått karaktärbeslutriksdagensprisregleringslagenAtt avgenomnu

mycketmeningenligt kommitténsdärförberedskapslagstiftning är enen ren
dettakonsekvensertill vilkaKommittén återkommeråtgärd.välmotiverad

verksamhet.konkurrensmyndighetemasfå förbör
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16.4.2 Avveckling särskilda prisregleringarav

denFörutom allmänna prisregleringen finns inomdet många områden

särskilda prisregleringar, dvs. priskontroller prispåverkanoch sker medsom

stöd lagstiftning och administreras andra myndigheter änav annan som av

SPK. Ofta har andra på dessa prisregleringar och tänker inteman namn man

alltid på myndighetens kontroll är betrakta prisreglering.att Somatt som en

exempel härpå kan riksbankensnämnas styrning diskontot, tidigareav som

innebar riksbanken i praktiken fastställde vilka bankerna skulleatt räntor

tillämpa. Med detta fick inte någon effektiv konkurrens mellansystem man

bankerna.

delbetänkandet1 Konkurrensen inom livsmedelssektorn SOU 1990:25 har

vi redogjort för prisregleringssystemet inom jordbruket. Statsmaktema har

fattat beslut detta skall avvecklas.att systemom

delbetänkandetI Konkurrensen i inrikesflyget 1990:58SOU föreslog

kommittén luftfartsverkets kontroll biljettpriserna skulle upphöra påatt av

linjerde vid avreglering börjar trafikeras företag.änatt ettsom en av mer

Tillväxtpropositionen vi tidigare redogjort för innehåller inget förslagsom

till avveckling priskontrollen, vilket inte heller lämpligt med hänsynav vore

till förslaget inte torde komma leda till effektiv och fungerandeatt välatt en

konkurrens. iNär nästa avregleringen bör dock enligt kommitténssteg tas

mening även priskontrollen bort.tas

delbetänkandetI Konkurrensen inom byggbosektorn 1990:62SOU

berördes prisregleringsfrägor i två sammanhang, nämligen dels läns-

bostadsnämndernas kostnadskontroll, dels bruksvärdesystemet. Kommittén

föreslog länsbostadsnämndernas kostnadskontrollatt skulle slopas i samband

med bostadsñnansieringssystemet gjordesatt Beslutet hösten 1990om. om

införa s.k. räntelån innehöll dock inte något förslagatt slopad kontroll.om

Med hänsyn till räntelånen innebär mindre grad subventioneringatt en av
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och med tillhänsyn balansen på byggmarknaden har förbättratsatt anser

kommittén förslaget slopa länsbostadsnämndemas kostnadskontrollatt att

åter bör aktualiseras.

Beträffande bruksvärdesystemet ansåg kommittén tillämpningen detatt av

borde ändras. Regeringen har beslut 27 juni 1991den uppdragitgenom

institut för byggnadsforskning utvärdera tillämpningenstatens att av

hyreslagstiftningens bruksvärdesregler. Kommittén därför avstått frånhar

själv utvärdering.göraatt en

Även inom andra områden de uppräknade finns inslagän det kvarnu av

prisregleringar. konkurrensmyndighetens uppgifterI bör ingå göraatt en

förteckning och informera författningsregleradeöver alla priskontrol-att om

ler finns. angeläget bl.a. till vi föreslårDetta är med hänsyn att ettsom

förbud horisontell prissamverkan och då måste inom vilkamot vetaman

områden förbudet inte till följdgäller det finns offentlig pris-attav en

reglering. Kommittén förutsätter idet regeringens fortsatta arbete medatt

avreglering kommer ingå systematisk genomgång kvarvarandeatt en av

prisregleringar och konkurrensverket inom vissa områden kommer fåatt att

i uppdrag studera möjligheterna priskontrollkvarvarande medersättaatt att

effektiv konkurrens håller prisernaen som nere.

Ändra16.4.3 uppgiftsskyldighetsreglerna

Enligt 1956:245lagen uppgiftsskyldighet pris-rörande och konkur-om

rensförhållanden företagareUL skyldiga lämna de uppgifterår att som

erfordras för främja allmän kännedom pris- och konkurrensförhållan-att om

inom näringslivet.den erfordras förOm det kontroll eller fullständigande

uppgift också skyldig lämna uppgifter. Vidare åliggerär detattav annan

företagare efter anmaning uppgiftlämna konkurrensbegränsningatt om som

berör hans verksamhetsområde och på pris-, produktions-,har avseendesom

omsättnings- och transportförhållanden beskaffenhet inverkaattav
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prisbildningen. Uppgiftsskyldigheten röjainnebär inte skyldighet att

yrkeshemlighet teknisk också åläggas till-Företagare kannatur. attav

handahålla konkurrensbegränsande avtal, handelsböcker, korrespondens och

handlingar. uppgiftsskyldig sigandra Den kan kallas inställaär även attsom

inför vederbörande myndighet.

Skyldigheten uppgifter vitessanktioneras. någonlämna kan Omatt

underlåter, uppsåtligen inom förelagd tideller oaktsamhet, lämnaattav

uppgift eller felaktig uppgiftlämnar kan han dömas till dagsböter eller, om

till fängelse i år tillbrottet är högst eller dagsböter.grovt, ett

Över de konkurrensbegränsande överenskommelser vederbörandesom

myndighet fått uppgift eller eljest erhållit kännedom skall enligtom om en

bestämmelse i föras särskilt kartellregister.lagen ett

särskild förordning 1988: 1404 regeringen befogenhetI har lämnat SPKen

inhämta uppgift enligt föra kartellregistret. MotsvarandeULatt samt att

befogenheter har lämnats bank- försäkringsinspektionema påoch deras resp.

verksamhetsområden.

kan ha fyra syften, nämligenUL sägas

möjlighet1 till kontroll prisstopp skulle komma attatt ge om-
införas

2 möjlighet företagfå information från i samband medattatt ge-
de undersökningar behövs i enligtärende KLettsom

3 underlätta genomförandet lokala prisundersökningaratt av-

underlätta utredningar syftar till allmän4 attatt som ge en-
kännedom pris- och konkurrensförhållanden inom branschom en
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utred-branschutredningar marknadstransparantaeller s.k.

ningar.

exceptionellaaktuell vid vissavi tidigare baral blirPunkt nämntsom

förhållanden.

eftersomintefå information enligt punkt 2 behövs UL, KLFör att

uppgiftsskyldighet och dennabestämmelseinnehåller motsvarande omen

frånuppgifterkonkurrensmyndigheten behöveråberopas,kan ettom

företag.

uppgiftsskyldigheten,3prisundersökningar enligt punkt behövslokalaFör

källor ellerfå prisuppgiftema fråntorde kunna öppnanormaltäven om man

såi bör begränsasfrivilligt uppgiftslämnande. Bestämmelsen UL attgenom

olikapriser på ochfrågoruppgiftsskyldigheten enbart varoravser om

prisundersökningar heltför lokalaVi föreslår docktjänster. att ansvaret

konkurrensmyndigheten inteoch såledesflyttas till länsstyrelsernaöver att

prisuppgifter behövsföretagen deskall kunna anmoda lämnalängre att som

undersökningar.för sådana

ikonkurrensmyndighetenkommittén ävenpunktVad gäller 4 attanser

omfattningen börbranschutredningargenomförafortsättningen skall attmen

marknadsförhållanden,uppgifterdock deminska. Vi bedömer att om

behöver, börmyndighetenproduktionsförhållanden, priser somm.m.,

uppgiftslämnande.frivilligt Detfås från källor ochkunna öppna ettgenom

på frivilliggenomföras väg,undersökningarnaockså fördel kanär en om

samarbete med defruktbarteftersom då lättare etableradet är att ett

branschen.inom Enorganisationer företag verksammaoch ärsom

intervjuer ochpåtill delar baserasbranschundersökning måste stora

inomutvecklingstendensemaochdiskussioner med dem kan branschensom

idéerkankonkurrensmedel ochföretagen väljertilldenna, känner hur ge

informationfrämja dvs.för konkurrensen,börvad göras att somsomom
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svårligen tvingakan fram obligatoriskt uppgiftslämnande.ettman genom

Kommittén bedömer också frivilligtmed uppgiftslämnande fåratt ettman

uppgifterkorrekta vid obligatoriskt.än ettmer

genomföra kommitténs förslag vissaFör krävs ändringar i UL.att

Förordningen 1988: 1404 bör också ändras. Konkurrensmyndighetens namn

i denna bör strykas och befogenheterlänstyrelserna inhämta deattges

prisuppgifter behövs för kunna genomföra lokala pris-attm.m. som

undersökningar. Om i särskilda lägen prisreglering införasskulle behöva

förordningenkan snabbt ändras och den myndighet skall ha ansvaretsom

för priskontrollen utses.

16.4.4 Kontroll monopolav

Syftet med förhindraKL är bl.a. uppkomsten monopol. monopolEttatt av

emellertidkan bero på det finns väsentliga stordriftsfördelar och andraatt

s.k. naturliga konkurrensbarriärer. Sådana inte undanröjasmonopol kan

med Om monopolföretag skulle missbruka sin dominerande ställningKL. ett

prisoch med hänsyn till andra omständigheterkostnaderna ochta ut ett som

föruppenbart högt kan saken vikt, ålägga företagetär MD, är störreom av

viss tid inteunder överskrida högsta pris prisåläggande.att etten

sådant prisåläggande innebär emellertid form prisreglering, någotEtt en av

tidigare konkurrensmyndigheten inte syssla med.börsagt attsom

Uppgiften också oförenlig uppgiften prisregleringarär med motverkaatt

administreras svårtmyndigheter. Samtidigt dockandra är det att tasom av

möjlighetenbort till prisåläggande. Genomlysningar monopolföretagsav

prissättning konkurrensmyndigheter världen detochgörs överav anses vara

självklar uppgift ingripa oskälig prisökningskall kunnaatt staten moten en

i de fall inte fungerandemed andra åtgärder kan skapatyperman av en

konkurrens.
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Vi i första hand bör ingripa hindra monopolföre-att att ettanser man genom

köpa företag blieller kan konkurrenter. tekniskaär Dentag att upp som

utvecklingen har också gjort många naturligas.k. monopol kan lösasatt nu

Vi emellertid möjligheten prisåläggandetill bör finnas kvarattupp. anser

för förhindra missbruk dominerande ställning. För markeraatt attav

konkurrenslinjen föreslår vi dock följande förändringar.

Konkurrensmyndigheten skall liksom i samband med konkurrens-nu en

undersökning enligt på fråneller uppdrag regeringen utreda produktions-KL

förhållandena och prissättningen i monopolföretag. Sådana monopolut-

inriktaderedningar bör Enna konkurrensen inomökavågaratt attvara

branschen och först detta skulle visa sig omöjligt bör åläggandeom vara

enligt tillgripas. Myndigheten inte själv föraKL bör dock normalt talan i

med yrkande prisåläggande, detta bör ankomma på monopol-MD utanom

företagets kunder eller på branschorganisation företräder dessa.en som

konkurrenslinjen samtidigt minska riskenmarkera ochDetta är sättett att

för myndigheten frågorkommer belastas med dennaatt att typ systemetav -
blir självgående. Formellt bör dock myndigheten ha kvar möjlighetenmera

initiativpå frågan prisåläggande.att eget ta ettupp om

alternativ lösning prisåläggande ibort bestämmelsen KLEn att tavore om

utnyttjasbestämmelse för övrigt hittills aldrig har behövten änannatsom

i införa särskild för monopol harhot och stället lag deett en som mansom

Sådan lagstiftning finns för vissa naturligabehov ingripa särskildatt mot.av

eldistribution avloppsanläggningar. Vimonopol, och ocht.ex. vatten- anser

sådana speciella regleringar meddock strävandena bör ersättaatt att envara

lösning.reglering särskild lagstiftninggenerell och är sämreatt en
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Ökad statliga sektornkonkurrens inom den16.5

utnyttjande199091:100 bilaga 2budgetpropositionen prop.I avanges

för utveckling denmarknadskrafter medelochkonkurrens ettsom av

följande:offentliga huvudpunktersektorn. Ett ärpar

Ökad för produktivitetbetydelse ökakonkurrens avgörandeär attav-
successivt förAvregleringar olikaoch tillväxt. sektorer görs attav

effektiviteten i ekonomin.främja

lösningarmarknadsliknandealternativ till privatisering skapaärEtt att-
skilja på beställareoffentliga rollernainom den sektorn att somgenom

och producent.

tilläggsdirektiv särskilt behandla konkurrensenKommittén skall enligt sina

redovisa dessa frågor iViinom den kommunala sektorn. kommer ettatt

för främjadiskuteras åtgärderdet följande endastbetänkande. I attsenare

statligainom den sektorn.konkurrensen

uppgick åraffärsverk och aktiebolag,utgifter, exklusive statligaStatens

utgifter fortsatt högamiljarder dras1991 till 447 kr. Statens trans-upp av

iutgifternaränteutgifter. totalafereringar till hushållen och höga De

år 1991 beräknas1990 12,6 %. Underpriser ökade år medlöpande under

199091:150 ökakompletteringspropositionen kommaenligt prop.de att

6,3 %.med

År miljarder kr. ochkonsumtionen till 1001990 uppgick statligaden

deomkring fjärdedelinvesteringarna till 12,5 miljarder kr., dvs. aven

1991 dockkonsumtionen beräknas årstatliga utgifterna. statligatotala Den

%.2,7 % 1992 minska med 2bara öka med och
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de delardvs.konsumtionen,statligatill denenbartsåledes avOm serman
inriktningenkonkurrenspolitiken, ärpåverkaskanutgifterna närmast avsom

Ökad inom denkonkurrensanvändningstiga.skallintedensåledes avatt

höjaskall kunnamyndigheternaförbehövaskommerstatliga sektorn attatt

för ökaävensparkrav,uppställda attklaraocheffektivitetsin men

i sådanavgiftshöjningarbehovetbegränsaochvalmöjligheterna av

skatteñnansierad.inteverksamhet ärsom

utvärderingpå uppföljning ochSkärpta krav16.5.1

bl.a.förändringar,flerainnebärstatliga budgetprocessenDen nya

resultatstymingmål- ochutveckling av-
resultatenuppföljning och analyspåkravenskärpning avav-

verksamhetsansvardelegerat-
ochverksamhetmyndigheternasdetaljstymingminskad resurser.av-

uppföljningbudgetering tillfrånförskjutsintressetinnebärOmläggningen att

fördjupadårtredje göraskallStatsmaktemautvärdering. vartoch en

verksamhetdeninriktningenochomfattningenprövning somavav
varje år lämnaskallMyndigheternaför.myndigheterna enansvarar
verksamhetsmässigaekonomiska ochbehandlar detårsredovisning som

redovis-årsredovisning ochBestämmelsermyndigheten.vidresultatet om

debokföringsförordningenoch samtbudgetförordningenining finns

resultatstyming ochVägledningbl.a.utfärdatregeringenVägledningar

april 1991.regleringsbrev,Vägledning

pågårstatliga budgetprocessen ettdenmoderniseringeniledSom ett av
ochmetoder,genomföra systemutveckla ochmedomfattande arbete att

inomuppföljningstyrning ochresultatmässigekonomisk ochförrutiner

bedrivs i näraarbeteför dettaharstatsförvaltningen. RRV ansvaret som

för verksam-Måletmyndigheterna.ochregeringskanslietmedsamarbete
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heten under de årennärmaste enligt regeringensär besluttre in-om
riktningen RRVs arbete ekonomistymingen inom statsförvaltningenattav

liggaskall på nivå jämförbarär nivånmed inom andraen som sam-
hällssektorer.

RRVs arbete innebär bl.a. verket tillsammans med antal myndigheteratt ett

fram generationnästa redovisningssystem. Systementar skall klara förvara
användning vid myndigheterna den 1 juli 1993. omfattandeEtt arbete pågår

också införa redovisningsprinciper och redovisningsmetoderatt inya

statsförvaltningen. Vidare lägger RRV omfattande arbete påettner

utveckling och genomförande resultatanalys. Sammantaget innebär dettaav

myndigheterna kommer förbättradestarktatt möjligheter tillatt

resultatuppföljning.

Kommittén det viktigtär myndigheterna förbättrar sinatt attanser

redovisning sinaoch förmetoder resultatuppföljning. harRRV här en
central roll kravställare och för utveckla de redovisningssystem ochattsom

för resultatuppföljning kan behövas. Vi villsystem här särskiltsom

framhålla vikten inom myndigheternas redovisning håller isärattav man

kostnader för konkurrensutsatt konkurrensutsatt verksamhet.resp.

Ökadl6.5.2 användning entreprenaderav

Entreprenader förekommer inom flera olika områden inom statsförvalt-

ningen liksom inom den kommunala sektorn inteär begreppet helt klartmen

och entydigt. Statskontoret har nyligen genomfört enkätundersökningen om

entreprenader inom statsförvaltningen, varvid följande definition används:

Verksamhet med viss varaktighet utförs producent änsom av annan-
myndigheten. Myndigheten för finansiering och styrning.svarar
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435 myndigheter, 90 myndigheterna.Enkäten besvarades dvs. % avav

sammanfattningsvisAffarsverken ingick inte. Undersökningen visade

följande:

70 %, myndigheterna inom civilaHuvuddelen, drygt den statsför-av
regional någon formvaltningen på central och nivå har verksamhetav

på kostnadernautlagd entreprenad. totala för denna verksamhet uppgickDe
budgetåret 198889 till 8,8 miljarder vilket ungefärunder kr., motsvararca

9 myndigheternas exklusive transfereringar.% totala kostnader Omav
byggnadsstyrelsen, uppgårvägverket och SIDA exkluderas, de totala

förkostnaderna entreprenader till cirka 3,5 %.

första stödtjänster.verksamhet läggs i hand LokalvårdDen är ärutsom
vanligast förekommande hälftenoch antalet utlagda verksam-utgör nära av

Därefter servicetjänster.heter. följer bevakning och Andraoch ADB-
vanligt förekommande verksamheter konsulttjänster, tryckeritjänster,är
utbildning informationstjänster.och

det gäller till myndigheternasNär entreprenader anknyter huvudupp-som
gifter 26 %har samtliga myndigheter någon sådan verksamhet utlagd,av
främst inom underhåll.teknisk verksamhet byggande och dessaUtöversamt
verksamheter spridda på olika områden, vilketentreprenader radär en
speglar mångfalden inom statsförvaltningen. frågaverksamheter Det ärav

allt från väderobservationer till flyktingmottagningSMHIom
invandrarverket utbildningeller AMU.

Vid dessa myndigheter utläggning till privata företag den vanligasteär
formen. myndigheterna i likaAnmärkningsvärt dockär nästan storatt
utsträckning statligvalt verksamheter i eller kommunalläggaatt ut annan
förvaltnings förhållandetregi. rimligen spegla det det inomDetta torde att
den offentliga finns specifik kommer tillsektorn kompetens somen
användning vid entreprenadlösningar inte finns i privata sektorn.och som

hälften myndigheterna sigStatskontorets studie visar sade haöveratt av

vunnit på anlitalägga viss verksamhet entreprenad. Genom attatt ut

myndigheten gjort besparingar gäller investeringarhar vadentreprenörer

samtidigt organisation ochoch personal, kunnatsom man anpassa pro-

duktion till förändringar efterfrågan.i

vanligaste tillskälen entreprenadformen inte tillämpasDe att uppges vara

någon lämplig förverksamhet detta inte finns vilja behållaatt attsamt en
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kompetens. Detta motsägs dock det fåär myndigheteregen atten av som
gjort någon övergripande översyn och utarbetat strategier beträffande

möjligheterna upphandla tjänsterna i anbudskonkurrens.att Kapacitetsbrist

vid myndigheten ocksåär vanlig anledning till verksamheter läggsatten ut

på entreprenad. Flera myndigheter följaktligen statsmakternaattuppger om

beslutar ökning myndighetsanslagen kommer volymen påom en av
Ökadeentreprenadverksamheten minska. också enligtatt egna resurser var

Statskontorets studie den vanligaste orsaken till tidigare entreprenaderatt

återgått i regi.egen

Kommittén finnsdet starka skäl pröva entreprenaddrift inomatt attanser

fler områden inom den statliga förvaltningen. Verksamhet innebärsom

myndighetsutövning bör dock liksom hittills bedrivasnormalt i regi.egen

börDäremot all serviceverksamhet både stödfunktioner och kämverksam--
läggashet detta bedöms bli bättre och billigare.ut om-

Kommittén åtgärderde myndigheterna själva vidtagit förattanser attsom

driftformemaompröva varit otillräckliga. Vi därför obligatoriskattanser

anbudsupphandling bör inomprövas den statliga förvaltningen i form av en
försöksverksamhet. föreslåsDenna bli upplagd på följande sätt:

Regeringen i de särskilda anvisningarna för anslagsframställningarger

AF urval myndigheter i uppdrag redovisa vilka olikaett att typer av
verksamhet har. redovisningenAv skall framgå vad ärman som

myndighetsutövning serviceverksamhet. frågaI serviceverk-resp. om

samheter skall vidare framgå någon intedessa lämpligär attom av

bedriva i entreprenadform eller handla i konkurrensatt samtupp

skälen för detta.

Myndigheten analyserar sedan sin verksamhet gör översiktligsamt en

marknadsbedömning vilka företag, kommuner eller andraexternaav

statliga myndigheter tillhandahåller eller skulle kunna till-som
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handahålla tjänster. särskilda redovisningen lämnasmotsvarande Den

tillsammans in till i slutet augusti.med AF departementet av

ställning till myndighetens och beslutar vilkaStatsmaktema AFtar om

bli föremål för obligatoriskdelar verksamheten skallsomav an-

budsupphandling.

4. Myndigheten sin organisation efter de förutsättningarnaanpassar nya

och genomför upphandlingen.

Erfarenheterna försöksverksamheten följs och utvärderas.av upp

16.5.3 Intraprenader

Några hinder intelegala torde inom statliga sektorn finnasden s.k.mot

intraprenad. Med intraprenad vi myndighet organiserar sinattavser en

verksamhet i beställarfunktion utförarfunktion härvidoch och låteren en

utförarenheten konkurrera statliga elleruppdrag med andra enheter medom

privata företag.

Något formellt hinder finns inte heller omvandla utförarenhet tillmot att en

statligt bolag, myndigheten måste få statsmaktemas godkännande förett men

detta. Då principen för framhölls följande idet gäller bolagsbildning 1991

års budgetproposition l99091:100, bilaga 2:prop.

konkurrensutsatt enligt regeringen inte bedrivas iRen verksamhet bör
myndighetsform. Vidsådan verksamhet bör bolagsformenFör övervägas.
sådana överväganden bör alltid bör bedrivas iverksamhetenprövas om
statlig regi. i normalfallet inte lämpligt myndig-Det är med bolag under
heter. för bolagsbildning för bedrivandeDetta gällersynsätt även av
tjänsteexport.

Regeringen inom kort i uppdragRRV göra översynatt attavser ge en av
konkurrensutsatt affärsverksamhet utanför affársverkssektom. skallRRV

iförsta led kartläggning konkurrensutsattöversynen göraettsom en av
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affärsverksamhet omfattningstörre bedrivs hos förvaltningsmyndig-av som
heterna. RRV skall också föreslå riktlinjer för val verksamhetsform förav
sådan affärsverksamhet. Med utgångspunkt från kartläggningen och de
föreslagna riktlinjerna skall RRV vidare bedömning i vilka fallgöra en av
affarsverksamhetema bör brytas myndigheterna och överföras tillut ur
bolag.

Kommittén delar principielladen statlig verksamhet bedrivsattsynen som

i konkurrens bör bedrivas i bolagsform ioch det normalfallet inte äratt

lämpligt med bolag under myndighet.en

16.5.4 Statlig uppdragsverksamhet

blivithar allt vanligareDet statliga myndigheter avgiftsñnansierar sinatt

verksamhet och skaffar sig uppdrag den marknaden. positivöppna En

effekt detta är statsbudgeten avlastas och myndigheten i varje fallatt attav -
arbetar pånär konkurrensutsatt marknad tvingas orientera sigattman en -

efter kundernas krav.

Kommittén har inga principiella invändingar denna utveckling. Enmot

förutsättning dockär myndigheten har bedriva den aktuellarättatt att

uppdragsverksamheten kostnaderna fördelas riktigt mellansamt att

uppdragsverksamheten och den anslagsfmansierade verksamheten. detAtt

inte sker korssubventionering skall kontrolleras iRRV den löpandeen av

revisionen.

har nyligenRRV i revisionsrapport 1989:1651dnr intäktsñnans-en om

ierad verksamhet inom försvarets område olikabehandlat problem som

uppkommer myndigheters finansierasnär verksamhet på sätt änannat

traditionella anslag. följandeI rekommen-RRVrapportengenom ger

dationer:

Övergripande inriktning omfattningoch den intäktsñnaxisieradeav
verksamheten bör ldargöras. angeläget inriktningDet är ochatt
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omfattning klart i dokument, budgetproposition ocht.ex.anges
regleringsbrev. Myndigheterna förankrabör klargöra och inom
organisationen de förutsättningar förgäller den intäktsñnansieradesom
verksamhetens inriktning omfattning.och

Principema för avgiftssättning svåra tillämpatolka och ochär böratt
därför särskilt eftersom inomöver. Detta är angeläget det denses
offentliga pågårsektorn utveckling uppdragsverksamhetmoten mer
under marknadsliknande förutsättningar.

Förutsättningarna för följa och utvärdera den intäksñnan-att upp
sierade verksamheten bör förbättras attgenom

blandñnansierade uppdrag undviks-
redovisningen i verksamhetstermer utvecklas-
det ekonomiadministrativa stödet utvecklas-
controllerfunktion inrättas vid myndigheterna.

Åtgärder för förbättra kundleverantörsförhållandet bör vidtagas.att
Tänkbara åtgärder är att

avskaffa hinder i form regleringarav-
skapa klarare mellan kundergränser och leverantörer-
förstärka kundrollen.-

Försvarets verkstäders organisation bör över.ses

Kommittén konstaterar det vad gäller uppdragsverksamhet föreliggeratt en

skillnad mellan den kommunala och den statliga sektorn. den kommu-Inom

nala sektorn gäller enligt kommunallagen all verksamhet kommunenatt som

bedriver skattefmansierad såväl avgiftsñnansierad måstesom vara- -
kompetensenlig. får inteKommunerna bedriva näringsverksamhet. Attren

kommun inte går utanför den kommunala kompetensen kan prövasen av

kammarrätt och regeringsrätt kommunalbesvär.genom

statliga myndigheterFör gäller måste följade vad bestäms iatt som

myndighetens instruktion och andra beslut statsmakterna. Någon formellav

möjlighet vid domstol myndighet överskriditpröva sinaatt en om en

befogenheter åtarden sig vissanär uppdrag finns inte. Däremottyper av
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alltid näringsidkare, sig drabbade osund konkurrens,kan som anser av en

sig till regeringen med klagomål.vända

Kommittén vill inte föreslå någon ändring nuvarande ordning. Däremotav

idag ofta mycket allmänt formulerade myndighetsinstruktionemabör de ses

tydligare vilka myndighet får bedrivabör uppdragDetöver. anges som en

på Kommittén detoch konkurrera den marknaden. äröppna attanserom

fråga.angeläget i sin löpande tillsynsverksamhet bevakar dennaRRVatt

Underprissättning16.5.5

förändringardiskuterats kan komma innebäraförslagDe storaattovansom

kundorienteringaffärsmässighet ochför myndigheterna. ökadKraven

tillanpassningenViktigt i detta sammanhang dockförväntas öka. är att

omvärldsförändringama till formerna för finansiering ochoch de nya

effektivitetenmyndigheternas verksamhet genomförs på sådant sättett att

förförbättras. vi tidigare framhållit får inte kostnadernatotalt Somsett

myndighets uppdragsverksam-uppdragsverksamhet belasta anslag, utanen
Även myndighet harsina fulla kostnader. över-heten skall täcka somen

lokaler ellerkapacitet kostnaden för personal,bör normalt med helata

anbud. Ommaskiner sin självkostnad och läggerkalkylerarnär man

myndighetenöverkapacitet börmyndigheten, hartemporärt,änannat rent

lokalerhyraundersöka inte kan dra personalen,i stället utman nerom

verksamheten och i stället köpamaskiner eller helt delaroch avveckla av

tjänsterna externt.

förvaltningsrevision främjaförblir viktig uppgift RRVsDet atten

former förförändringsarbete införandetmyndigheternas och av nya

kontrolleraSamtidigt måste dock verketfinansiering statlig verksamhet.av

olikarättvisande mellanfördelaskostnader intäkter sättoch ettatt

korssubventionering förekommer.och inteverksamheter att
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monopolverksamhet ochKorssbuventionering mellan statlig upp-en

underprissättning. kan angripas med stöddragsverksamhet innebär Dennaen

Anmälningar från företagareigeneralklausulen konkurrenslagen. somav

statligför konkurrensde har blivit osund attatt utsatta genom enanser en

tillämpat underprissättning skall konkurrensmyn-myndighet har prövas av

Myndigheten bör dockdigheten enligt generalklausulen. görmanom en

konkurrensundersökning samarbeta med RRV.

offentlig upphandlingl6.5.6 Effektivare

Gällande regler

1986:366upphandlingsförordningenstatlig upphandling finns iRegler om

redovisas formerföreskrifter till denna. I UFoch RRVsUF tre av- -
förhandlingsupphandlingupphandling, ochnämligen slutenupphandling,

slutentillämpningsbestämmelsemadirekt upphandling. I attanges upp-

specificeras såförfrågningsunderlaget kan klarthandling användas dåskall

anbudsgivaremellan ochligga till grund för reell tävlandet kan attatt

Förhandlingsupphandling skall användas då detförhandlingar inte behövs.

erhållasaffärsmässigt villkor inte kanframgår godtagbaraklart att genom

användas dåupphandlingsform skall ävenupphandling.sluten Denna

förförfrågningsunderlag slutenförmyndighetens kostnader utarbetaatt

upphandlingens storlektillinte bli rimliga med hänsynupphandling skulle

och

mindreupphandlingenendastDirektupphandling får användas avserom

inte hinneroförutsedda behovvid brådskande ochmyndighetenbelopp, om

försynnerliga skäl talarupphandlingsform ellertillämpa någon omannan

anbudEnligt skall det ärdirektupphandling skall användas. UF mestatt som

förutsättningar förskapa reellabidrar tillförmånligt Detta attantas.

skiljer från praxis isigupphandlingen. förhållandei Ettkonkurrens som



354

andra länder myndigheternaär skyldiga sådantär pröva även anbudatt att

inkommer från icke tillfrågad anbudsgivare.som en

kan svårt entydigtDet vad i olika upphandlingssituationerattvara ange som

inbegripas i affarsmässigheten.bör avvägningEn relevanta omständig-av

bör i varjeheter göras särskilt fall. erbjudna priset iDet behöver och för sig

inte föravgörande anbud skall eller inte. väsentligtDet ärett antasvara om
Ävenprisetväga kvalitet. sådana omständigheter bör medatt mot t.ex. tas

i bedömningen anbudsgivarens förmåga fullgöra sina åtaganden,attsom

möjligheterna få service,god framtida driftskostnaderatt etc.

Myndigheterna får bedöma upphandlingen enbart affärstransaktion.som en

upphandlande myndighetenDen skall uppträda så den med full kraft kanatt

hävda intressen och därmed fördelaktigagöra upphandlingar.statens Ett

sådant uppträdande kan exempelvis uppnås ökad samverkan mellangenom

myndigheterna och valet beställningstidpunkt medattgenom av anpassas

tillhänsyn konjunkturfluktuationer.säsongs- eller

Grundläggande principer i nuvarande upphandlingsregler kraven påär även

rättssäkerhet offentlighet.och Beslut statlig upphandling går inte attom

överklaga. frågaI kommunala upphandlingsbeslut finns däremotom en

sådan möjlighet.

reglerEGs

EG har länge försöktInom alla EG-företag haratt garantera attman en

rättvis chans få offentliga uppdrag och beställningar. Statliga och andraatt

offentliga upphandling inom EG har beräknats uppgå till 5004organs ca

miljarder vilketkr., omkring l5 % EGs bruttonationalproduktmotsvarar av

BNP. EGsAv totala beräknasBNP 7-l0 % kunna bli föremål för ökaden

internationell konkurrens direktiv och skärpt tillämpninggenom nya en av

gällande direktiv offentlig upphandling. potentiellaDen besparingen iom
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offentliga utgifter ökad konkurrens beräknas uppgå till 0,5 % EGsgenom av

BNP.

EG har hittills utfärdat 20-tal direktiv förslagoch till direktivett om
offentlig upphandling. En sammanställning EGsöver regelverk på

upphandlingsområdet har redovisats i utrikesdepartementets skrift Offentlig

upphandling i Europa Fakta Europa 1990:4.ett nytt -

EGs upphandlingsdirektiv och direktiv för offentliga arbeten skärptes 1988.

tillFörslag direktiv har framäven lagts upphandling inom energi-,om

och telekommunikationssektorema.transport-, vatten-

EG-direktiven gäller för all upphandling ligger vissaöver tröskelvär-som

den, nämligen

varuupphandling: 1-1,5 milj. kr.-

bygg- och anläggningsarbeten: 37,5 milj. kr.-

övriga tjänster exklusive sektorerna energi, och tele:vatten, transporter-
1,5-3 milj. kr.

förbättraFör efterlevnaden EGs regler haratt förslag till rättsmedels-ettav

direktiv för upphandling bygg- och anläggningsarbeten lagtssamtav varor

fram. skallDet träda i kraft l december 1992. Syftet med rättsmedels-

direktivet är garantier för föreskrivna procedurer följs.att Olagligaattge

beslut kan upphävas och skadestånd till drabbade företag utdömas. Var och

eller har varitär intresserad erhålla kontrakt offentligatten som ettav om

upphandling och har skadats eller riskerar skadas påståddattsom av en

kränkning skall ha förarätt talan hos oberoende nationell instansatt en vars
ledamöter tillsätts och arbetar enligt villkor domare.samma som
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föreliggerfinner detsluts, denkan innan kontraktKommissionen attett om

upphandling,offentligEG-reglernatydlig kränkningochklar omaven
denochmedlemsstatenKommissionen underrättarföljandepå sätt.agera

kränkning reglernamyndigheten denupphandlande attatt avenanserom

med-berördatill.missförhållandet Denrättasförekommit och kräver att

följandepå ettdera sätt:inom 21 dagarmåstelemsstaten avsvara

tillkränkningen har rättatsbekräftelsemeda atten av

inte har skettförklaring till varför rättelsemedb en

inhiberatsupphandlingsproceduren harunderrättelsemedc att avomen

myndigheten.upphandlandeden

i allainnebäraskulleanpassning till EGs reglersvensk att stort settEn

ändras.upphandlingsområdet skulle behövareglerförfattningar och andra

utformningenpåverka rättenRättsmedelsdirektiven kommer avsevärt att av

i sammanhangviktig fråga dettaupphandlingsbeslut. Enöverklaga ettatt

upphandlingsreglementet över-det kommunalamåste klaras ärut omsom

Fråganställerreglering EGkravmed deensstämmer omupp.som

följerbefogenheterdedomstolmyndighet skall havilken som avsom

vid överklagandenbesvärsinstansskallrättsmedelsdirektiven och varasom

ocksåmåste klargöras.

överväganden och förslagKommitténs

upphandlingen börstatligaeffektiviseraKommittén det för denattattanser

inteupphandlingarför företag överklagamöjlighetövervägas att somen

skadestånd.och föra talanupphandlingsbestämmelserföljt gällande att om

skadeståndtillmöjligheternaanfört beträffandekommitténlikhet med vadI

efter-förbättraskullekommittén dettakonkurrenslagenenligt attanser

självgående.bestämmelserna ochlevnaden göra systemet meraav
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införas. bördärför upphandlingslag bör DennaKommittén att varaenanser

upphandling,offentlig dvs.således omfatta alltill regler ochanpassad EGs

i särskilda betänkandetKommittén detden kommunala.även att omavser

åtgärderbehovetdiskuterainom den kommunala sektornkonkurrensen av

upphandlingen.effektivisera den kommunalaför att

införas, möjlighetbörupphandlingslag, kommittén bördenI ansersom

få upphandlingansökaför företag hos domstolfinnas attett att enomen

i de fall det samhälls-gått tillinte korrektstoppad den att,samt avom

upphandling, erhållainhibera gjordrimligtekonomiska skäl inte är att en

skadestånd.

för det planeradepågår förberedelseregeringskanslietInom ensom

upphandlingsreglema.svenskamed deEES-avtalet arbete överattett se

in på hurdärför inte haft anledning närmareKommittén har att

förbättratill behovetutformas. Med hänsynupphandlingsreglema bör attav

det hurkommittén framhållavilli samhället dockkonkurrensen oavsettatt

de svenskanödvändigt skärpaEES-förhandlingamagår med ärdet att

medarbetet översynenInför fortsattaupphandlingsbestämmelsema. det av

följande synpunkter.framförakommittén ocksåupphandlingsreglema vill

enhetligt regelsystemEtt

upphandling vissaför övergäller EGs regler baraSom nämnts ovan

offentligföremellertid den lagKommitténtröskelvärden. att nyaanser

gälla förSverige, börinföras i ävenkommittén börupphandling, ansersom

Besvärliga gräns-ligger under dessa beloppsgränser.upphandling som

myndigheterföretag ochnämligen ochdragningsproblem skulle uppkomma

gälla forolika regler skullesig reglerna heltfå svårare läraskulle att om

kunnapubliceringsreglemaupphandlingar. Dock börsmå och stora

tröskelvärden.ligger under EGsupphandlingarförenklas vid som



358

Samordning med konkurrenslagen

Enligt kommitténs uppfattning syftetbör med den upphandlingslagen inya

princip detsamma med konkurrenslagstiftningen, dvs. främjavara som att

effektiviteten inom privat och offentlig näringsverksamhet. finnsI KL en

särskild bestämmelse anbudskartellförbudet reglerar säljarnassom

beteende. köpamasFör beteende finns däremot inga motsvarande regler,

inköpskarteller o.d. kan på områdedetta bara angripasutan med stöd av

KLs generalklausul. Samverkan mellan köpare har generellt haansetts

mindre skadliga verkningar än anbudssamverkan.

teoretisktDet möjligt inarbeta reglerna offentlig upphandling iattvore om

den konkurrenslagen. Med tillhänsyn de relativtär omfattande ochattnya

bara gäller för den offenliga sektorn det dock naturligtär de iatt utges

form särskild lag. konkurrenslagenI bör emellertid hänvisningav en en

finnas till upphandlingslagen och vice Lagstiftningen och myndig-versa.

hetsorganisationen bör utformas så så långt möjligt undvikeratt attman

ärenden enligt bådeprövas konkurrenslagen och upphandlingslagen.

effektiv domstolsprövningEn

närvarande finns ingaFör det möjligheter till domstolsprövning statligen av

upphandling. upphandlingslagEn tillanpassad EGs rättsmedelsdirektiv

innebär domstol skall kunna fatta får vittgâendebeslut ekonomis-att en som

ka konsekvenser för berörda Domstolen skall nämligen enligt dessaparter.

direktiv kunna vidta interimistiska åtgärder syftande till korrigeraatt

kränkning eller förhindra ytterligare skada. inkluderar inhibitionDettaatt

anbudsförfarandet eller det beslut den upphandlande myndighetenav av som

har fattat, inklusive beslut ändringar i tekniska specifikationer och andraom

villkor i förfrågningsunderlaget. Domstolen skall undanröjaäven kunna

beslut har tillkommit laga stöd utdöma skadestånd. Beslututan samtsom
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enligt sådan upphandlingslag kommer därför få långtgåendeen attny

ekonomiska konsekvenser.

Både beslut interimistiska åtgärder och skadestånd kräver kvalificeradom en

ekonomisk juridiskoch bedömning. Härvid kan kostnaderna för samhället

göra upphandling, och kanske ingångnaupphävaatt kontrakt,attav om en

behöva de vinstervägas eventuellt kan göras korrektmot ettsom genom

upphandlingsförfarande. Bara de positiva effekterna ingripandeettom av

överväger bör beslut fattas vidta sådan åtgärd.attom en

Även vid prövning skadeståndsfrågor handlar det väsentligenav attom

bedöma vilka ekonomiska förluster uppkommit upphand-attsom genom

lingsreglema inte följts och konkurrensen härigenom helt eller delvisatt har

spel. Enligt kommitténs uppfattning skullesatts medMD denur nya

sammansättning kommittén kommer föreslå väl lämpadattsom attvara

både fråganpröva inhibitation och skadestånd vid upphandling. Detom en

skulle också finnas fördelar utredningsmässigt denna prövning kan görasom

och Eftersom EGs regler påett upphandlingsområdet ärav samma organ.

mycket omfattande och det kräver arbete sig in isätta EG-rätten kan detatt

fördel prövningen koncentreras till domstol. Om detvara en om en

pågående översynsarbetet skulle komma resultera i upphandlingslagatt en

tillär anpassad EGs regler, kommittén för- och nackdelar medsom attanser

MD prövningsinstans för upphandlingsärenden bör utredassom ettsom

alternativ till kammarrätterna.

aktiv4. En myndighetstillsyn

För närvarande är RRV förvaltningsmyndighetcentral för den statliga

upphandlingen. verketsI uppgifter ingår bl.a. tillämpningsregleratt utge

till upphandlingsförordningen och granska statligade myndigheternaatt att

följer upphandlingsreglema. En upphandlingslag kommer medföraattny

Ökade uppgifter för myndigheten. förutsätterLagen dock att parterna
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intesåledesMyndigheten hardomstolen.sin isjälva för talannormalt

emellertidlagen kommerenligt KL. Denroll NO harmotsvarande nyasom
omfattandetillämpningsregler ochbehovmedföra ett enatt nyaav

ochdirektivoch EGsupphandlingslagensvenskadeninformation omom

vidaredirektiv förutsätterupphandlingsområdet. EGs attinomrättspraxis

fram.upphandlingen skalloffentligauppgifter denstatistiska tasvissa om

utförasundersökningarockså vissakommissionen skallEG-anmodanPå av
i olikadomstolenockså troligttillämpats.har Det ärEGs regler atthurom

myndigheten.vilja hörakommerfrågor att

medförasåledesupphandlingslagstiftning kommerEG-anpassad attEn ny
revisionsorgan.oberoendebrukar liggainteuppgifter normalt ettsom

reglerutfärdabåde skallRRVprincipiella ifrågasättasskälkanDet omav

inomtillämpninggranska reglemasrevisionsorganstatligtoch upp-som

handlingsområdet.

betänkandetiharverksamhetstabsmyndigheternasUtredningen om

föreslagit1991:40stabsfunktioner SOUservice- ochMarknadsanpassade

statliginformation i frågaföreskrifter ochför att utansvaret omatt gege
s.k.till denrevisionsmyndighetenfrånöverflyttasupphandling skall

regeringentillhandahållauppgifttillskall hastabsmyndigheten. Denna att

Stabsmyndighetenområden.olikaformer ochi olikakansli stödoch dess

ochtill myndigheternaintentionernaförvaltningspolitiskaförmedla deskall

utbildning ochråd,allmännamyndigheternalämnai detta arbeteledsom
nämndavarförövervägandeningåendeNågrainformation. ovanmera

någrainte ochstabsmyndigheten görsjust den s.k.uppgifter skall läggas

anförs inte heller.förprincipiella skäl detta

skallföreskrifter ävenuppgiftenKommittén utattatt m.m.geomanser

lämpligt lägga dennamindreså detområdet,kommunala ärdet attavse
i övrigtuppgift kommerstabsmyndigheten. Desspå s.k.uppgift den

statliga myndigheterna.sig deenbart riktanämligen nästan motatt
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övrigavissa deföreskrifter ochuppgifteninnebärDessutom att ut avge

myndig-upphandlingsomrádet forminomframtida uppgifterna en av

sådanainvändningarprincipiellakan finnashetsutövning. Det mot att

regeringskansliet, verk-tilluppgifter på stabsorganläggs ett varsorgan

uppdragsfinansierad.skalli huvudsaksamhet vara

upphandlingoffentligtidigare anfört börkommitténEnligt vad ses som en

det finnsKommitténkonkurrenspolitiken.viktig del den attansernyaav

roll centralför konkurrensverket bör RRVstalar övertaskäl att somsom

uppgiftoffentlig upphandling medförvaltningsmyndighet för att

tillämpningsreglerutfärda-
omfattningupphandlingens ochoffentligaredovisa statistik denöver-

företaggår till utländskakontraktenandelhur stor somom av

upphandlingsreglernainformera om-
följa kommande avtalövriga uppgifter tordeför de ettavsomansvara-

med EG.

ställningi samband medansvarsfördelningen bör behandlasFrågan attom

haupphandlingslag. kommer kvarOavsett RRVtill eventuell atttas omen

upphandling eller ej,förvaltningsmyndighet för offentligsin roll centralsom

sin granskning särskiltrevisionsorganet iföreslagnabör eller detRRV nya

bedrivs effektivt och demyndigheters upphandlingstatligabevaka attatt

tillaktivt utnyttjar möjligheterna konkurrens.
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17. EFFEKTIVARE KONKURRENS-

VÅRD

17.1 Bakgrunden till nuvarande organisation och

behov förändringarav

Vi ihar kapitel 7 redogjort för den nuvarande organisationen konkurrens-av
vården där marknadsdomstolen MD, näringsfrihetsmannen NO och

pris- och konkurrensverk SPK fungerarstatens domstol, åklagaresom

utredare. Vi har även redogjort för vissa angränsande myndigheterresp.

däribland konsumentombudsmannen KO och konsumentverket KOV. I

detta kapitel skall vi diskutera sambanden mellan konkurrenspolitik och

konsumentpolitik våra motiv för inte med KOKOV isamt organisa-att ta

tionsöversynen. Därefter skall diskutera bakgrunden till den nuvarande

förvaltningsstrukturen och redovisa våra motiv för varför vi attnu anser

bör överväga slå ihop NO och SPK.attman

17.1.1 Konkurrenspolitik konsumentpolitik-

Konkurrenspolitik och konsumentpolitik flerahar viktiga beröringspunkter.

effektivEn konkurrens förutsätter konsumenterna får tillräcklig ochatt

korrekt information produkternas egenskaper och pris. Priset detärom

tydligaste konkurrensmedlet. Om prisinformation fram konkur-tassom av
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främjaocksåkan denkonsumenterna,användsrensmyndigheterna av

mål.konsumentpolitiska

tillsynför1971 förtillkom årKOKonsumentombudsmannen att avsvara
År bildades1973avtalsvillkor.marknadsföring ochlagstiftningen om

bedrivamarknadens utbud,övervakaförKOV bl.a.konsumentverket att

information, över-påverka producenternasökautredningar och genom

År och KO.sammanfördes KOV1976läggningar m.m.

marknadsföringslagstiftningenkonkurrens- ochsamband mellanfinnsDet ett

generalklausulentillämpningstriktisin grund mothar att avensom
Åkonkurrens begränsas.förtillkan ledaotillbörlig reklam utrymmetatt

räckvidd densåfriprincipen konkurrenssidan får inte attandra storgesom

motsättning kommente-konkurrensmetoder. Dennaotillbörligasanktionerar

i samband med lagendepartementschefenföredragande attrades omav

effektivaste1970:57: sättetDetmarknadsföring tillkom prop.otillbörlig

administrationenhelt samordnaolikakonfliktrisker slag ärundvika attatt av

tillräckligt denemellertidmening detEnligt min ärde båda lagarna. omav

organ.ochfunktionen förenas hosdömande ett samma

samordning denocksådiskuteradespropositionennämndadenI aven

emellertidFöredraganden komförutsätter.lagstiftningenadministration som

skiljer sigbådaenligt de lagarnautredning krävstill denfram att som

skekonkurrensbegränsningslagen skallenligtBedömningenganska avsevärt.

enligt lagenbedömningenmedanekonomiska kriterier,efterhuvudsakligen

harriksdagenetisk art. Imarknadsföring främst ärotillbörlig avom

KOV.slå SPK och Avförslagförekommit medmotioner att sammanom

fleramotioner avslagits vidsådanaframgår1986 87:22betänkandet LU att

aktiviteter mycketärtill myndigheternashänvisning attmedtillfällen av

målgrupper.skildariktar sig tillocholika karaktär
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Visserligen syftet konkurrenspolitiska åtgärderkan medsägas ärytterstatt

främja de flestakonsumentintresset, detsamma kan sägasatt ommen

politiska mål. Gränsdragningen konsumentpolitikenmellan konkurrens- och

fåri utgå från primära målen: Konkurrenspolitiken syftar i förstastället de

till främja effektiviteten i näringslivet, medan konsumentpolitikenshand att

påmål stödja hushållen. Skillnaden kan också uttryckas detär sättetatt att

konkurrenspolitiken skall stå för utbudet, konsument-handlar om vem som

politiken hur utbudet ochut presenteras.om ser

det praktiska arbetet riktar sig NOSPK i första hand till näringsidkama.I

Även KOVKO har omfattande kontakter och förhandlingar med företag

eller branschorganisationer, sin uppgift konsument-verket ettmen ser ur

perspektiv i fall anledningoch kan del ha hävda konsument-att etten

skyddsintresse någon form reglering. del sådana regleringarEngenom av

i varje fall teoretiskt, få effekter.kan, konkurrensbegränsande kontakterDe

respektive praktikenNO och SPK KOV KO har med varandra i inteärsom

omfattande vissa myndigheter. Kommitténkontakterna med andraänmer

har därför inte funnit anledning in på organisationen inomnärmareatt

det konsumentpolitiska området.

17.1.2 Förvaltningsstrukturen

Med förvaltningsstrukturen fördelningen de konkurrensvård-häravses av

uppgifterna myndigheterna processför-ande mellan vad de dömande,avser

och utredande funktionerna.ande

Dömande

från år 1975 beviljade iärende resning beslut MD. DettaI HDett ett av

förvaltningsmyndighetinnebär har funnit eller för-HD MD varken äratt att

valtningsdomstol, fristående specialdomstol.får betraktasutan som en
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tillämpaskall syftar främjaMD KL till från allmän synpunktattsom en

önskvärd konkurrens inom näringslivet. Enligt kan domstolenKL besluta

åtgärder konkurrensbegränsning har skadlig verkan. Hand-motom som

läggningsförfarandet i konkurrensbegränsningsärenden har förutsatts ske i

stort efter rättegångsbalkens principer detaljreglering. Detutanmen

ankommer på i fram det underlag domstolenparterna att taprocessen som

för sittbehöver beslut, också initiativMD kan föranstaltaegetmen om

utredning. iDetta har undantagsfall förekommit i i övrigt kontradikto-den

riska processen.

beslut förväntasMDs normgivande i den meningen de kanattvara ge

vägledning för bedömning liknande fall.av

Rättssäkerhetsskäl för dömandenormgivandetalar denna uppgift ävenatt

i framtiden bör anförtros fristående domstol, självständigt deprövaren som

skäl anför, beslutsfunktionenoch hålls skild frånparterna att parterna.som

Vidgade sanktionsmöjligheter anledning lägga vikt vidökad attger

prövningen åtgärder konkurrensbegränsningar i organisationskermotav en

i former förändradeoch rättssäkerhet. arbetsuppgifternaDegaranterarsom

motiverar sammansättningMDs förändras.att

Äklagare utredare-

det konsumentpolitiska området prövades år 1984 frågan skiljaInom attom

åklagar- utredarfunktionerna. Fråganmellan och gällde den likställdhetom

skall råda i åklagare uppfattasdomstol mellan och kanmotpartsom som

rubbad, åklagaren normgivningsmakt riktlinjer iKO har KOVsom

tvistefrågan. Något rättssäkerhetsproblem kunde emellertid inte påvisas,

påfrämst grund riktlinjer inte bindande rättsregler;KOVs ärattav

inte fanns anledning skilja effektivi-slutsatsen blev det KOVKO. Uratt att

tetssynpunkt ansågs delning till eftersom självständighetnackdel,en vara

skulle kunna leda till olika bedömningar i sakfrågor.
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konsumentområdetInom har det således lämpligt åklagar- ochansetts att

utredningsuppgiftema hålls i organisation. Frågan ärsamman en om
förhållandena på konkurrensområdet föranleder bedömning. Ettannan

har varit såsomNO åklagare inte kanargument framatt tillräckligtta ett

trovärdigt utredningsunderlag. I den brottsutredande verksamheten, som
åtminstone terminologiskt har åberopats modell för uppbyggnadensom av
konkurrensmyndigheterna, kan åklagaren direkt förfoga ochöver destyra

utredningsresurser finns hos polisen. NO har inte motsvarandesom

befogenheter SPK. Analogin leder egentligen tillgentemot slutsatsen NOatt

bör förfoga över de utredningsarbetet kräver.resurser som

Ett användes 1978 årsannat konkurrensutredningargument försom av att

motivera den nuvarande delade organisationen går på konkurrens-ut att

frågomas principiella betydelse kräver fristående myndighet dvs. NOen -
med särskild uppgift företräda de konkurrenspolitiskaatt synpunktema.-

Vid denna tidpunkt utgjorde prisreglering betydelsefullt inslag i SPKsett

verksamhet och utredningen ville uppenbarligen skydda NO från dras inatt

i det löpande arbetet med priskontroll. Detta för NOs friståendeargument

ställning bortfaller, eftersom i fortsättningen prisregleringar bara skall

användas i extraordinära krissituationer jfr avsnitt 16.4. l.

Om därefter till sambanden mellan de båda myndigheterna medman ser

hänsyn till arbetsuppgifter i nuläget, förstkan konstateras både NO ochatt

SPK enligt sina instruktioner har till uppgift främja från allmänatt en

synpunkt önskvärd konkurrens inom näringsliv och offentlig verksamhet.

NO och SPK har också likartade uppgifter det gällernär bevakning och

information.

Den skillnaden i frågastora arbetsuppgifterna är NOs huvuduppgiftattom

vidtaär åtgärder enligt KL, medanatt SPK skall fram underlag för NOsta

eller regeringens åtgärder eller för information till marknadens aktörer om
konkurrenssituationen. SPKs personalresurser femär närmare gånger större
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åtgärdermyndighetersför andrafram underlagArbetet medNOs.än att ta

prioritethögre ängivitssåledes avsevärtinformation harför allmäneller

mellan NOfördelninginsatser.åtgärdsinriktade Dennadirekt av resurser

administrera deförmed SPKgradi högsammanhänger attoch SPK att

tillfördes ökadeprisregleringarnatidigare resurser.

myndigheternakonkurrensvårdandedeverksamheten hosUtvecklingen av
iTyngdpunktengått andra vägar änavseendeni vissa avsetts.har som

tillbidragitvilketNO, harfrån tillförskjutits MDtillämpningen harKLav
siniNOprägel. Vidare harjudiciellfåttverksamhet harMDsatt meren

använda SPKsutsträckning kunnati begränsadlagtillämpning endast

konkurrensbegränsningaringripandeförunderlagutredningsresultat motsom
andraochbåde KL-anknutnabeställningar hos SPK,minskat sinadärföroch

anlita andrasvårtdetkaraktär görFörhandlingsarbetets attuppdrag.

för KL-ärenden.fram underlagförutredningsorgan att ta

utrednings-tilltillgång SPKssvårt för NOvisat sigdetpraktiken har attI

gjordabrytasvårtpå detberoende ärförhandlingsarbetet atti attresurser
ellerfrågoroftadetdykerförhandlingsverksamhetprioriteringar. I upp nya

nödvändigtblikanbelysning; eller det attsärskildkräveralternativ som
förhand-fram underläggerunderlagkompletterasnabbt motpartensom

på detförlita siggradmindrei alltkommitdärförNO harlingen. att

harutredningsstöd, SPK avsetts ge.som

förpersonalanvändasigsåledesSamtidigt NO atttvungensett egensom
ärende-allför långsamförNOriktatskritikutredningsarbete har mot

skäl förbristandeanfört atti huvudsakhandläggning. NO har resurser som

varit önskvärt.tiden ändragit längrefalli vissahandläggningen ut som

i nuvarandesamladedeifrågasättaskanbakgrunddenna resursernaMot om

bästa sätt.användsorganisationdelade
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framstårDet klar brist NO inte har kunnat påverka utredningarattsom en

igörs syfte fram förunderlag åtgärder enligt KL.att ta För hasom att

framgång i sin huvuduppgift behöver NO kunna förfoga över de utrednings-

förhandlingsarbetet kräver.resurser som

fråga bredare branschundersökningarI och andra utredningsinsatserom som
inte föranleds ärende hos NO och kan planeras i förväg bör detav som vara
lättare nå fram till på hur tillgängligaatt utrednings-en gemensam syn

skall användas. Bl.a. i detta syfte träffades verksledningamaresurser

tidigare regelbundet, denna form samplanering har ersattsmen av av
sammanträffanden för utbyta information. SPK har i praktiken valtatt sina

utredningsprojekt föregående samråd med NO och den heltutan över-

vägande delen SPKs har hittills i syfteanvänts änav annat attresurser ta

fram underlag för NOs behov. Resultaten SPKs utredningar kan ocksåav

föranvändas information till regeringen och allmänheten och läggas till

grund för politiska åtgärder, ändrad lagstiftning, eller leda tillt.ex. att

företagens och konsumenternas beteenden påverkas. Dessa insatser

prioriteras i huvudsak andra grunder de liggerän bakom uppdragensom

från NO.

Båda de tidigare har anförts för delad organisationargument harsom en

således sina historiska förklaringar båda saknar relevans.men numera

slutsatsDenna delas också myndighetsledningama inom NO och SPK.av

SPK skall enligt sin instruktion uppmärksamma den internationellaäven

utvecklingen. Något liknande finnsuttalande inte i instruktionen för NO.

finns dock arbetsfördelning,Det i innebärdrag NOstora atten som svarar

för kontakterna i OECD-sammanhang och SPK för övriga internationella

frågor, främst rörande EG. kontakternaI med andra länder är det nöd-

vändigt tolkningen den officiella konkurrenspolitiken fullständigtatt ärav

samordnad på myndighetsnivån.även framgårSom kapitel 4 det baraärav

i Sverige det finns två konkurrensvårdande myndigheter.som
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väsentliggivetvis tillledersammanslagning NO och SPKEn enav

kapitel har7utnyttjande Ieffektivitetshöjning, dvs. bättre resurserna.av

liggerföreligga. Principielltdubbelarbete kanbetydandepåpekats det som

uppstårför osäkerhetriskorganisationeni den deladedärför att omen

påpekats detTidigare har närsammanhang.tolkningen i olikaKL attav

få disponera SPKsproblem för NOprioriteringar uppstårgäller att

alltså ifrågasättasorganisationen måstedeladeutredningsresurser. Den av

effektivitetsskäl.

Marknadsdomstolen17.2

sammansättningmarknadsdomstolenstill17.2.1 Bakgrunden

sammansättning. MDuppgifter ochredogjort föri avsnitt 7.2 MDsVi har

tio andraordförandeviceordförande ochbestår idag samtenav en

ärendenkonkurrensbegränsning ochför ärendenledamöter, tre omomvarav

näringsidkare.avtalsvillkor mellan

iförhållanden ochnäringslivetssärskild insikt iledamöter medSom

ekonomiskaiprofessorerregelmässigt förordnatskonsumentfrågor har

tillanknytningsinharordinarie intresseledamöternaDeämnen. resp.sex

SverigesHandel,Grossistförbundet SvenskIndustriförbund,Sveriges

Några andraKooperativa förbundet.Köpmannaförbund, LO, TCO och

nominerat suppleanter.SACOSR harnäringslivsorganisationer samt

intresseledamötersammansättning med ärtillBakgrunden MDs att

vid domstolenverksamhetentidigare domineradeförhandlingsverksamheten

marknadsrådet.näringsfrihetsrådet ochföregångare NFRdessoch

beprövadtillfördesframhölls behovet NFRmotiven till KBLI attav

förankringrådetekonomisk sakkunskap. Fördomarerfarenhet och att ge

rådets verksamhetberörasskulle kommade kretsar närmastinom att avsom
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borde det vidare finnas företrädare för såväl näringslivet konsumenter-som

fickNFR totalt nio ledamöter två domstolsjurister, ekonom ochna. en sex-
intresseledamöter. betonadesDet de ledamöter företrädde näringsli-att som

inte skulle uppfattas för olika näringsgrenarsvet representantersom

särintressen. Deras uppgift hävda de synpunkter och uppfattningarattvar

representativa för företagarvärlden i allmänhet. Det naturligtsom var var

företrädarna för näringslivet hade anknytning till vissa huvudgrupper,att i

första industrin,hand detaljhandeln och jordbruksnäringen. Vad gällde den

konsumentkooperativa rörelsen ansågs det dess hade sinatt representant

naturliga plats pá konsumentsidan, kooperationen utövadetrots att

företagarverksamhet. Därutöver skulle det finnas ledamöter med förankring

i de löntagarorganisationerna prop. 1953:103 261-263.stora s.

År 1970 fördes handläggningen ärenden enligt KBL och lagenav om
otillbörlig marknadsföring i det marknads-organetsamman gemensamma

rådet, fick sammansättning skillnadenNFR. Den endasom samma som var

den ekonom ingick i rådet vid prövning ärenden enligtatt KBLsom av

ekonom med särskild insikt i konsumentfrägor.ersattes Departe-av en

mentschefen kommenterade näringsidkarrepresentantemasäven funktion i

rådet. De skulle tillföra rådet kännedom de värderingar råder inomom som

näringslivet i allmänhet och näringslivet inflytande på rättsbildningenge

prop. 1970:57 163-165.s.

infördes förstärktesNär KL sammansättningMDs i konkurrensärenden

två särskilda ledamöter tillkom, nämligen domstolsjuristatt ochgenom en

ekonom. Motiven för förändringdenna enligt 198182:195en var prop.

följande:

Domstolens uppgift företagsförvärvpröva kan kommaatt attnya
omfatta ingående prövning rättsligt och ekonomiskten av
svårutredda och svåröverskådliga frågor. högEn grad av
snabbhet i handläggningen frågordessa ofta påkallad.är I ettav
enskilt ärende kan den arbetsmässiga belastningen på domstolen
bli Det denna bakgrund ofrånkomligtär detstor. mot att
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tekniska inslaget i förstärksdomstolen antaletattgenom
Prövningen företagsförvärv tillförsledamöter utökas. av

härigenom ytterligare rättsliga ekonomiska sakkunskapden och
nödvändig. förstärkta sammansättningen medär Den tresom

särskilda tillämpas i alla konkurrensärenden. Bl.a.ledamöter bör
kan i under bedömning skilda formerärende kommaett av

vid sidan dominans tillkonkurrensbegränsande beteenden av
följd företagsförvärv. Vidare kan andra alternativ in-änav
gripanden själva företagsförvärvet aktualiseras i visstmot ett

exempelvis förvärvarens diskriminerandeärende, åtgärder mot
beteende.

frågan sammansättning det också intresse någotMDs ärFör attom av

förhandlingsprincipens utveckling. delvis kommit iharbelysa Denna ett nytt

sedan i införandet givits möjlighetläge samband medMD KL attav

Möjligheten tillmeddela s.k. mellandom avsnitt 14. l. mellandom ochse

tidigare införda vitesföreläggande kan innebärade reglerna sägas attom

förmån förroll förhandlingsinstans har ned ytterligare tillMDs tonatssom

judiciellverksamhet karaktär.av meren

fortsättningenKommittén har i kapitel föreslagit i skall14 MD ävenatt

såförordna förhandling. Reglerna föreslås dock ändradekunna attom

i förhållande tillförhandling inte skall förstahandsalternativlängre vara

vitesföreläggande.

17.2.2 Europakonventionen

specialdomstolarnas ställning sammansättning fåttFrågan och harom

aktualitet tillämpning Europarådetsden s.k. Europadomstolensgenom av

konvention angående för mänskliga rättigheterna och de grund-skydd de

friheterna konventionens artikel 6 punktläggande Europakonventionen. l

föreskrivs bl.a. prövningen hans civilal det gällernäratt envar, av

rättigheter skyldigheter, berättigad till opartisk ochoch skall vara en

offentlig rättegång inför oavhängig opartiskoch domstol.en
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Europadomstolen meddelade år 1989 dom i målet Rolf Langborger mot

Sverige. Målet gällde tillämpning artikel 6 i konventionen. Domstolenav

fann Sverige hade kränkt denna bestämmelse.att Kränkningen hade skett i

samband med Langborger hade fört hyrestvist till bostadsdomstolenatt en

för få prövat förhandlingsklausuls.k.att fanns intagen i hansom en som

hyresavtal skulle bort avtalet. Enligt förhandlingsklausulentas bestämdesur

förhyran Langborgers lägenhet vid förhandlingar mellan två lokala

hyresvärds- och hyresgästsorganisationer. Dessa organisationer tillhörde de

två etablerade riksorganisationema på hyresmarknaden, Sveriges Fastig-

hetsägarförbund och Hyresgästernas Riksförbund. måletNär avgjordes i

bostadsdomstolen deltog två intresseledamöter i domstolen utseddasom var
efter förslag de båda riksorganisationema. Enligt Europadomstolenav

innebar detta Langborger vid prövningen i bostadsdomstolenatt inte fått sin

sak bedömd oavhängig och opartisk domstol.av en

Europadomstolen hade inte någon principiell invändning intressele-mot att

damöter deltar i bostadsdomstolens dömande verksamhet. Tvärtom ansåg

domstolen de mycket väl kvalificerade iatt delta bedömandetattsynes vara

de tvister kan komma inför bostadsdomstolen. frågaIav som upp om
Langborgers talan anförde domstolen följande:

I detta fall finns ingen anledning hysa tvivel lekmannale-att om
damötemas personliga opartiskhet då inget bevis motsatsenom
föreligger.

Då det gäller deras objektiva opartiskhet fråganoch huruvida de
föreföll oavhängiga beaktar emellertid domstolen före-deatt
slagits och hade förbindelsenära tvåmed sammanslutningarav

båda hade intresse förhandlingsklausulen skulle bestå.attsom av
Eftersom klaganden yrkat denna klausul skulle utgå hansatt ur
hyresavtal kunde han rimligen befara lekmannaledamötemaatt
hade intresse istod till hansett gemensamt ochmotsats egetsom

således den intressebalans, ligger iatt bostadsdomstolenssom
sammansättning i fall,andra riskerade rubbas då domstolenatt
skulle besluta angående hans yrkande.eget
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två yrkes-också bestodbostadsdomstolenfaktumDet att av
ifrågasattsopartiskhet inte haroberoende ochvilkasdomare

avseende.ändring i dettamedför ingen

iLangborger-målet regeringeni harutgångenbakgrundMot prop.av

hyresnämndemasochbostadsdomstolensförslag199091:98 framlagt om

hyresnämndemainnebär b1.a.fall Förslagetsammansättning i vissa attm.m.

enligtangivna frågorsärskiltvid prövning vissabostadsdomstolenoch av

såledesjuristdomare ochbestå enbarthyresförhandlingslagen skall attav

inte skall delta.dåintresseledamötema

reformbehovetpropositionen röranderedovisas iöverväganden tarDe som

medi princip godtarEuropakonventionenutgångspunkt i systemetsin att

konventionenanförsspecialdomstolarna. äveni Detintresseledamöter att

partisk enbart därfördomstolgenerellt betraktastöd förinte att somenger

intressen kanföreslagit harledamöternaorganisationer hardeatt somsom

propositionen medförEnligtuttryckt partsintresse.i måletstå i strid med ett

opartiskhet ochdomstolsnormalt inteintresseledamötermedverkan att enav

i vissauppstå problemdet kani frågaoavhängighet behöver sättas attmen

direktför talanbli falletSå kan närspeciella situationer. part somenen

organisa-intresseledamötemasintresseindirekt riktar sigeller mot ett som

organisationerna, ochtvisteområdet ochaktuelladettioner bevakar

intressebefaras hakanintresseledamöterna,därmed gemensamtäven ett av

omständighetavgörandeframgång sin talan. Envinner medinteatt parten

intressenmotståendebalansdenenligt propositionen att somavvarasynes

spel.blidärvid riskerarintresseledamöterråder mellan sattnormalt att ur

och nämnderspecialdomstolarolikagenomgångpropositionen görsI aven

anförssammansättning prop.frågaintresserepresentation. MDsImed om

Europakonventionenartikel 6 igrundinte199091:98 33 detatt avs.

förreglerna MD.något ändrafinns behov attav
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17.2.3 Kommitténs förslagöverväganden och

Kommitténs möjligheter förändringar sammansättningöverväga MDsatt av

direktivensbegränsas inriktning på konkurrensfrågor. följandeDet rörav

således enbart vilka ingå iledamöter skall domstolen mål enligt dennärsom

konkurrenslagen och skall jfr 1970:57 162.AVLN prövas Ennya prop. s.

förändring bara berör sammansättning i konkurrensmål innebärMDssom

vissi mån grundtanken för olikade regelsystemenatt ett gemensamtom

dömande och systematiska påden enheten detöverges mark-attorgan

nadsrättsliga området bryts. bli föremål för fortsatt prövning inomDetta bör

för den förestående översynen MFL. Det har hävdats attramen av om

intresseledamötema inte får delta i konkurrensärenden finns det risk för att

de vid prövning marknadsföringsärenden inte faster tillbörlig viktt.ex.av

vid konkurrensrättsliga innehålla.de aspekter saken kan Nyasom samman-

sättningsregler skulle således kunna leda till intresseledamötema och deatt

organisationer har nominerat dem får mindre förståelse för konkurrens-som

frågomas betydelse.

Intresseledamötemas deltagande i väsentligen betydelse i tvåMD har

Rättsutvecklingen inom verksamhetsområde iavseenden. sker hög gradMDs

inom för generalklausuler. intresseledamöter i domstolen fårMed deramen

organisationer berörs verksamheten möjlighet påverkanärmast attsom av

rättsutvecklingen samtidigt vinner förankring idomstolens beslutsom

organisationerna. konkurrensrättens del måste ordningen med in-För

tresseledamöter särskilt den betydelse förhandlingsprin-bakgrundmotses av

cipen hittills haft. Principen framträdande underhar KBLsänvar mer

giltighetstid.

förändringar iEnligt kommitténs bedömning har det skett betydande det

itidigare gjorde det befogat ha intresseledamöter MD.system attsom

vitesföreläggande inneburitReglerna och mellandom har MDsattom om

funktion i egentlig mening vunnit i betydelsedömande harettsom organ
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månförhandlingsinstans i motsvarande reducerats.och dess rollatt som

förhandlingsverksamheten ofta sköts informellt NOHärtill kommer att av

inskränksförhandlingsskedet tilloch domstolens verksamhet under attatt

företag förhindrar denfastställa uppgörelse mellan NO och ettatt en

skadliga verkan domstolen tidigare konstaterat.som

Kommittén föreslår ytterligare förändringar påverkar frågan MDssom om

frågor förbudsammansättning. Dels gäller förslagetdet ävenattom om

enligt förslaget sanktionssys-skall Dels gäller detprövas MD. ett nyttom

kriminalisering skyldighetutmärks nuvarande ersättsatttem, avsom av en

konkurrensskadeavgift.MD beslutadutgeatt en av

förändringar förbudsprincipen fårSammanfattningsvis innebär dessa att ett

påbetydligt utvidgat tillämpningsområde och verksamhet konkur-MDsatt

rensområdet repressiv inriktning. för tillämpningfår Utrymmet aven mer

uppgift blir tidigareförhandlingsprincipen minskar. Domstolens än attmer

sanktiondirekt tillämpa i givna bestämmelser och besluta denlag att om

sådan inriktning detfår härigenomlagen Verksamheten attanger. ensom

enbartbefogat vid tillämpning den konkurrenslagen harär MDatt nyaav

juridiskt ekonomiskt kunnande.företräder kvalificerat ochledamöter som

vidpå för övrigt redan domstolen KLsden närEtt vägensteg togs

sammansättning i konkurrensärenden.ikraftträdande fick förstärkten

påverkas behandladeframgår tidigare redogörelsen dendenSom nuav

Kommittén inte sig tillutvecklingen i kan anslutafrågan även Europa.av

199091:98i diskuterade propositionen prop. MDsslutsatsen den attovan

för kommitténssammansättning inte ändras. Skälennuvarande behöver

bedömning följande.är

överstigernaturligen åren.varierar DeAntalet NO- och KO-ärenden över

fallet. betydandeså inte alltidofta hälften det totala antalet, är Ettmenav

således enskild Härtill kommeranhängiggörs idagantal ärenden attpart.av
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kommittén föreslår den subsidiära talerätten för enskilda näringsidkareatt

med primärersätts talerätt. skall inteDet längre nödvändigt för demen vara

först vända sig till konkurrensverket för efteratt avskrivningsbeslutatt ett

kunna föra talan i sådanMD. förenklingEn förfarandet torde leda tillav en
viss ökning antalet ansökningar från enskild och således flerpart attav

ärenden i domstolen får karaktär tvistemål mellan enskilda parter.av

Propositionsförslaget bygger på reformbehovet egentligen inskränktatt är

till de situationer då föreliggerdet risk för bristande intressebalans i denen

dömande myndigheten grund intresseledamötema på båda sidorattav

kan ha intresse intresseärett ochgemensamt motsatt parts attsom en man
för inteMDs del behöver befara på så rubbad intressebalans.sätt fårDeten

intressekonflikter detta inteslag typiska förantas att är de konkurrens-av

ärenden förekommer i MD. Jävsreglema fungerar här verksamtsom ettsom

medel för förhindra domstolen i konkret fall fåratt att ett en samman-
sättning intresseledamöter medför risk för intressekonflikt. Sverigesav som

i det europeiska integrationsarbetet emellertidgör frågorengagemang att om

MDs sammansättning måste i vidare sammanhang. Handelnsettses

internationalisering leder oundvikligen till utländska ekonomiskaatt

intressen i omfattningökad kommer verka på den svenska marknaden,att

antingen företag eller intressenter i svenska företag. Igenom egna som en
tvist inför MD mellan svenskt och utländskt företag är det tänkbartett ett

det utländska företaget befarar intresseledamötemaatt påverkasatt av

rörande behovet skydd för inhemskadet näringslivet.argument Det kanav

gälla både direkta företagarintressen och sysselsättningsaspekter. För

Sveriges trovärdighet europeisk internationelloch samarbetspartnersom - -
detär angeläget fårMD sådan sammansättning dess ställningatt atten som

oavhängig och opartisk domstol inte kan ifrågasättas.

Kommittén i målMD och ärenden enligt den konkurrenslagenattanser nya

enligtoch AVLN bör ha sammansättning intresseledamöter. Deutanen

olägenheter kan följa enhetligheten i regelsystemet går förloradattsom av
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fördelendeenligt kommitténs bedömning inte uppvägsstörre änär att av

partsintresseni internationellt perspektiv erkännsMD ettatt som en av

vid denfår frågan kommer behandlasoavhängig domstol. Det attantas att

förestående översynen MFL.av

enligtvid prövning ärendenfrån intresseledamöterna består MDBortsett av

två ekonomiskafem juristdomare ochkonkurrenslagen ledamöter, treav

ordförandeheltidsanställde. NuvarandeOrdföranden den endeärexperter.

regeringsråd. företrädaretjänstgjort såsomföre sin utnämning Hanshade

vicejustitieråd. Domstolensvid utnämningen lång erfarenhethade som

viceNuvarandeuppgift särskilt uppdrag.ordförande har denna ettsom

ordföranden deltar normaltViceordförande pensionerad hovrättslagman.är

tredjeemellanåt såsom ordförande.fungerar Deni avgöranden ochalla

och Dennai de fall rör KL AVLN.juristen deltar däremot endast som

såsomkammarrättslagmanfunktion fullgörs för närvarande ettav en

domstolen,förordnade i ärekonomiskasidouppdrag. ärDe experter, som

professorer i nationaleko-suppleanterbåde ordinarie ochledamöteralla --
iuppgiften tjänstgöraföretagsekonomi, har MDnomi eller att somsom

sidouppdrag.

påfylla mycket högt ställda kravmåste självfalletsammansättningMDs

förändringar utredningenerfarenhet oavhängighet. Deochkompetens, som

tillförsunderstryka detta. MDföreslår ytterligare ägnadeär att nya

påutgårintresserepresentationensamtidigtkvalificerade uppgifter som

ordinarie domareendastkonkurrenslagstiftningens område. Normalt bör

delfullgöralåta sådana domarei möjligtbörtjänstgöra MD. Det att envara

vissförtala dennaarbetstid i något kanordinariesin MD, att ge ensomav

Kommitténdomstol.tillorganisatorisk anknytning större attanseren annan

möjlighetförutökasekonomisk bakgrund börantalet ledamöter med att ge

degällererfarenhetsbakgrund. Vadolikamedrekrytera ekonomeratt

avskaffandeti domstolenskall tjänstgöra görekonomiska experter avsom

så bredharangeläget dessaintresseledamöter detnuvarande experteratt en
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kännedom möjligt näringslivets förhållanden. finns därförDet skälsom om

viss breddningöverväga de ekonomiska erfarenhets-att experternasen av

bakgrund i förhållande till hittillsvarande praxis. Samtidigt måste emellertid

självfallet beaktas vikten opartiskhet. Sammanfattningsvisav anser
kommittén bör bestå juristerMD och ekonomer. Ordförandenatt tre treav

bör ha utslagsröst.

17.3 Ett konkurrensverknytt

17.3.1 Inledning

Kommittén har i kapitel 3 konstaterat inomdet många områdenatt

föreligger brister i konkurrensen i Sverige. Hinder effektivmot en

konkurrens bl.a.utgörs konkurrensbegränsande åtgärder marknads-av som

dominerande företag vidtar andra företag och offentliga regleringarmot av

priserna påverkareller möjligheterna till etablering import.styr ochsom

Otillräckliga kunskaper hos konsumenterna och andra aktörer kan också leda

till brister i konkurrensen.

Kommittén föregåendehar i det föreslagit breddad, fördjupad ochen mera

verkningsfull konkurrenslagstiftning där det konkurrensfrämjande arbetet

inriktas på åstadkomma effektivitet och dynamik inom såväl den privataatt

den offentliga sektorn. viktigt inslagEtt i statligaden konkurrenspoliti-som

ken förutomär konkurrenslagstiftning också fungerandevälen ny en

konkurrensmyndighet. Enligt kommitténs uppfattning bör den konkurrens-

främjande verksamheten effektiviseras NO och SPK slås ihop tillattgenom

myndighet benämningenmed konkurrensverket.en

Uppgifterna för det konkurrensverket kommer till vissa delar attnya vara

desamma i nuvarande SPK och NO. Genom den föreslagna bredd-som

ningen målen för konkurrenspolitiken kommer uppgifterna dock fåattav ett
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Vissamyndigheten.ställasinnehåll. krav kommerNya attannat

myndigheter.överföras till andraförsvinna ellerarbetsuppgifter kommer att

ochsammanslagning SPKdärför inte baraverket kanDet avenses somnya

verksamhet.princip oförändradmed iNO,

verksam-integrera NOs och SPKssammanslagningen delsärmedSyftet att

höja dendelsutnyttja tillgängligabättre attochheter pro-att resurser,

uppgifter.sinaförmåga lösaorganisationensochkompetensen attfessionella

del arbetatillNO och SPKi likhet medverket kommer storDet attnya
uppgifter hjälpsina medlösamyndighetsuppgifter. Verket börmed avrena

vidflexibilitet valhaochkunskapsorienterat synsätt att avett genom

börsammanslagna verketfrämja Detför konkurrensen.åtgärder att nya

förvaltningsmyndigheternasmindrerelativt hablirdet stortatt avtrots

kunskapsföretagensorganisation ochhierarkiskatraditionella mera av

medresultatorienterat arbetssätt,ochmålinriktathaVerket skallnätverk. ett

vidMedarbetarnaochbefogenheterdelegeringdrivenlångt ansvar.aven
ochkontaktnätmåste ha brettkonkurrensverketinomolika enheterna ettde

inommedvarandrasamarbetsrelationer medutvecklade samt personer

landet.inommyndigheter ochvid andranäringslivet och utompersoner

slagkraftigaremöjligt skapaskalldetbedömer attHärigenom att envara

nuvarande.organisation denän

uppgifterKonkurrensverkets17.3.2

Översikt17.3.2.1

diskuteratsharkonkurrenslagenkonkurrenspolitiken och denförMålen nya

blirkonkurrensverketuppgiften förövergripande attkapitel 8 ochi Den

främjareffektiv konkurrensupprätthållatill skapa ochbidra somatt en

konkurrensmyndigheten börockså pekat stormål. Vi hardessa att ges
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frihet välja de medel den bedömer effektiva för nåatt mest attsom vara

målen fortlöpandeoch kunna insatserna till utvecklingen.att anpassa

medelDe konkurrensverket kan använda sig kan indelas igrovtsom av

följande kategorier:tre

Utredningsverlcsamhet och information rådande marknadsförhållandenom

i syfte underlätta för olika aktörer på marknaden såatt att attagera en

effektiv fungerandeoch väl konkurrens uppnås. uppgift ingår:I denna

kartlägga och beskriva konkurrensförhållanden förekomstenochatt av-
konkurrensbegränsande överenskommelser inom olika branscher och

marknader branschutredningar

jämföra och analysera förändringar i priser, produktivitet, utbud,att-
företagsstrukturer i syfte identifiera marknader med bristandeattm.m.

konkurrens tillorsakerna detta analysersamt

bedöma effekterna olika konkurrensbegränsningar ochatt typerav av-
utvärdera konkurrenslagstiftningens tillämpning utvärderingatt

informera företag, myndigheter och enskilda gällande konkur-att om-
renslagstiftning praxisoch i syfte förhindra överträdelser förbudatt av

och missbruk dominerande ställning information.av

Undanrojande2. konkurrensbegränsningar näringsidkareorsakasav som av

i enskilda fall tillämpa konkurrenslagen. uppgiften ingår:Iattgenom

löpande bevaka marknader spåraoch överträdelser förbudatt upp avI
eller missbruk dominerande ställning anmälningar,prövasamt attav

dispensansökningar och klagomål från enskilda initiering

undersöka förekomsten konkurrensbegränsningar och vilkenatt av-
grad skadlighet de har konkurrensundersökningav

förhandla näringsidkaremed i syfte undanröja konkurrensbe-att att en-
gränsning eller minska skadligaden verkan förhandlingsverksam-att

het

föra talan i MD processverksamhetatt-
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följa besluten upp-åtgärder ochverkställa beslutade attatt upp-
följning.

offentligainom denfrämja konkurrensåtgärder förAvreglering och att

ingår:uppgiftdennasektorn. I

regleringarförslag tillför konkurrenseneffekternabelysaatt nyaav-
regelsysteminitiativ till översynstödformeroch samt att ta av

reglerbevakning av

handelshindertekniskaavlägsnatill förhindra ellermedverka attatt-
offentligaregleringar ochexisterandeeffekternautvärderaatt av-

syfte införa elleritill åtgärderförslagmonopol utarbeta attattsamt

avregleringsutredningarmöjligheterna till konkurrensförbättra

pä uppdragdumpning görsi utredningarmedverka de avatt somav-
regeringen

upphandling ochoffentligvidför ökad konkurrens attverkaatt-
kommandeeventuellttillämpningenföreskrifter förutarbeta av en

upphandlingslag.

in-förutsätterkonkurrensfrämja effektiv ettdessaAlla vägar att en

skerKunskapsuppbyggnadkonkurrensmyndigheten.formationsunderlag hos

fortlöpan-undersökningar, delsutredningar ochdels olika slag enavgenom
tjänstemarkna-olika ochpåkonkurrensförhållandenabevakningde varu-av

syftar tilltill åtgärder,sin ledaskall iKunskapsuppbyggnadender. tur som

därvid konkur-påverkaråtgärderVissaeffektiv konkurrens.främjaatt en

med stöd KL.åtgärdernämligendirektrensförhållandena sätt,ett av

Utredningar ochfallet.enskildaieffekter detofta barafår dockDessa

indirektbarade kanverkningar,får generellainformation menmera

i syfteförslagInformation ochbeteende. attmarknadsaktörernaspåverka

åtgärdertill direktaledaförutsätts däremotregeländringaråstadkomma av

konkurrensmyndighetenintevidtas dock utangenerell Dessa avart. av

myndigheter.eller andrastatsmakterna
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Konkurrensmyndighetens verksamhet omfattar således brett spektrumett av
arbetsuppgifter. Verket har flera olika medel välja mellan föratt att

åstadkomma effektivare konkurrensförhållanden. följandedetI skall vi

närmare beskriva dessa.

17.3.2.2 Utredningsverksamhet informationoch för ändraatt

aktörernas beteenden

Konkurrensmyndighetens informerande verksamhet bör ha syftesom

allmänheten skall ökad priskännedomatt och prismedvetan-störreges-
de

näringslivet skall information existerandeatt konkurrensbe-ges om-
gränsning i olika branscher konkurrenslagens innehåll ochsamt om

tillämpning

riksdag, regering övrigoch förvaltning skallatt korrekt be-ges-
slutsunderlag konkurrensförhållanden och prisutveckling påom

viktigare tjänsteområden.ochvaru-

Konkurrensverkets utredningar riktar sig till alla aktörer på marknaden.

Framför allt det dockär konsumenterna behöver bättre informationsom om
Ävenutbud, priser och kvalitet. offentligade köparna har i många fall

otillräckliga kunskaper marknadsförhållandena.om

det följande skallI förnärmast redogöra innehållet i konkurrensmyndig-

hetens utredande verksamhet.

Branschutredningara

Branschutredningar igörs dag SPK varierande innehållmed och syfte.av

Vanligen brukar sådan innehålla följande punkteren

Beskrivning varorna inomän branschen, marknadens storleksternaav-
och utveckling,
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kunderdistributörer,leverantörer,på marknaden, dvs.Aktörema-
organisationer,olikam.fl. och deras

förekomstenintegration ochvertikalhorisontell ochFörekomsten av-
konkurrensbegränsningarav

prissättningsbe-konkurrensmedel, lönsamhetval samtFöretagens av-
prisutveckling.teenden och

effekternadiskussioninnehållabranschutredning kan ävenEn avomen

då barasig dockdetNormalt rörbeteenden.konkurrenshinder ocholika om

branschenaktuelladenerfarenheterpå allmännabedömningar baserade om

verkningar.konkurrensbegränsningarsgenerella kunskaperoch om

till konkur-iredovisats SPKsbranschutredningar harpå rapportExempel

konkurrens-kartläggningSverigeirensskommittén Konkurrensen aven-
1991:28.61 branscher SOUiförhållandena

Analyserb

därområdenochbranscheridentifierasyfteAnalyserna har attsom
ambitionsnivå deänhögredåligt. harDefungerar ovankonkurrensen en

beskrivainte enbartförsökerbranschutredningama. Man attdiskuterade

importhinder,företagskoncentration,marknadsförhållanden,olika t.ex.

fårdettaeffektervilkaklarläggaempirisktprissamverkan, även attutan

valmöjligheter.och konsumenternasprisnivåntillväxten,effektiviteten,

inomprisundersökningarsystematiska ettanalyser pro-En typ avserav
svenskamellan denprisspridningochprisnivåerjämförduktområde där man

eller EG-grannländernordiskavåramarknaderutländskamarknaden och

Sverige.inom Enmarknader typolika lokalamellanländerna eller annan

ochdär mätermodellerekonometriskaanvändninganalyser manavavserav
olikaproduktivitetpriser,tiden samtförändringar överanalyserar av

förändringar.förklara dessakanfaktorer som
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båda fallenI det sigrör utredningar med ekonomisk-statistiskom ansatsen

och ofta med utnyttjande avancerade modeller och metoder. dennaFörav

verksamhet krävs hög teoretisk kompetens inom främst områdenaen

nationalekonomi och statistik. De avancerade bearbetnings- och analysmeto-

der behövs kräver också tillgång till ADB-kompetens.som

Analysema förutsätts huvudsakligen genomföras på basis sådana dataav
redan finns tillgängliga, SCBs prisstatistik, centrala företags-som t.ex.

register och import-exportstatistik. Vissa kompletterande datainsamlingar

kan behövasäven prisundersökningar för speciellat.ex. produkter eller

mätningar prisnivåer i olika delar landet. sigDet rör emellertid alltidav av

källoröppna frivilligtoch uppgiftslämnande. Redovisningen resultatom av
sker på aggregerad nivå.

En analys kan haäven syfte påverka företagens handlandeattsom genom
identifiera orsakerna till konkurrensenatt inte fungerar påatt marknad.en

Om orsaken är skadlig konkurrensbegränsning kan nämligen nästaen steg

blir ingripande enskilt företag.ett Om orsaken tillmot ett den dåliga

konkurrensen beror importhinder eller regleringar kan analysen leda till

avregleringsutredning initieras.att en

Hittills har analyser konkurrenshindrens samhällsekonomiska effekterav

endast i begränsad omfattning gjorts vid SPK. Ett exempel är SPKs

jämförelse kostnaden för sophämtning och ientreprenörav genom

kommunal regi.

Inom EG har serie analyser gjorts för beräkna effekternaatten av
genomförandet den inre marknaden se kapitel 3. Sådana studierav ger
samtidigt indikationer konkurrensen fungerar dåligt.var
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Utvärderingc

läggautredningsverksamhet börkonkurrensmyndighetensmed attSyftet vara

till-åtgärderkonkurrensfrämjandeför olika slaggrund genomaven -
information förregeländringar ellerkonkurrenslagstiftningen,lämpning av

olikakanutredningarnabeteende. Genompåverka marknadsaktörernasatt

ekonomiskasystemfel i skildabringas i dagen,konkurrenshindertyper av
anvisas.konkurrenseneffektiviseraochanalyserassektorer vågar att

olikaprioriteringar mellanförunderlagUtredningsresultaten bör utgöra

tillockså ledakunnaResultaten börsakområden.ochverksamhetsgrenar

tillproblemområde ellerinsatser begränsatfördjupadebeslut ettom

undanröja konkurrens-syftesida ifrån myndighetensåtgärderkonkreta att

huvuduppgiftintedockdeskriptiva undersökningar börhinder. Rent vara en

konkurrensverket.för

konkurrenshindersolikakunskapervårakapitel 3 har konstateratsI att om

uppgift för konkurrens-viktigbristfälliga, och det böreffekter är att envara

utvärderaVerket skall ävenkunskapsunderlaget.förbättraverket att

Somändringar kan behövas.föreslå detillämpning ochlagstiftningens som

ellerkonkurrensklausulervissaförbudhärpå kanexempel nämnas mot t.ex.

från förbuden.generella undantagenvidgning deav

konkurrenslagen17.3.2.3 Tillämpning av

a-f i konkurrensä-aktiviteternaolikaföljande skall beskriva dedet ettI

kronologisk ordning.irende

Initieringa

gällerförbudsfall detmissbruksfall och närskillnad mellanfinnsDet storen

ofta kändmissbruksfallen denkonkurrensbegränsning. ärIupptäckaatt en

svårtsåsällanklagomål eller sätt. Det ärfrån början, attannatgenom
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kartlägga företeelsen. Löpande marknadsbevakning och uppspårande bör i

första hand gälla allvarligare konkurrensbegränsningar. Den utövas bl.a.

massmedia bevakas, förfrågningaratt och kontaktpersonergörsgenom

anlitas.

förbudsfallenI självaär uppspårningen och avslöjandet förbjudnadenav
konkurrensbegränsningen ofta det svåraste. Genomförs de föreslagna, nya
förbuden blir det särskilt viktigt med den operativa verksamheten på detta

område. behövsHär aktiv spaning och genomgång tips från allmänhetenav

kontakter med eventuell handräckningsmyndighetsamt och andra berörda.

Direktkontakter kan behövas med aktörer på marknad där misstanke finnsen

överträdelse förbud.om av

Enskilda ärenden läggs efter initiativ den myndigheten eller efterupp av nya

anmälan från utomstående intressenteller Initiatiwerksamhetenpart m.m.

bör få större i denett organisationen.utrymme nya

b Konkurrensundersökning

Med begreppet konkurrensundersökning faktainsamlingden ochavses

bedömning behövs för handläggningen konkurrensärende enligtettsom av

den konkurrenslagen. Uppläggningen och genomförandet sådananya av

undersökningar måste helt underordnas de krav ärendets behandlingsom

ställer.

Ett de viktigaste kraven konkurrensundersökningar gäller tiden förav

slutförandet arbetet. Det gäller inte minst förvärvskontrollen därav

kommittén föreslår tidsfristersnäva för olika i prövningensteg ettav

ärende. Möjligheterna motverka konkurrensbegränsningar kan allvarligtatt

försämras längre tiden går marknadsförhållanden befästs,attgenom

konkurrenter tvingas upphöra med sin verksamhet ocksåDet äretc. en
rättssäkerhetsfråga klagande företag, sig för konkur-att utsattasom anser
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Kommitténtid.rimliginombehandladfår sin sakrensbegrânsningar, anser

undanröjerförhandlingarkonkurrensverketönskvärtdet enär att genomatt

fördröja ärendesväsentligtfår intekonkurrensbegränsning, detta ettmen

avgörande.

ochflexibilitetkonkurrensundersökningarpåkrav om-Ett avserannat

konkurrensärendeUtvecklingengång.arbetetsprioriteringar under ettav

till-omständighetervändning närändradgångermångakan ta nyaen

bekräftas detundersökssakförhållandeExempelvis kankommer. ett avsom

under-tvistig kandå inte längre ärfråganEftersomföretaget.berörda

frågor uppkommafall kanandraned. Ii denna del läggassökningen nya

fallet medtill vad ärärendet. Ibehandlingenunder motsats somav
förhandkonkurrensundersökningar intesåledesutredningsprojekt kan

frågeställningar.givnauppläggning ellervisstilllåsas en

isig in regelsys-söker sättaregleringar krävsoffentligafråga attI manom
regleringenförmyndighetmed denkontakt tas ansvararsamt att somtemet

konkurrensbe-aktuellatill denställningskall kunnaför taatt omman
fallet kanförraej. deteller Iregleringenföljddirektgränsningen är aven

faktainsamlingardevidtas,konkurrenslagenenligtåtgärderinte sommen

avregleringsutredning.initiativ tillförgrundligga tillkanhär görs en

aktuellaefter densjälvfalletmissbruksfallen fårUndersökningen anpassasav
omfattning utgörinnebörd ochKonkurrensbegränsningenssituationen.

övrigt kommerfå Iförst behövervadalltidnästan grepp om.man
och-missbruks-vidförgrundeneffekter ikonkurrensbegränsningens

marknad harvissrrensbegränsningarKonkufusionskontrollprövningen. en

medkontaktanledningkopplingarinternationella att tasällaninte som ger

konkurrensmyndighet.landsannat

klarläggandeochuppspårandeitill delbestår arbetetförbudsfallen avI stor

återstår dockskettSedan dettakonkurrensbegränsningen. attförbjudnaden
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utforma eventuell ansökan till sanktionsavgiftMD med angivandeen om av

grunderna för beräkningen avgiftens storlek.av

Konkurrensundersökningar förutsätter inte den teoretiskt kompliceradtyp av

utredningsmetodik kommer till användning i samband med utrednings-som

verksamheten. Typiska konkurrensundersökningar praktisktär mera

inriktade och ställer krav på förmåga upptäcka och påvisa missbrukstora att

dominerande ställning och andra former skadliga konkurrensbe-av av

gränsningar. innefattar inhämtandeDe uppgifter relevanta förär detav som

aktuella ärendet från bl.a. näringsidkare skriftlig begäran ellergenom

personligt besök. Till undersökningsverksamheten räknas sådana ickeäven

förhandsaviserade företagsbesök tillhar ändamål få fram uppgifterattsom

beviskaraktär.närmast Husrannsakan och regelrätta förhör bedöms dockav

bli aktuella bara i undantagsfall.

Kompetenskraven inom undersökningsverksamheten ligger främst inom

området företagsekonomi, då de uppgifter behövs ofta enskildasom avser
Ävenföretag och många gånger kan frånhämtas företagens bokföring.

juridisk kompetens erfordras i samband med genomförandet konkurrens-av

undersökningar. påKravet snabbt få fram erforderligt underlag iatt

konkurrensärenden motiverar kunskapsuppbyggnad avseende konkurrens-en

och marknadsförhållandena i olika sektorer näringslivet. Den personalav

tillhar uppgift genomföra konkurrensundersökningar därförbör haattsom

branschkunskaper.

Förhandlingsverksamhetc

Förhandlingsverksamheten bör naturligtvis hittills inriktad på attsom vara

undanröja den skadliga konkurrensbegränsningen eller få till ståndatt annan

förändring hindrar skadlighelten. Lyckas detta myndighetenkansom

avskriva ärendet. Konkurrensmyndighetens förhandlingsverksamhet kommer

få större betydelse förhandlingsverksamhet förutsättsMDs fåatt attgenom
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i sambandaktuellFörhandlingsverksamheten baraäromfattning.mindre

förvärvsärenden.missbruksårenden ochmed

Processverlcsamhetd

företagsför-i missbruks- ochförhandlingari blir aktuell närMDProcess

förbud har överträtts.bedömervärvsfall misslyckats eller när ettattman

domstolenssaken undermyndighetenför dåi ärendetbeslutGenom

prövning.

domstolser-sakkunskap ochjuridiski eller HD krävsföra talan MDFör att

ekonomiskföreträdare harmyndighetensocksåViktigtfarenhet. är att en

effekterför vilkaobjektivt redogöraförmågaochkompetens att en

konkurrensbegränsning bedöms ha.

Uppföüning

hardomstolsbeslutbeträffandeochavskrivningsbesluti frågaBåde om egna
ochbeslutet följstillintresse attgivetvis klartmyndigheten attattett seav

konkurrens-det gamla,till tillämpatid återgårefterbevaka attatt enman

likartat.någotbeteendet ellerbegränsande

Ändring regler17.3.2.4 av

offentliga sektorn.deni förnyelsenledavregleringmed ärArbetet ett av

ansvarsområdeninom sinaskallfackmyndigheternaochFackdepartementen

Närexisterande regelsystem.genomföraintiativ till och översynta av

kommittéför-ibestämmelsernaenligtskalltill regler utarbetasförslag nya

kostnadsmässiga konse-förslagensbegränsninordningen och

på konkurren-effekternamåsteutredning ävensådanutredas.kvenser I en

bedömas.sen
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Eftersom syftet med avreglering bl.a. främja liggerär konkurrensen, detatt

tillnära hands konkurrensverket framträdande roll i detatt ge en av-
Ävenregleringsarbete förutses pågåkan under antal kommande år.ettsom

efter det de omedelbara avregleringsåtgärdema har genomförts böratt mera

konkurrensverket ha roll bevakare konkurrensintresset i sambanden som av

tillkomstenmed regler eller översyn bestämda regleringar.av nya av

Behovet avreglering och ökad konkurrens inom offentligaden sektorn harav

ibehandlats kapitel 16. Vi iskall det följande redogöra för vilka uppgifter

vi bör ligga på konkurrensverket.som anser

Bevakning reglerav

Både NO och SPK har uppgiften söka påverka offentliga regleringarattnu

i konkurrensfrämjande syfte. Medel i nuläget står de båda myndig-som

heterna till främstbuds överläggningarär med andra myndigheter och

kommuner, skrivelser till sådana till regeringen,eller be-samtorgan

svarande remisser.av

viktig uppgift förEn konkurrensverket blir fortlöpande följa myndig-att

heters reglerande verksamhet och belysa förslag tillhur eller ändradeatt nya

författningar kan komma påverka konkurrensen. uppgiftVerkets böratt vara

försöka förhindra införandet etableringsprövningar, prisreglering-att av nya

eller dem marknadskonform utformning. I be-attar m.m. annars ge en

vakningsuppgiften ingår intiativ till avregleringsutredningardäven att ta
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Avregleringsutredningar

syftetigenom motiven med denavregleringsutredning omfattar ochEn att

förutsättningarna för regleringenregleringenaktuella prövasamt att om

modifiera målen.förtydliga elleralltjämt och finns skälgäller det attom

regleringen verkligen lett till måleningår huruvidaVidare det bedöma attatt

effekter påverkningar uppkommit,uppnåtts vilka negativa t.ex.samt som

finns andra medel,Slutligen ingår detdet prövakonkurrensen. att om

för uppnå målen medinklusive marknadsorienterade metoder,s.k. att

kostnadseffektivtregleringen på sätt.ett mera

utsträckning tagit framhittills inte i någonoch NO har störreSPK

i sambandförslag till avreglering. har medgenomarbetade Däremot man

offentligabranschutredningar konkurrensärenden berört devissa och även

regleringarna pekat regelöversyner.och behovet av

för konkurrensverket skallKommittén finns motivdet attattanser

liknande slag kommitténgenomföra vissa avregleringsutredningar somav

regeringengenomfört inom flyg- byggområdet. bör docksjälv och Det vara

avregleringsutredningar, kräverinom vilka områdenbestämmer somsom

resursinsatser, skall ochgörasstora vem.av

Tekniska handelshinder

regleringar fungeraTekniska handelshinder kan i likhet med andra som

författningsenligaförsvåra handelsutbytet.konkurrensbegränsningar och De

1990:986 tekniskaområde i förordningenuppgifterna på detta omanges

i framtiden fåtill importkonkurrensen kanMed hänsyn väntasregler. att

i Sverige kommittén iför konkurrenssituationen haravgörande betydelse

för tekniska16 fördelningen bevakakapitel förordat attansvaretatt av

handelshinder över.ses
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Dumpningsundersökningar

Dumpning innebär till land till lägreatt prisexporteras ett annat etten vara

än normala värde. Regeringen kan besluta genomföra under-attvarans

sökningar enligt förordningen 1985:738 dumpningsundersökningar.om

Konkurrensmyndigheten bör medverka i de dumpningsundersökningar som
utförkommerskollegium på regeringens uppdrag. Motivet för detta är att

dumpning kan form underprissättning eller subventionering.vara en av

Underprissättning innebär alltid kortsiktigt lägre priser för köparna.

Underprissättning kan emellertid påverka företagsstrukturen och leda till att

monopol uppkommer i sin på lång sikt kan leda till högre priser.tursom

dumpningsutredningEn liknar i många avseenden konkurrensundersök-en

ning. väsentligaDen skillnaden ligger i vissa uppgifter måste inhämtasatt

från utländska myndigheter och det finns särskilda internationella regleratt

i fråga dumpning. Huvudansvaret för dumpningsutredningama börom

därför ligga kvar kommerskollegium, dock vid genomförandetsom av

undersökningarna bör samverka med konkurrensmyndigheten.

Ofentlig upphandling

Kommittén har i kapitel 16 förordat offentliglag upphandling,att en om

tillär anpassad EGs regler, bör utarbetas och konkurrensverket i såsom att

fall lämpligen bör bli förvaltningsmyndighetcentral för både de statliga och

kommunala upphandlin I denna uppgift ingår utarbeta tillämpnings-attgarna.

föreskrifter informera gällande regler och förmetoder ökasamt att attom

konkurrensen och priserna vid offentlig upphandling. Liksom hittillspressa

bör också verket kunna kritisera olämpliga former upphandling.av

Däremot skulle det inte ingå granska effektiviteten i myndighetersatt system

för anskaffning och inte heller hur myndigheterna följer upphandlings-
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reglerna, denna uppgift skulle liksom hittills ligga påkvar RRVutan resp.

den kommunala revisionen.

17.3.2.5 Uppgifter flyttas till andra myndigheter eller bort-som

faller

Prismätningar

SCBI och SPK genomförs prismätningarlöpande samordnade utgörsom

underlag för SCBs konsumentprisindex KPI. verksamhet har inteDenna

direkt mål främja konkurrensen tillgodoseatt utan att ettsom snarare

allmänt informationsbehov i samhället. Verksamheten bidragit tillhar att

SPK kunnat behålla statistikkompetens, i vissa fall erfordrasen egen som

vid arbetet med konkurrensärenden. Som exempel kan prisjäm-nämnas

förelser i leveransvägransfall. sådana undersökningarBehovet dockärav

ganska litet. Kommittén föreslår genomförandet KPI-mätningaratt av

fortsättningsvis helt överförs till SCB.

Lokala prisundersökningar

Prisundersökningar värde underlag för konkurrensfrämjandeår av som

åtgärder i främst två sammanhang. Dels behöver prisundersökning görasen

i vissa konkurrensärenden viktdet klarlägga näringsid-när är attav om en

kare håller i förhållande till säljareandra låg prisnivå. Dels kanen

prisundersökningar ligga till för information i syfte köparsi-grund ökaatt

prismedvetenhetdans och den konkurrenstrycket på vissökavägen en

marknad. Sådan information riktas tilli första hand konsumenter. kanDet

emellertid förekomma fall där pris- och rabattinformation tilläven köpare

i tidigare led kan påverka konkurrensförhâllandena åtminstoneochgynnsamt

leda till priser.temporärt lägre
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Prisundersökningar intar metodmässigt utrednings-mellanställning mellanen

projekt och konkurrensundersökningar. Prisundersökningarna bygger

sålunda i allmänhet på statistisk undersökningsmetodik med bl.a. sannolik-

hetsurval och försäljningsställen. undersökningsmodell harNärav varor en

utvecklats kan iden dock många fall tillämpas på antal under-störreett

sökningar metodutveckling.utan ny

Behovet prisundersökningar har allmänt diskuterats i kapitel 16.av

Prisundersökningar ingåkan led i marknadsanalys ellerettsom en

branschutredning. uppgift liksom prisundersökningar iDenna konkur-ett

rensärende liggabör kvar konkurrensverket.

Uppgiften prissättningen på olikaundersöka lokala marknader ochatt att ge

information till konsumenterna billigastkan köpaom var man anser

kommittén helt bör överflyttas till länsstyrelserna och den s.k. faltorga-att

nisationen bör integreras i regionalekonomiskade enheterna. länsstyrel-I

seinstruktionen inskrivasbör länsstyrelsen förskall verka ökad kon-att

inomkurrens länet och genomföra lokala prisundersökningar.

framtidaKonkurrensverkets uppgift blir utarbeta metoder för pris-att

undersökningar genomföra vissa landsomfattande utredningarsamt att om

prisutveckling och prisspridning inom särskilda produktområden. Om-

fattningen inriktningenoch lokala prisundersökningar bör däremot

beslutas länsstyrelserna själva härvidoch lokala behov. Det ärstyrasav av

naturligt samrådetlänsstyrelserna med kommunerna hur under-att om

sökningarna etableringspolitikskall har ändrat ochgöras. Kommuner som

släppt fram lágprisbutiker inom dagligvaruhandelnoch ökad konkurrens kan

ha intresse reda detta slår igenom i lägre priser.t.ex. ett attav om
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Förande kartellregisterav

har byggt omfattande kartellregister. föra in uppgifterSPK Attett omupp

karteller och uppdatera gamla kräver hel del Beslutattnya en resurser. om

registrerade företagenregistrering betraktas formellt beslut och deettsom

därförskall höras.

finns inte någon obligatorisk skyldighet anmäla karteller tilldag detI att

bara skyldighet enligt uppgiftsskyldighetslagen på anmaningSPK, atten

därförinformera existerande karteller. nuvarande kartellregistret harDetom

finns skadliga inte registrerade, samtidigtluckor. karteller ärDetstora som

registrerade. registreringdet i registret finns harmlösa karteller Ensom

inte någon ingående prövning kommainnebär heller kartellen kan attomav

skada konkurrensen.

kartellregistret. har intresse förNO har begränsad Detnytta mesten av

massmedia, inte alltid till vilka brister registretdock känner har.som

registrerade pris- marknadsdelnings-del karteller ochEn stor avserav

förbjuds.karteller. Kommittén föreslår dessa samband härmedIattnu

skyldighetföreslår vi föra kartellregisternuvarande lagreglerade attatt

i på konkurrensmyndighetenupphör. bör stället ankomma bestämmaDet att

i vilken omfattning sådant register skall föras. bank- ochoch Inomom

försäkringsomrâdet åligger förandet kartellregister nybildadedenav
ÄvenFinansinspektionen. område frihetdetta bör motsvarande att

registret föreligga.bestämma om

formellt kartellregister förs eller bör konkurrensverketOavsett ettom

olikai sin marknadsbevakning införskaffa informationled typersom om av

informerakarteller. måste självfallet också föra förteckning ochVerket över

föreliggerbeviljade dispenser. misstänker kartellOm verket att somom en

uppgiftsskyldighetsbe-skadlig myndigheten stödhar verkan kan med av
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i upplysningar behövsstämmelsema anmoda företagen lämna deKL att som

för prövning frågan.av

17.3.3 Principiella organisationsstrukturenöverväganden om

i effektiviseraVi har det föregående betonat nödvändigheten attav

konkurrensvården. Syftet omorganisationenmed kan sägas vara

förfå flexibilitet och bredare samlad kompetensstörreatt atten en-
ökade och därmed effek-de krav ställs konkurrensverketmöta som

tivt bidra till nå mål för konkurrenspolitikende uppställsatt som

korta fördelning förbeslutsvägar och klaratt ansvaret attge aven-
målen uppnås

potential förbättre utnyttja kunskaper ochmedarbetarnas attatt-
härigenom uppnå också arbetsmiljöarbetsresultat braett gott men en

för anställda möjligheter till personlig utvecklingmed

handläggnings-god service till allmänheten inkluderande kortaatt ge-
tider.

arbetsuppgifterVi i föregående också redogjort för vilka konkur-har det

principerna för hur olikarensverket skall ha. det följande skall vi diskuteraI

Vi härviduppgifter bör sammanföras fördelas inom verket. behandlaroch

principerna för:

indelning i enheter,-
fördelning arbetsuppgifter ochav-
finansiering.-

17.3.3.1 Principer för indelning i enheter

målinriktatVi har i föregående myndigheten bör hadet betonat ettatt

främjar de målarbetssätt och välja de och medel bästvägar somsom

också i föregående betonatuppställts för konkurrenspolitiken. Vi dethar

mikroekonomi.behovet kunskapsutveckling både makro- ochvad gällerav
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konkurrensverket måste inom olikaDet ha hög kompetens radnya en en

områden såsom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik Personalenm.m.

måste därför ha vidareutbild-god grundutbildning. bör finnas förResurser

ning främstpersonalen arbetsenheter köper de kurserattav m.m.genom

Framförde behöver. allt måste dock kompetensutvecklingen ske i detsom

dagliga arbetet. lärt sig vid framtagning arbetsprodukt skallDet man av en

utnyttjaskunna för arbetsuppgift.nästa

Organisationen måste därför utformas så den främjar kompetensutveck-att

ling. kräver i sin indelning iDetta enheter där medarbetarna hartur en

liknande arbetsuppgifter mål. På så i projektoch kan ellersätt ettman

få hjälpärende och konstruktiv kritik från kollegor på enheten harsom man

daglig kontakt med.

i sig olikaoch för inom enhet kan arbeta medDet är önskvärt att man en

förmedel främja konkurrensen bred kompetens.och haratt att man en

Samtidigt rationell specialisering. få framkräver produktion För atten en

lagarbete bör inte förenheterna enhet ochJu större ärett stora. envara

olikartade risken förprodukter den arbetar med, desto större är attmer

arbetsuppgiften arbetsmotivatio-sig oklar för enskilda medarbetare. Förter

uppgifterdet vikt och tydligastörsta medarbetarna har klaraär attnen av

produktionsmâl.och

kompetensutveckling inom inteKunskapsuppbyggnad och enhet dockären

något självändamål konkurrensverket skall resultatorienterat. Deutan vara

utredningar,olika enhetemas prestationer i form ärenden, rapporter,av

informationsskrifter Resultatet enhetemasbör klart avläsbara.m.m. vara av

målverksamhet följas i relation till debör och utvärderas somupp

uppställts.

produktionsen-Myndighetens därför organiseras iverksamhet bör antalett

produktionsenhet arbetsinsatsema kunnaheter. huvuddelenInom bör aven
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till Administrationen myndighetensknytas klart urskiljbar produkt. ochen

stabsfunktioner små. Produktionsenhetema bör utformade såbör varavara

incitament finns för och samverkan enhetsgränsema.samarbete överatt

Varje enhet bör ha samlat för hela framtagningen vissett ansvar av en

utredningsrapport.produkt, ärende, beslut ellert.ex. ett ett en

Vi inom inte handläggningproduktionsenhet bör blandaattanser man en av

ärenden enligt konkurrenslagen och med längre utredningarstörre, som

syftar till genomlysa konkurrensförhållandena inom viss bransch elleratt en

förslag till avreglering. nämligengenomarbetat skulleDetta göraatt ettge

det svårt prioritera insatserna brådskandeoch ärenden skulle kunna ryckaatt

planeringen.sönder viktigt utvecklar särskildDet är även att man en

kompetens på branschutredningar, avregleringsutredningar ochgöraatt

analyser konkurrensbegränsningars effekter. måste därförMedarbetarnaav

kunna från utredningsprojekt till måste dagligenoch deett ett annat,

kunna utbyta erfarenheter från sina projekt och härigenom stimulera

inriktning tydligt urskiljbara vivarandra. arbetsprodukter,Den mot som

tidigare diskuterat, talar också för skilda enheter för ärendenbör haatt man

och utredningar, självfallet skall olika enheterna samverka.större demen

17.3.3.2 Principer för fördelning arbetsuppgifterav

arbetsuppgifterfråga efter vilka principer uppdelningen ochNästa gäller av

specialiseringen främja produktiviteten och kompetens-skall ske för bästatt

uppdelning,utvecklingen finns förinom verket. standardmodellDet en som

tillämpas innebär ihos konkurrensmyndighetema världen Modellenöver.

huvudsak delar efter marknader eller branscher. Sådanaarbetetatt man upp

enheter kallas fortsättningsvis branschenheter.

varje branschenhet byggs successivt betydande kunskap deI omupp en

marknader för. följer rationelltenheten detHärav är attattsom ansvarar

området. liggervarje också bevakningsansvaret för sitt bl.a.enhet bär
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olika medvid skall på sitt kunnande branscherenheten behov byggaatt om

enhetensärskilda undersökningar utbildningsinsatser. Behovet härav böroch

själv bedöma.

prövningenarbetsbelastningenflera länder orsakas avsevärd delI av aven

kommitténförstärkta förvärvsprövningföretagsförvärv. Med den somav

betydandeföreslår förvänta förvärvsprövningen kommerkan att taattman

i anspråk.resurser

tillförvärvsprövning för branscherVissa valt sammanföra allaländer har att

sådan ordning det äroperativ enhet. Fördelarna med ärenda attenen

enhetligtrutiner tjänstemännen byggerutveckla ochlättare ettatt att upp

specialistkunnande.

prövningenbehandlai likhet med NO valtandra länder harI att avman

konkurrensbegränsningar, dvs. depåföretagsförvärv andrasättsamma som

branschertill den eller defördelats på branschenheterna med hänsynhar

tjänstemänfördel sådan ordning deberörda. med ärär En att somensom

ofta harföretagsförvärvsärenden redan ärendet kommerhandlägger när upp

sighos NO visatpå. hargod branschkännedom bygga Dettaatt varaen

handläggning ärendensnabbsärskilt värdefullt till viktenmed hänsyn avav

företagsförvärvsärende kanvanligtföretagsförvärv. Vidare detär att ettom

gårförvärvet förbjuds,åtgärder inte innebärlösas utanatt somsomgenom

förvärvet.orsakasundanröja konkurrenshinder depå andra änut att som av

tillfrån förvärvsenhetensituation föra ärendeti sådan överAtt enen

resursslöseribåde ochinnebärför andra slag ärendenbranschenhet av

tidsutdräkt.

konkurrensverket vadbranschindelningvill därför förordaKommittén aven

konkurrenslagen.enligt Etthandläggningen samtliga ärendengäller av

företagkanvisserligen ärende rörabranschindelningproblem med är att ett
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tillhör två olika väljerbranscher. Om relativt branschenheterstorasom man

torde dock detta bara aktuellt i undantagsfall.vara

fördel tillEn med branschindelad organisation den anknyter denär atten

organisationsstruktur för finns vid blirnärvarande SPK och NO. Detsom

således lättare bygga erforderligoch utveckla branschkunskap.att upp

viktigt motiv för kommittén för fortsatt branschindeladEtt att stannat en

organisation också de branschenhetema skall ha marknadsbe-är att nya en

vakande och uppspârande uppgift. Särskilt förbuden iöverträdelser denav

konkurrenslagen svåra avslöja.kan upptäcka och lyckasFöratt attnya vara

med detta krävs god branschkännedom, betydande erfarenhet frånen

praktiskt inomarbete och utvecklade kontakter med branschen.personer

Samtidigt finns det emellertid skäl talar för utvecklar kompe-attsom man

för olika förvärvsärenden, prissamverkan,ärendentens typer av an--
budskarteller, upphandling, Lösningenleveransvägran detta problemetc.

kan försöka branschindelningen sådan inom vissgöraatt att attvara man en

bransch har särskilt många viss inomärenden och dennatyp attav en man

branschenhet utvecklar särskild kankompetens. Som exempel nämnas

byggbranschen, finnas sig på spåradär det kan skäl specialisera ochatt att

beivra otillåtna anbudskarteller.

Även inom utredningsverksamheten finns motiv för specialisering.det

Genomförandet s.k. branschutredningar skulle självfallet underlättasav om

har branschindelad organisation i finnsliknande den dag påman en som

SPK. Med hänsyn till konkurrensfrågorna betydelse viökade bedömer att

regeringskansliet relativtoch statliga kommittéer kommer haatt ett stort

behov kartläggningar och beskrivningar pris- konkurrensförhållan-ochav av

på olikaden marknader. Sannolikt inte finnas underlagkommer det dock att

för enhet för branschutredningar.änmer en
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vill specialiseringOm ha med på olika branscher skulleavseendeman en

därför förabehöva avregleringsutred-branschutredningar medman samman

ningar och marknadsanalyser, då organisera hela utrednings-och denna

verksamhet i förslagsvis olika utredningarenheter. Alla dessatre typer av

bedrivs i projektform. visserligen skilda målgrupperDe har och an-

vändningsområden, i praktiken går de in i varandra. Många demen av

branschutredningar iSPK dag har inslag avreglering ochgör t.ex.som av

marknadsanalyser.

Vi det med till kompetensutvecklingenhänsyn kan finnas behovatt ettanser

specialisering. Analyser konkurrensbegränsningars samhällsekonomis-av av

effekterka kräver vi tidigare avancerade nationalekonomiska ochnämntsom

statistiska kunskaper och innehåller inslag forskningstarka och ut-av

veckling. Det handlar kunna bearbeta och från olikadra slutsatserattom

statistiska data. specialisering efter innebär fördelar.En branscher inga

avregleringsutredningEn kräver juridiska och ekonomiska ochkunskaper

förmåga bedöma effekter i olika avseenden reglering. Genomföran-att av en

det kräver kontakternära med olika berörda myndigheter, företag och

organisationer. Mycket erhålls intervjuer.underlaget Enav genom

branschspecialisering eftersomolämplig, många regelsystem plan-är t.ex.-
och byggbestämmelserna berör flera branscher.-

viktig del i kompetensutvecklingenEn vad gäller avreglering ocksåär att se

likheter i verkningarna olika regleringar. Eftersom förslag tillav av-

regleringar ofta kontroversiellaär och starkt motstånd från vissamöter

intressenter krävs det mätt diplomati smidighetoch förett stort attav
Ävengenomföra sådan utredning. särskilddetta kräver kompetens.en en

förhållanden förDessa talar specialisering inom utredningsverksam-ävenen

heten med avseende de olika produkterna branschutredningar, av-

regleringsutredningar och analyser konkurrensbegränsningars samhälls-av
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ekonomiska effekter. Någon klar mellangräns dessa olika typer av

produkter finns inte. därförDet bör ankomma på myndigheten själv att

bestämma hur utredningsuppgiftema fördelasskall på olika enheter.

17.3.3.3 Principer för finansiering

Vi har i det föregående föreslagit ärendehandläggningen och utrednings-att

verksamheten organisatoriskt utförasbör vid olika enheter. Dessa kan ha

olika finansieringsformer.

Kommittén de uppgifter myndighetsutövning liksomär övrigaattanser som
Ävenuppgifter preciserade i författningär bör anslagsñnansieras.som

analyserna bör anslagsñnansieras eftersom de har syfte identifieraattsom

marknader bristandemed konkurrens och därmed samband mednäraett

tillämpningen konkurrenslagen.av

branschutredningarFör och avregleringsutredningar förordar kommittén

däremot form uppdragsñnansiering, möjligtdet särskiljagör atten av som

tydlig beställarfunktion. Myndigheten bör dock ha vissa basresurser fören

själv kunna initiera sådana utredningar. basanslag bör också finnasEttatt

för finansiera allmänna konsultationer för regeringskansliet.att

nuläget finnsI huvuddelen de samlade för konkurrensvård hosav resurserna

SPK, verksamhet går på dels åstadkomma ökad marknadstrans-ut attvars

till förstöd marknadens aktörer, registrering, statistik ochparans genom

löpande marknadsbevakning, dels utredningar fram underlagtaannan genom

för andra myndigheters beslut; underlaget används också för information om

priser och konkurrensförhållanden till såväl regering och myndigheterandra

företag och konsumenter. SPK har således mycket bred målgruppsom en

för de uppgifter hänförs till löpande marknadsbevakning.som



404

inomAnslagsñnansieringen innebär verketSPKs verksamhet att ramenav -
Finan-för regeringens direktiv skall produceras.bestämmer vad som-

förinte betalningsvilja värderasieringsmodellen utnyttjar avnämamas att

Anslagsfinansiering tjänster avseddaproduktionen. produkter och ärsomav

försvårar tydlig ansvarsfördelning mellan producentför vissa avnämare en

och beställare.

falletliksom hittills varitKommittén emellertid konkurrensverketattanser

såledesVerket skallfå huvuddelen sina från statsmakterna.skall av resurser

utredningsuppdrag. Endainte på den marknaden och försökaöppnaut

publikationer o.d.intäkter från försäljning Be-medel börexterna vara av

avregleringsutredningar skall baraställningen branschutredningar ochav

kommittéer. såledesstatliga det ärdepartement eller Trotsgöras attav

viktigtskall finansiera dem, detstatsmakterna i fortsättningen ärävensom

skildredovisningsmässigt klarthåller uppdragsverksamhetenklartatt man

anslagsfinansierad verksamhet. Enfrån ärendehandläggningen övrigoch

uppgifterolikakostnadsredovisning dekorrekt underlättas att typerna avav

bedrivs vid olika enheter.

till organisation17.3.4 Förslag

riksdagens ochställning till principer förRiksdagen har relativt nyligen tagit

198687:99regeringens styrning statliga myndigheterna prop.de omav

principer29. Enligt dessaledning den statliga förvaltningen, KU tarav

till huvud-skall finnas ochriksdagen ställning till vilka myndigheter som

regeringenorganisation. Därefter beslutari myndigheternasdragen om

organisatio-myndigheterna självamyndigheternas grundstruktur, och om

detaljutformning.nens

följanderedovisar kommittén i detutgångspunkt i principerMed dessa

produktionsen-beståför organisation. skall dehuvuddrag Denna aven ny

framgår figur 17.1.och funktionerheter som av
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Riksdagen bör på detta underlag kunna ställning till NO och SPKta om

skall slås ihop besluta övergripande mål och konkurrensverketssamt om

totala resursdimensionering. Kommittén förutsätter ocksådet kommeratt att

tillsättas organisationskommitté för utformanärmare denatten nya

organisationen. Vårt förslag till organisationsskiss bör därför ettses som

underlag för fortsattadet arbetet.

Kommittén föreslår konkurrensverket följandeskall beståatt av pro-

duktionsenheter och funktioner.

Fig. 17.1

KONKURRENSVERKET

l |
Styrelse

Forsk.råd Konkurrensråd

Gd

Stâllföretr.

Juriststab lnLsekr.

Personalochekonomi Stab
Strategiskplanering

Prodfunktioner.

Informa- Utred- Bransch-
tionsen- ningsen- enheter

hct heter

Branschenheter för spåra och undanröja konkur-attsom svarar upp-
rensbegränsningar tillämpning konkurrenslagen, bevakagenom av
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regler och initiativ till avregleringsutredningar, undanröjata egna

tekniska handelshinder, utfärda föreskrifter följa tillämp-ochsamt

ningen upphandlingslagen. Antalet branschenheter fördelningenochav

ärenden mellan beslutas myndigheten.enheterna börav av

Utredningsenheter skall för marlmadsanalyser påsamtsom svara-
uppdrag regeringen statliga genomföraeller andra branschut-av organ

redningar avregleringsutredningar.och Antalet sådana enheter och

fördelning utredningsprojekt mellan dem bör myndig-beslutasav av

heten själv.

infonnationsenhet informeraEn skall allmänt konkurrenslag-som om-
stiftningen och skall i föramedverka resultaten bransch-att utsom av

utredningsenheternasoch samordnaarbete kontakterna medsamt

massmedia. viktigtEtt sammanställa och kommenteraärmoment att

rättspraxis. Myndigheten själv besluta in-bör den närmareom

riktningen informationsverksamheten.av

Till stöd för produktionsenheterna bör det inom myndigheten vidare finnas

vissa stabsflmktioner; förslagsvis följande

Personal och ekonomiadministration-
Strategisk planering-
Internationella kontakter och samordning-
Juridiska konsultationer.-

strategiskaden planeringen ingår utvärdering framI och underlag föratt ta

välja medel och prioritera insatser i konkurrensfrämjandeverkets detatt

arbetet. Funktionen måste därför ha kontakter med produktionsen-nära

heterna olikaoch med forskningsorgan.
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Juriststaben skall främst bistå i enligtbranschenhetema ärenden konkur-

renslagen. Som fallet i lagtillämpningen syfta tillnuläget kommerär att

förhandlingslösningar innebär konkurrensbegränsningar avvecklasattsom

frivilligt. regel sådana själva. BlirI bör branschenheterna klara ärenden det

fråga talan i domstol kan dock behöva bistånd juridiskenhetenom av

expertis. Givetvis måste processföringen ske i samarbete med dennära

branschenhet handlägger Juriststaben kan också utnyttjas förärendet.som

rådgivning inte i förhandlingsarbetetnär aktuell,även är t.ex.en process

och i avregleringsfrågor. Vidare juriststaben utnyttjas vidbör utarbetande

tillämpningsföreskrifter. Myndigheten anlita advokatskall kunnaävenav

jurist för processföring.eller externannan

bör vidare finnas internationellt sekretariat uppgift i frågormedDet ett att

internationella förhållandensom avser

övrigasamordna enheters arbete,-
in-företräda myndigheten utåt, bl.a. i förhållande till utländska,-

ternationella övernationellaoch organ,

informera allmänheten, näringsidkare flera,med-
biträda verksledningen och Övriga enheter med analyser och besluts--
underlag, samt

biträda med intern kompetensutveckling.-

uppgifterna ingår förse utländskövriga enheter med kunskapI rättatt om

arbetsformer i myndigheter. också haoch utländska Enheten bör enom

uppgift handläggningen enligt för-samordnande vad gäller ärendenav

frånordningen tekniska regler, dessa uppgifter förs kommers-överom om

tekniska handelshinderkollegium. Underlag för bedömningen frågorav om

uppgifti från branschenhetema. viktig framtidatorde allmänhet hämtas En

bli EES-bör sköta kontakterna med eventuell EFTA-pelare när ettatt en

Sverigekommit till stånd EG-kommissionenavtal och kontakterna med när

EG-kommissionenblir medlem i den mån EFTA-pelaren eller begärEG. I
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på vederbörande branschenhetutredningshjälp uppgift dock läggasbör denna

särskild projektgrupp.eller på en

arbetsfördelningenframtida kommerfortfarande oklart hur denDet är om

konkurrensmyndig-nationellabli EG-kommissionen och demellanatt

försöka decentraliseraför kommertalar dockhetema. Mycket attatt man

nationellakonkurrensvården till de organen.

små. Vissa stödfunktionervi diskuterat börstabsenheterDe varaovansom

finnasstabsfunktioner skall och denVilkaupphandlasbör externt. som

cheferna förchef ochmyndighetensarbetsfördelningen mellannärmare

myndigheten själv bestämmabörstabsenhetema om.

generaldirektör.styrelse och DeKonkurrensverket skall ledas utsesenav en

ställföreträdare. led-generaldirektörens Hurregeringen liksom ävenav

självmyndigheten beslutaövrigt utformas börningsfunktionema i skall om.

lekmannastyrelsekonkurrensverket bör haKommittén utanatt enanser

statligalekmannastyrelser iFrågan behovetpartsföreträdare. avom

ibehandlassammansättning ochmyndigheter derasoch prop.ansvar

propositionenförvaltningen. Enligtledning statliga198687:99 denom av

medborgerligtsakkunskap ochtillföra myndigheternalekmannastyrelsenkan

fårde folkvaldaförankras ochmyndigheternas beslut kanomdöme; en

regeringensställde sig bakomRiksdagenanknytning till verkställighetsledet.

precisera befogenheter.derasochförslag ha kvar lekmannastyrelserna attatt

huvudupp-verksförordningen, sägerhar skettDet attsomsenare genom

verksamhetenmyndighetstyrelse i statlig är prövagiften för att omenen

anslagsframställning ochfatta beslutbedrivs effektivt. Styrelsen skall om

föreskrifter.RRV-revisioner ochårsbokslut, i anledning omav
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Kommittén värdefullt myndigheten har lek-bedömer det äratt om en

för få synpunkter på utrednings-mannastyrelse bl.a. dennaatt genom

tillämpningsföreskrifter.verksamhetens inriktning och behovet av

enligt tillförsäkrademyndighetsutövning förvaltningsmyndighet RF 11:7ärI

självständighet i regeringen eller myndighet inte kanden meningen att annan

föreskriva myndighet tillämpa verksförordningenhur skall rättsregel. Ien en

inte för besluta i ärendenlekmannastyrelseutrymme attges som avser

lagtillämpning. verksamhet lagtillämp-del konkurrensverketsEn ärstor av

ning enligt konkurrenslagen.

tvâ rådgivande nämligen forsknings-Till verket bör knytasäven ettorgan,

råd och konkurrensråd.ett

forskningsråd motiveras kommittén detInrättandet ärett att attanserav av

förstärkerutomordentligt viktigt konkurrensverket ochdetatt nya upp-

området högkvalitativrätthåller inom ekonomiskkompetensen genom en

forskning. ständigtDels gäller verket behöver analyser konkurrens-att av

former effektivitetshämmande företagssamarbete,utvecklingen och olika av

ständigt existerande lagarsdels gäller behöver analyseratt avman

förhållandena olikaeffektivitet. ekonomiska växlar och betydelsenDe av

samarbetsformer hela tiden utvecklasförändras. krävs detDessutom att nya

intensitet ochmetoder för empiriskt analysera konkurrensensatt rent

utveckling.

förVi forskning underlag denhar tidigare betonat det behövsatt som

strategiska planeringen för metodutveckling vad gäller marknadsa-och

dock skenalyser. Organisatoriskt bör forskningen till övervägande del

fördärför förfoga avseddautanför det verket. Verket bör över resursernya

konkurrensfrågor. Kommittén detfinansiera studier attatt externa anserom

inriktning påinrättas professur i nationalekonomi med särskildböräven en

konkurrensfrågor.
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initieraFör och forskningen för hålla orienteratsamordna verketatt samt att

forskningsresultat vetenskapliga frontlinjenoch den bör ettom nya

rådgivande forskningsrådet, finnas knutet till konkurrensverket.organ,

Inrättandet konkurrensråd motiveras konkurrensverket habörett attav av

utvecklade kontakter företrädare för näringslivet. Rådetmed bör kunna

tillföra kunskaper och erfarenheter för policyskapandetunderlag och försom

den strategiska planeringen. också medverka i förabör kunnaDet att ut

policy till på fungeraverkets aktörerna marknaderna och kunna ettsom

forum för diskussioner innebörden effektivbegreppet konkurrensom av

näringslivetoch vad självt kan för inom olika områden främjagöra att

uppkomsten sådan.av en

Sammanfattningsvis föreslår vi relativt liten organisation för detplatt ochen

konkurrensverket. uppnå effektivitesvinster vikunna deFör attnya som

eftersträvar krävs dock samtidigt samarbete mellan de olika enheternaett

hjälperoch medarbetarna hela tiden utbyter information och varandra.att

kräver samordning och myndighetenenhetsgränsemaDetta över atten

utvecklar ledringsfunktioner stimulerar samverkan. För att samman-som

smälta de olika i finns vid vi det ocksåkulturer dag NO och SPKsom anser

uppgifter.nödvändigt får cirkulera mellan olikapersonalenatt typervara av

17.3.5 Konkurrensverkets med andra myndighetersamverkan

Konkurrenslagstiftningen generell och samtliga samhällssektorer.är täcker

effektiv fungerandekonkurrensvård förutsätter väl samarbete mellanEn ett

olika sektorsmyndigheter. Behovet samarbete harkonkurrensverket och av

vi livsmedels-, flyg- ochuppmärksammat i våra delbetänkanden om

livsmedelssektom 1990:25 framhöll vi NO,byggsektorema. SOUFör att

i syfte koordineraoch jordbruksnämnden måste samarbetaSPK att

för Vi utgick härvid fråninsatserna och uppnå samfállt agerande. attatt ett

frigöra admini-avregleringen inom livsmedelsområdet skulle komma att
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strativa insatser inom områdeoch de förstärkta dettaattresurser som

för finansierasbehövs det konkurrensvårdande arbetet borde kunna genom

omprioriteringar.

Kommittén har inte sig tillräckligt förha underlag närmareansett att nu ge

förslag till den framtida uppgifts- resursfördelningen utformashur och bör

mellan konkurrensverket olika sektorsmyndigheter. vioch börDetta anser

bli uppgift för den föreslagna organisationskommittén. det följandeIen

begränsar vi till vissa allmänna på hursynpunkter samarbetet börattoss ge

utformas.

Ingripanden konkurrensbegränsande förfaranden kan och bör bara görasmot

konkurrensverket. för spåraVerkets och undersökaattav resurser upp

misstänkta konkurrensbegränsningar emellertid därförbegränsade.är Det är

viktigt sektorsmyndigheterna i sin löpande områdesbevakningäven ochatt

ärendehandläggning uppmärksammar konkurrensfrågoma och till konkur-

rensmyndigheten anmäler misstänkta förbud,överträdelser missbrukav av

dominerande ställning e.d. Kommittén skrivahar in sådanövervägt att en

anmälningsskyldighet i vissa myndigheters instruktioner, i fördent.ex.

jordbruksverket,finansinspektionen, boverket, luftfartsverket och det nya

närings- teknikverket. Kommitténoch har emellertid intedetta äransett att

nödvändigt och det bättre konkurrensverketär använder sigatt att av

allmänna informationsinsatser riktade dessa myndigheter.mot

Vi har tidigare kartläggningar och beskrivningar konkurrens-sagt att av

förhållandena i olika branscher inte skall förbehållet konkurrensverket,vara

myndigheteräven andra skall kunna sådana. Om det siggöra rörutan att

undersökningar konkurrensförhållandena i Sverige avseddaärom av som

ligga till grund för operativa åtgärder bör dessa dock konkur-görasatt av

rensverket. förslagMed det till uppdragsfinansiering konkurrensverketsav

allmänna utredningsverksamhet vi i det föregående har förordat detärsom

inte nödvändigt atti detalj fastlägga uppgiftsfördelningen mellan konkurrens-
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sektorsmyndigheterna, vilken myndighet skallverket och utan genom-som

i varje enskilt fall.föra visst utredningsuppdrag får prövasett

följdinte i fråga sådana förfarandenKonkurrenslagen gäller ärom som en

föreliggaspeciallagstiftning. Kommittén det kankonstaterar att enav

olika speciallagar-för konkurrenslagstiftningen och dekonflikt mellan målen

fortlöpandeviktigt konkurrensverket haroch därfördet är attatt enna

utformning ochsektorsmyndigheterna regelsystemensdialog med om

konkurrenspolitikens betydelsetillämpning. måste kunskaperhaDessa om

valmöjligheter.effektiviteten, tillväxten, priserna och konsumenternasför

fungeraemellertid viktigt för dialogen skallSamtidigt det ävenär attatt

olikamotiven för dekunskaper bakgrunden ochkonkurrensverket har om

finns.regleringar subventionssystemoch som

Även Kommittén denkonstaterar härskattereglema har betydelse. attstor

mål åstadkomma ökadskattereformen haftgenomförda har ett attsomnu

emellertid viktigt tillämpningen bl.a. dekonkurrensneutralitet. Det är att av

bevakningföljs konkurrensverketsmervärdesskattereglerna I avupp.nya

negativa effekter på konkur-regleringar ingå uppmärksammabör ävenatt

riksskatteverket förmedoch samarbetaSkatteregler attattrensen av

företagsformer.neutralitet olikaåstadkomma mellan

.3.6 Resurser17

fortlöpande i anslutning tillkonkurrensvården måsteför prövasResurserna

Förhållandena förändrasmyndighetens anslagsframställning.behandling av

EG-integrationen svåra bedöma. detIsnabbt och konsekvenserna är attav

vilka vi bedömerberäkningföljande redovisar vi resurser somen grov av

åren fördebehöva under närmasteKonkurrensverket kommer attattatt

sina uppgifter.fullgöra
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Branschenhetema 50-60 tjänster

Branschenhetema till förkommer del motsvarande uppgifteratt stor svara

iNO dag har. NO har 29 tjänster ärsarbetskrafter. Till detta kommersom

får visst biståndNO med konkurrensundersökningar från SPKatt motsva-

i storleksordningen fem Vi irande tjänster. har det föregående pekat pá

brister i verksamhet, långa handläggningstiderNOs bl.a. och att man

förlorat många mål i Orsaken till förlorat mål dels bristerMD. äratt man

i lagstiftningen, inte empiriskt sindels NO lyckats underbygga talan.att

effektiv konkurrensvård förutom ändringar iFör krävs de lagstiftningenen

vi föreslagit resursförstärkning för spåra och åtgärdaäven attsom en upp

konkurrensbegränsningar. lagstiftningen innebär utökade uppgifterDen nya

bl.a. genom

lagstiftningen uttryckligen inriktas på offentlig näringsverk-ävenatt-
samhet

myndigheten skall föra i angående överträdelsetalan MDatt av-
förbuden bruttopris och anbudskarteller allmän åklagare inumot

domstol

möjligheterna ingripa företagsförvärv vidgas samtidigtatt att mot som-
tiden för handlägga sådana ärenden begränsasatt

möjlighet för frågor dispenskonkurrensverketöppnas prövaatt att om-
och s.k. negativattest i förbudsärenden

uppgifter offentlig upphandling tekniskaavseende ochatt nya-
handelshinder tillkommer.

Samtidigt minskar emellertid myndighetens arbetsbelastning bl.a.genom en

tydligare lagstiftning och genom

kriterierna för förvärvsärenden, vilketändras ingripanden i böratt-
underlätta prövningen företagsförvärvav
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förbuden konkurrensbegränsande åtgärder tillutvidgasatt mot att-
omfatta horisontellt prissamarbete och marknadsdelning. innebärDetta

bevisbördan lättar för myndigheten i dessa Samtidigtärenden. kanatt

överträdelser förbud öka, liksom antalet dispenser.väntas Totaltav

bedöms dock arbetsbelastningen minska någotsett

möjligheterna för företagen själv föraökar sin talan i vilketMDatt att-
för konkurrensmyndigheten blir självgående.gör att systemet mera

Sammantaget bedömer kommittén verket med rimlig ambitionsnivåatt en

klara de gamla uppgifterna 50-60och totalt skulle behöva tjänsteratt nya

vid branschenhetema. råder osäkerhet vilkaDet stor om resurser som

kommer krävas; det särskilt svårt omfattningenär bedöma verketsatt att av

uppgifter inom upphandlingsområdet. Vi utgått frånhar det kommeratt att

finnas särskild branschenhet för offentligaden sektorn och arbetetatten

föreskrifter tillmed upphandlingslagen inordnas iskall kunna dennam.m.

omfattandeenhet. uppgifterna blir avhängigtHur dock hurär av upp-

handlingslagen utformas. finns därför skäl resursdimensione-Det prövaatt

ringen i utformningensamband med ställning till de framtidaatt tas av

upphandlingsreglerna. kan det motiveratEventuellt skapaattvara en

särskild enhet för offentlig upphandling.

50-60 tjänsterMed kan 5-7 branschenheter lämplig uppdelning förvara en

få rationell planering fungerandeoch enheter.att en

Utredningsenheterna 36-46 tjänster

uppdrag, utredningar i övrigt löpande marknadsbevakning SPKFör och har

tjänster.i dag 115 Delar utredningsverksamheten och marknadsbe-av

vakningen flyttas ingår ikommer till branschenhetema och där deöveratt

50-60 tjänsterna tidigare Prismätningama flyttas tillbehandlat. översom

och förandet kartellregistret upphöra.SCB kanav
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Kommittén utredningar allmänt upplysande och marknadstrans-attanser av

karaktär bör dras ned kraftigt.parant

analyserFör konkurrensbegränsningens effekter bedömer kommittén attav

det behövs fastaantal tjänster jämte konsultmedel. skall heltDessaett

anslagsfinansieras.

Omfattningen branschutredningar och avregleringsutredningar, dvs. denav

delvis uppdragsñnansierade utredningsverksamheten, beror i vilkenav om-

fattning konkurrensverkets tjänster kommer efterfrågas.att

kommitténsI grundläggande marknadsanpassningsynsätt verksam-om av

ingårheten på detta område efterfrågestyming produktionen tilllederatt av

effektivitetshöjningar. Om konkurrens finns med andra utförare särskiltkan

effektivitetsvinster förväntas Effektivitetsvinstemauppkomma. uppnåsstora

de produkter och tjänster erbjuds sin utformningtill ochattgenom som

volym till vad uppdragsgivarna eller faktisktbeställarna Önskar.anpassas

Vidare påverkar den finansieringsform följer efterfrågestymingenmedsom

den produktivitet med vilken enskildade uppdragen utförs. Sammantaget är

det, enligt vår bedömning, fråga väsentliga effektiviseringarom av

verksamheten.

efterfrågestyrningenI ligger i fall regeringenavnämarna, dvs. detta ochatt

dess kansli statliga kommittéer, förfogar köpkraft vilkenmed stödöversamt

olika slag och i olika former anskaffas.kan kan använda sinaAvnämamaav

på olika för skaffasätt stöd från olika utredningsorgan.t.ex. attresurser

betyderDetta det inte förmöjligt kommitténär med precisionstörreatt att

hur efterfrågan på olikatotalt och områden regeringenstorange som- -
kommer rikta de tjänsterprodukter och det konkurrensver-att mot som nya

ket erbjuder. Omvänt det också svårtär därmed med precisionstörreatt
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faktisktverksamhetenbegränsningarområdenvilkasiguttala avsomom

förhållanden.jämfört med dagensskekommer att

verksam-framdeles skall avgöraefterfrågantill detMed hänsyn äratt som

förhandpåmeningsfulltinteegentligenframstår det atthetsvolymen, som

onekligeninnebärSamtidigtuppkommer.besparingvilken somange
efterfrågestyminganvändninganslagsñnansiering till ökadövergång från av

samband mediredankunna göraseffektiviseringar bör attbetydandeatt

personalad-planeringsskäl ochAvövergång sker till det systemet. avnya

övergängsögonblicket haförnödvändigtdet ocksåministrativa skäl är att

några avseenden.utgångspunkter ifasta

branschutredningartiostorleksordningeniefterfrågan tillVi uppskattar

ochsvårighetsgradvarierandeåretavregleringsutredningar om-avomresp.

fattning.

vid36-46 tjänsterbehövaskommervi detSammanlagt bedömer attatt

anslags-börtvå tredjedelaromkringutredningsenheterna, varavarav

finansierade.

tjänsterInformationsenheten 7

sju tjänster. Det ärvi det behövsinformationsinsatser beräknarFör att

idag finns SPK.ungefär vad som

tjänster22Verksledning och stabsresurser

22totaltdet behövsviberäknarverksledning och stabsresurser attFör

på sinai dag läggeroch SPKvad NOmindrebetydligt äntjänster. Det är

häremellertid med göraVi räknaradministration. attverksledningar och en

bådadesammanslagningenrationaliseringadministrativbetydande avgenom

myndigheterna.
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Sammantaget beräknar vi idet det verket kommer behövas 125att attnya

tjänsterårsarbetskrafter. fördelningenDen närmare tjänster mellanav

branschenhetema och utredningsenhetema bör föreslagnaden organisations-

kommittén analysera. börDenna ställning tilläven resursbehov förta

eventuellt tillkommande arbetsuppgifter för upphandling och tekniska

handelshinder och hur dessa skall inordnas i den organisationen.nya

kapitel 18 redovisasI det verkets totala resursbehov och de besparingarnya

vi bedömer kan jämfört medgöras de anslag har anvisats försom som

budgetåret 199192.

Kommittén har i det föregående redogjort för statsmaktemas beslut att

allmän prisreglering endast skall tillgripas i undantagsfall. Om prisstopp på

vissa i särskilt krisläge skulle införas samtidigtbör beslutettvaror om

kontrollorganisationen fattas. Vi vidare föreslagithar priskontoren vidatt

länsstyrelserna inordnas i de regionalekonomiska enheterna. Vi bedömer att

det på dessa i genomsnitt behövs två tjänster för genomföra lokalaatt

prisundersökningar och länsstyrelserna härutöver inte någrabehöveratt

ytterligare basresurser för eventuella framtida prisregleringar. ingåbörDet

i organisationskommitténs uppgift bedöma hur skallnärmareatt resurserna

fördelas olikamellan länsstyrelser och hur länsstyrelsemas prisundersök-

ningar skall organiseras och ledas.

17.3.7 Namnfrågor

vi tidigareSom bör på den myndigheten konkurrens-sagt namnet nya vara

inteverket, statens pris- och konkurrensverk. Vi vill härigenom markera

den myndigheten inte längre skall statlig kontrollmyndighetatt nya vara en

med i instruktion fastslaget för övervakning prisregleringar.ett ansvar av

viktig uppgift förEn konkurrensverket bidraskall till öppnaatt attvara

marknader främjaoch utveckling företag. Kommittén har därförav nya
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i myndigheten med uttrycketden ävenövervägt att namnet tanya

målennäringsfrihet, har inte behövs, eftersom detbedömt dettaattmen av

för konkurrenspolitiken framgården och konkurrenslagen klart attnya

konkurrensverket då gäller slå vakt ochhar central roll det atten om

utveckla näringsfriheten.

Kommittén beteckningen NO skall behållas i denhar även övervägt om nya

organisationen. ombudsmannafunktionen särskiltSverige hävdI är ettav

självständig från övrig förvaltning friståendeämbete ochutgörsom en

funktion. fristående från verkställande makten och hardenDen är t.ex.

ingen styrelse. Ombudsmännens uppgift normalt företräda allmänhetenär att

myndigheter närings-eller i NOs fall starkaävengentemot gentemotsom

livsintressen. kommitténs förslag tillNOs funktioner överförs ettgenom

traditionellämbetsverk typ.av

Chefen funktionför konsumentverket också funktionen KO. KOs ärhar av

praktikenföra i Uppgiften föra emellertid ibl.a. talan talan harMD.att att

för KO-ärenden.i utsträckning till tjänstemän i sekretariatdelegeratsstor ett

Endast undantagsvis för KO själv talan i MD.

Kombinationen för sig mindreverkschef och ombudsman med enav

flexibilitet eftersomdet gäller verkschef, det harnär valet ansetts varaav

nödvändigt jurist domstolserfarenhet.ombudsmannen med Detäratt

framstår inte självskrivet chefen för alltid börkonkurrensverketattsom vara

kombinationjurist eftersom konkurrensfrågor i utsträckning ärstor aven

juridik och ekonomi. kräver dessutom han eller honDet arbetssättet attnya

förmycket ledaregenskaper kan formulera tydliga målhar goda och

ordningenheternas verksamhet. förefaller därför lämpligDet attvara en

chefen för såväl framståendekonkurrensverket blandkan rekryteras

jurister.ekonomer som
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Konsekvensen blir NO-funktionendetta inte bindas tillbör verkschefs-attav

funktionen. iMan skulle stället kunna tänka sig ordning innebär atten som

antingenNO chef för verket generaldirektörensär eller ställföreträdaresom

chef för NO sekretariat.ett

Frågan emellertid vilket självständigtär värde hardet behålla be-att

teckningen NO. KOVKOInom har det i praktiken visat sig KO sällanatt

själv för italan och processförande funktionenMD den alltså inte medatt

nödvändighet måste förbunden med ombudsmannafunktionen. Skäl talarvara

i ställer för det bör ankomma på självtverket iavgöra detatt att vem som

enskilda fallet lämpligen förabör verkets någontalan inomoavsett om

juriststaben utnyttjas eller målet anförtros jurist.externom en

Kommitténs slutsats blir alltså beteckningen kanNOatt avvaras.
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18. EKONOMISKA EFFEKTER

Enligt kommittéförordningen 13 § skall utrcdningsförslag innehålla en

beräkning kostnadskonsekvensema. anvisningar förde kommittéarbetetIav

finns i kommittéhandboken 1987:1Ds SB bl.a. detsägs ärattsom

nödvändigt beakta inte bara förkonsekvenserna statsbudgeten, ocksåatt utan

konsekvenserna för kommunerna, näringslivet enskilda människorna.och de

Efekter på statsbudgeten

Vi har beräknat lönekostnadema för konkurrensverket kommer bli 40att att

hänsynmi1j.kr. Med till tillgång till kvalificeradverket behöveratt mer

personal har vi räknat 10 % högre genomsnittslön i detmed verketca nya

jämfört med den i dag har vid NO och SPK.man

Vi har räknat klara sigmed det verket kommer kunna med enbartatt attnya

lokaler i vi minskadde SPK dag har. Totalt räknar med lokalkost-som en

nad på 1,5 mi1j.kr. Härvid vi inte tagit till NO i dag intehar hänsyn attca

har marknadsanpassad så varit fallet skulle den angivnahyra. Om be-

sparingen sannolikt blivit större.

Övriga bli vilket mi1j.kr.kostnader beräknar vi ll mi1j.kr., 4nästan är mer

NO och SPK i dag har. övriga kostnader ökar, personalenän Att trots att

föreslås minska, vi verket isammanhänger med detatt attanser nya
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omfattningbetydande bör uppdragsmedel för beställa utredningar ochatt

forskningsuppdrag.

ochNO SPK har i budgetpropositionen 199091:100prop. anvisats ett

förslagsanslag på tillsammans 69 milj.kr. framgårSom tabell 18.1av

föreslås besparing 9 milj.kr. praktiskaav skäl vi jämförelsen förgören

år 199192.

18.1Tabell Beräknat förresursbehov konkurrensverket och beräknade besparingar.

Årsarbetskraf-Milj.kr.
ter

KONKURRENSVER- Lönekostn. 12540,0
KET Lokalkostn. 9,0 varav 12ca

Övriga kostn. 11,0 uppdragsñnans-
Totalt 60,0 ierade

NO Lönekomx. 10,1 32
Lokalkøstn. I ,0
Övriga karm. I_i
Total 12,5

SPK Lönekøstn. 41 I 146,Lokalcourt. 9,5 varav 6 upp-
Övriga kostn. ;§42 dragsfinansie-
Totalt 56,5 rade

NO SPK 51,2Lönekostn. 178+
Ifokalkostn. 10,5
Övritzakostn. L;

69,0Totalt

Differens: -9,0 53-
Ökadekostnader 3MD 1,5+ +

+1,4SCB 4+
Professur 1,1+

Minskade kostnader LST -2,0 6-
TOTAL DIFFERENS 527- -
besparing

Baserat dagenshyresnivåpå
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föreslår vitill milj.kr.för uppgår idag drygt 4 För MDKostnaderna MD

belastninganslagshöjning 1,5 milj.kr. för den ökademed att motsvaraen

tidigaretillförs former mål. Vi hardomstolen får på grund denatt nya avav

KPI-berälcningamauppgifter för skallföreslagit vissa behövsatt som

fyra tjänster eller milj.kr. börtill motsvarande 1,4överföras SCB. Resurser

myndigheter. Kostnader för denöverföras till dessaföljd häravsom

konkurrensinriktning beräknarnationalekonomiprofessuren i medföreslagna

milj.kr.vi till 1,1

huvudmannaskapet för priskontorenvidare föreslagit deladeVi har detatt

regionalekono-i länsstyrelsemasskall integrerasskall upphöra och dessaatt

198990fanns det år totaltVid priskontormiska enheter. länsstyrelsemas

årsarbets-årsarbetskrafter 72 % eller 5474,6exkl. Stockholm varav ca

årsarbetskrafter ifanns det 10SPK-uppgifter.krafter för Dessutom

redovisatsorganisation kostnaderna haringår i ochStockholm. SPKsDessa

organisationen behövai kommerVi med denräknar attatt nyamanovan.

48 årsarbets-eller totaltgenomsnitt två årsarbetskrafter länsstyrelsei perca

besparing påföreslår såledesinkl. län. Vikrafter, Stockholms sexen

årsarbetskrafter 2 milj.kr.eller ca

belastning på statsbudgetenförslag minskadinnebär således vårtTotalt en

överförandevi eventuelltomkring milj.kr. bedömermed 7 Härutöver ettatt

kommerskolle-upphandling frånhandelshinder ochfrågor tekniskaomav

besparingar.vissa ytterligarekunna leda tillgium börRRVresp.

samlatskall hakonkurrensverketVårt förslag innebär ochMD ettatt ansvar

utredauppgiftpolisenskonkurrensvârden. betyder bl.a.för hela Det attatt

vite.uppgift utdömaliksom kammarrättensförbud upphörbrott attmot

vissa medeltillföra statskassansanktionsavgifter kommerInförandet attav

vi inte kunnat uppskatta.storleken på dessa harmen
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Administrativa konsekvenser för företagen

Kommitténs förslag innebär ökad administrativ belastning på företagenen

främst vad gäller anmälningsskyldigheten vid företagsförvärv. Flertalet

förslag syftar emellertid till minskad belastning. Hit hör förslagenen om
avregleringar ändringarna i uppgiftsskyldighetslagensamt och slopandet av
skyldigheten föra kartellregister. Utredningarna kringatt överträdelser av
förbuden kan göras väsentligt enklare än motsvarande utredningar, som nu

förgörs visa ingripande missbruk behövs.att viktigatt En uppgift förmot

konkurrensmyndighetema är också förankra tankarna bakom denatt nya
konkurrenslagstiftningen intensiv informationsverksamhet, sågenom atten

efterlevnadsgraden blir högre. Härigenom kan behovet konkurrens-av

undersökningar minskas i motsvarande mån. Våra förslag innebär ökaden
grad harmonisering med EGs regler. Detta bör medföra minskadav en
administrativ belastning för företagde är verksamma på EG-markna-som

den.

samhällsekonomiska efekrer

Vi har i kapitel 3 redogjort för de analyser gjortEG effekternasom av av
slopade handelshinder och skärpt konkurrens i Västeuropa. De samhällseko-

nomiska vinsterna beräknas bli i storleksordningen 5 % EGs ViBNP.av
har redogjortäven för de studier gjortshar i Sverige effekternasom om av
jordbruksregleringen. Någon studie våra förslags samlade effekteregen av

har vi däremot inte gjort.

Kommittén vill emellertid erinra vårt förslag till konkurrenslagattom ny
utgår från samhällsekonomisk grundsyn. Vid ingripanden företagen mot

hämmar konkurrensen vidoch prövning företagsförvärv skall bådesom av

positiva och negativa effekter beskrivas och värderas, bedömningenoch om
konkurrensbegränsning skadligär baseras på samhällsekonomisken en

analys.
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Vi ihar det föregående föreslagit olika kompetenshöjande åtgärder i den nya
organisation för konkurrensvården. börDetta öka förutsättningarna för att

konkurrensverkets ingripanden kommer baseras på sådana samhälls-att

ekonomiska analyser och bara riktas förfaranden har verkligtmot som

negativa samhällsekonomiska effekter.

Kommittén bedömer våra förslag kommer ledaatt tillsammantaget att

betydande samhällsekonomiska vinster bidraoch till dynamisk utvecklingen

långsiktigt förbättrar det svenska näringslivets internationella konkur-som

renskraft. Det har emellertid inte varit möjligt i detalj kartlägga ochatt

förutse vilka effekter förslagen kommer få för enskilda branscher.attsom

därförDet är enligt kommitténs uppfattning nödvändigt efterdet tidatt en
vidtas fristående och kritisk utvärdering det regelsystemet ochen av nya

myndighetsorganisationen.
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19. SPECIALMOTIVERING

19.1 Förslaget till konkurrenslag

BESTÄMMELSERINLEDANDE

1 § lagDenna har till ändamål inom privat och offentligatt
näringsverksamhet skapa och upprätthålla effektiv konkurrensen
som

främjar rationell produktion och god resurshushållning,en en
2. bidrar till marknaderöppna främjar etableringatt samt av nya
företag och utveckling produkter,av nya

leder till lägre priser och avgifter, och
4. konsumenter och andra köpare valfrihet och möjligheterger

påverka utbudet tjänster och andra nyttigheter.att av varor,

paragrafenI uttrycks målen för konkurrenslagen. Motiven för regeln har

redovisats i kapitel Bestämmelsens betydelse för tillämpningen av
missbruksbestämmelsen i 13 § har belysts i avsnitt 11.1.

2 § tillämpasDenna lag i fråga konkurrensbegränsningarom
med verkan inom landet.

tillämpasLagen inte överenskommelse mellan arbetsgivare
och arbetstagare angående arbetslön eller andra arbetsvillkor.

Vad i 2 § överensstämmer med KLs ståndpunkt i de två frågorsom anges

bestämmelsen Paragrafensrör. första stycke principensom attanger
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konkurrensbegränsningen i frågatillämpning förutsätterkonkurrenslagens att

konkurrensbe-inlandsverkan. det gällerinom landet, Närhar verkan s.k.

förfarandetfinns kravetföretas landet ärgränsningar även attutomsom

påtagliga effektermarknaden och det hardirekt inriktat den svenska att

effektprincipen. Regeln i andra stycket 41 § KL.den s.k.där, motsvarar

till internationell överenskom-3 med hänsyn§ Om det krävs en
fråga åtgärdprövningregeringen beslutamelse, kan att omav

beträffande konkurrensbe-i enskilt fall får skeenligt 31 § ett en
sådan konkurrensbe-landet.gränsning verkan Enmed utom

strider överenskom-skadlig, dengränsning skall motomanses
melsen.

efter framställningenligt första stycket skerRegeringens beslut
bifallit framställningenregeringen harkonkurrensverket. Omav

56 58åtgärder enligt ochbeslutafår konkurrensverket om -
61 §§.

delvis12 andra stycket hari första § KL. DetRegeln stycket motsvarar

i avsnittbehandlatsBestämmelsen harsitt innehåll från 12 § UL.hämtat

l4.2.10.

KONKURRENSBEGRÄNSNINGARFÖRBJUDNA

Bruttoprisförbud

försäljning ellerinte i samband mednäringsidkare får4 § En
uthyrning av en vara

vidi dennenäringsidkare ledbetinga sig ett attsenareav en
visstuthyrning inte skall underförsäljning eller ettav en vara

pris, eller
visstprissättningen i ledtill ledning för ettett angesenare

detuthyrningpris vid försäljning eller utan attav en vara
framgår priset får lägre.sättasatt

i 1982 årsbestämmelsen KL.i huvudsakBruttoprisförbudet motsvarar

interäckvidd det täckerfått något vidareFörbudet har dock attgenomen

situationendenförsäljning till ledet ävendetenbart attutansenare
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näringsidkaren i det ledet förfogar över hyresman påsenare varan som

grund leasingavtal. Detta har it.ex. utvecklats avsnitt 10.5.av

Priskanellförbud

5 § näringsidkareEn får inte ingå eller tillämpa avtal medett en
näringsidkare avtalet innebär bestämmande ellerannan om

rekommendation pris eller rabatt vid tillhandahållandeav av
tjänst eller nyttighet.vara, annan

Paragrafen, innehållerär förbudet horisontell prissamverkan.motsom ny,

Alla former prissamverkan, det frågaär bindande elleroavsettav om om

rekommenderande samarbete, förbjuds enligt denna regel. Som kommittén

har utvecklat i den allmänna motiveringen bygger regeln på presumtionen

sådant samarbete i betydande fallatt ett antal kommer leda tillett att en
sådan hämning konkurrensen förfarandena inte kan godtas.attav

Enligt denna paragraf får näringsidkare inte ingå eller tillämpa avtal med

näringsidkare bestämmandet pris eller rabatt. Att ytterligareannan om av

förfaranden träffas förbudet framgår ll jämställsdär avtal med iav av

samförstånd tillämpat förfarande och påtryckning i syftegemensamt att

till stånd avtal eller förfarande.ett Av paragraf framgårgemensamt samma

förbudet endast gäller ingåttsavtaletatt eller tillämpats mellanom

näringsidkare är eller kan bli konkurrenter till varandra.som

Principiellt utgångspunktenär således konkurrenter eller presumtivaatt

konkurrenter inte skall samarbeta detta Prissamarbete otillåtet,sätt. är

sig det hela priset eller blott del därav. Det motsvarandevare avser en

gälleri fråga rabatt.om

detta framgårAv förbudet till början träffar sådana priskartelleratt en som

består i avtalsbunden prissamverkan i horisontelladet ledet. Enligt
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vidareSåsom otillåtetotillåtet.bestämmelsen redan avtalsslutetär attanges

tillämpar avtalet.man

träffasskriftliga eller muntliga,också formliga avtal,änAtt annat av

framgår llförbudet av

inne-kalkylnormer. kanibland kallas Dessasamarbete kan vadEtt avse som

situationer och därigenomi olikaföreskrifter påläggssatserhålla t.ex.om

kani vissa delar. Som exempelpåverka priskalkyleringenkomma tasatt en

utgångsprestation och därtillför vissi prisetkronor upptarsom angernorm

prestationer kan gällatilläggsprestationer.procentpåslag för skilda Dessa

densådan hur äntidsåtgång utgöradministration, eller Enannat. norm -
förbudet.faller därför underochform prissamverkanbetecknas en av-

prisnivån.påverkartill delockså endastgäller närDetta ennormen

uppenbarligenpriser förändrasprislistahorisontell medEn gemensamma

horisontell kalkylnormutfärdarsakligt i ställetinte att somenav man

i prislistan.innehåller beräkningar harde utmynnatsom

endastkalkylnormeri frågadet finnas samverkankanDäremot somom

därvidkansamverkandeprestationers omfattning. Dekartläggningavser av

ivilka delmomentpunktvissig mallanvända enangersomav en gemensam

funktiondå tillmall harkostnadstäckning.prestation kräver Denna attsom

prisberäkning. Somriktigföretagsekonomisktförunderlagutgöra en

förbudetalltså inte undermotiveringen fallerframgått den allmänna attav

ärvissa fasta kostnaderbeaktartillhandahålla kalkylunderlag somsom

form relateraddärtill i någonkalkylen ärför bransch. Omengemensamma

påverkasså prisetföretagenmellanindividuellakostnadertill är attsom -
otillåten prissamverkan.deleni dentill viss del innebär denhelt eller -

förbudet.faller under DäremotmaximiprisfrågaOckså samverkan i om

funktionersamarbetesamverkanpriskartellförbudetintegäller omsom avser
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exempelvis ekonomi, inköprör eller marknadsföring. Ingenting hindrarsom

emellertid dessa fall enligtprövas generalklausulen.att

stycketFörsta täcker också samverkan i säljorganisation eller motsvarande.

Till skillnad vad gäller enligt i frågaKL anbudskartellförbudetmot om

undantas alltså inte sådan samverkan frångenerellt förbudet. vissAtt

samverkan i sådana organisationer blir generellt undantagen från förbudet

framgår det småföretagsundantag behandlas i 10av som

saknar betydelseDet för bestämmelsens tillämpning prissamarbetet ärom

förmånligt för köparna inte.eller

Förbudsregeln inte begränsadär till fallgälla det samverkan prisetröratt att

Ävenför eller jämförbara det fallet samverkan sikte påatt tarsamma varor.

endast enda nåringsidkares prissättning omfattas förbudet.en av

Prissamarbete otillåtet ocksåär detnär den kontrahen-rör en vara som ene

saluhåller i sitt sortiment vilkenmed han inte konkurrerarten gentemotmen

den andre. Samverkan i sådant fall måste nämligen ha sin grundett antas

i föreliggerdet konkurrensmässig fördel för någonatt parterna.en av

Bestämmelsen förutsätter dei något avseende bliär eller kan konkurren-att

framgårSom specialmotiveringen till ll § räcker det med deter. ärattav

potentiella konkurrenter. Oftast kan det geografiska marknaderantas att

delvis täcker varandra samverkan område,när inom vilketstörreettavser

flera delområden är upptagningsområden för två eller fleragemensamma av

näringsidkama.

Av det anförda framgår tillräckligtdet är samverkan mellanatt att

konkurrenter endast den pris eller rabattering på någonavser enes vara.

Bestämmelsen täcker också frågadet bådas prisär eller rabatt. Detatt om

krävs däremot inte bådas pris och rabatt har storlek.att samma
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i föreningsformi sin skeSamverkan mellan konkurrenter kan helhetäven

därvid föreningens i föreskrifteroch komma till uttryck i stadgar eller som

sammanslutningEnligt likställs beslutföreningen utfärdar. 89 § avav

förfarande. måstenäringsidkare Detmed överenskommelse eller gemensamt

inte visa sig i sådanasamarbetet i förening behöveruppmärksammas att en

också bedrivas slutet inomskriftliga former. Samarbetet kanoch öppna

i priskommitté eller motsvarande. kanföreningsstyrelsen, särskild Deten

också juridiska formen styrelsebeslut.ha den ettav

fårbranschförening inte samverkai 89 innebär ocksåBestämmelsen § att en

näringsidkarepris rabatt medsamråda bestämmandet ellereller enom av

sina medlemmar.säljled föreningeni det representerar genomsomsamma

näringsid-påverkan på sådanFöreningen får inte i sådant fallheller utöva

kare.

19909l:NU33 32sitt s.näringsutskottet i betänkandeSom uttalat

på ellerförlustbringandeförutsätter finansiering export gemensamav -
medverkandeförlustöverföringar mellan dekollektiv basis vinst- och-

medför samtidigt de berördaslagföretagen. samarbete dettaEtt attav

svenskaprissättning produkterna denföretagens individuella av

kollektiv innebär därmedfinansiering grundmarknaden påverkas. En en

priskartell, tillkommenjämföras medindirekt prissamverkan. kanDen en

paragraf.förbudet i dennaomfattas därmedi bestämt syfte ochett av

priskartell-sanktionsavgift vid överträdelse20 finns bestämmelser§I avom

förbudet.

Marknadsdelningyörbud

medingå eller tillämpa avtalfår inte6 näringsidkare§ En ett en
näringsidkare avtaletannan om

tillhandahål-förädling ellerproduktion,innebär delningen av
nyttighettjänst ellerlande annanvara,av en
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i kvoter-
i geografiska områden, eller-
i kundkretsar, eller-

innebär produktionen eller utbudet tjänst elleratt av en vara,
nyttighet begränsas på något sätt.annatannan

Här näringsidkare inte får ingå eller tillämpa avtalatt medanges annan
näringsidkare delning produktion, förädling eller tillhandahållandeom av av

tjänst eller nyttighet i kvoter eller på geografisk grund elleren vara, annan

i fråga kunder. Inte heller andra produktions- eller utbudsbegränsningarom

tillåtna.är

Bestämmelsen vadrör brukar kalla marknadsdelningskarteller ochman avser
näringsidkare är eller kan bli konkurrenter jfr ll §.som

Till delning kvoteri hör bl.a. kommer överens huratt parterna storom

andel deras sammanlagda produktion eller försäljningav av en vara som var
och idem fortsättningen skall ha.en av

Vad endast specialiseringsavtalär faller utanför förbudet.ett Det ärsom

således i princip inte kvotering i bestämmelsens mening två konkurre-atten

rande näringsidkare kommer överens den skall exempelvisattom ene upp-
höra tillverka viss produkt. sakI är detta i ställetatt specialiseringsavtal,ett

eftersom följden blir den avstår från konkurrera med denatt andreattene

i fråga den aktuellaom varan.

Med kvotering sålunda i bestämmelsen mellan kontrahentema kvar-attavses

står konkurrensförhållande beträffande produkten i frågaett deattmen

inbördes iakttar begränsning tillverkningens eller försäljningensen av

storlek.

Begreppet här varuslag. Marknadsdelning kan antingenröravara avser

produkt eller de samverkandes skilda produkter inomsamma samma
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inte för bestämmelsenexempelvis personbilar. Självfallet krävsvaruslag, att

försäljning inomdelningen all tillverkning eller allskall gälla att avser

ifrågavarandelandet varusort.av

hänförastillämpningen får vidare beaktas till varuslag kanVid att samma

utformning eller påvisserligen skiljer sig i sättprodukter annat mensom

förhållandetRedan detpå något ägnade varandra.sätt är ersätta attattsom

berördavisst uttryck för deti sådant fall kvotering har skett attger

nämligen enligt vadsambandet föreligger. kvotering förutsätterEn som

kan konkurrera.i sakens det fråga produkterligger ärnatur att om som

i frågaföreligger vad gällerHärvidlag viss skillnad mot omsomen

specialmotiveringenframgåttpriskartellförbudet. Prissamverkan är avsom

produktförfarandet gäller ärtill 6 förbjuden oberoende§ somenav om

föremål för näringsidkamas inbördes konkurrens.

r svårighetsituationer det.Vid rättstillämpningen kan förekomma när möter

specialise-väsentligen kvotering ellerviss samverkanavgöraatt avserom

alltid i frågaIngripande generalklausulen kan skering. med stöd omav

prövning därföri för sig faller under förbuden. kanförfaranden och Ensom

missbruksbestämmel-alternativt förbudsbestämmelsen ellerkomma gällaatt

sen .

inne-förbudet delning geografiska områden. Delningen kanVidare gäller i

sitt distrikt så inom varjetilldelar varandrabära, konkurrenterna attatt var

frånfått konkurrens den andre.distrikt den har detta skyddadär motsom

bakomliggandesin grund iframhållas delning endast harbörDet att som

omfattas förbudet.exklusivavtal leverantör intemed avsamme

inträffa. nämligengeografisk särskild situation kanVid delning kan Deten

säljområde, avtalartvå båda hartänkas konkurrenter, attatt omsom samma

fall därområde. Också dettaavstå från viss del detta ärden skall ettavene
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mellan sig har delat tillverkning eller försäljning För-man av en vara.
farandet omfattas därför förbudet.av

Geografisk delning produktionrör kan bestå i avtal vilka distriktsom om

och de samverkande skall förlägga sin produktionsapparat fabrikvar en av -
eller till, reglerar försäljningensannat volymutan eller område.att man-

frågaI med höga distributionskostnader kommer därvidom en vara natur-

ligen försäljningen främstske inom tillverkningsområdet. Samverkansav-att

talet och distributionskostnaderna kan då få till följd ochatt var en av- -
inom sitt område i praktikenparterna får från den andre skyddaden

ställning vid sin försäljning.

En marknadsdelning behöver inte gälla förhållandet mellan näringsidkare

redan faktiskaär konkurrenter inom område. Som framgårsom samma av
Överenskom-ll § förbuden i 5-8 §§ potentiellaäven konkurrenter.avser

melsen kan exempelvis också näringsidkare, och inomattavse som var en
sitt geografiska område säljer ägnad konkurrera med den andres,atten vara

i framtiden skall behålla sitt säljområde fredat från den andre. Också detta

förfarande faller alltså under förbudet.

Slutligen gäller förbudet delning i kundkretsar. Beroende på hur urvalet sker

kan detta antingen likvärdigt med geografisk uppdelning eller havara en

karaktär. Ett exempel uppdelning träffas detta förbudannan en som av

denär två konkurrenter säljer endast till vissaatt köparna påene av av en
marknad medan den andre säljer till övriga.

Som har anförts tidigare förbudet horisontelladet ledet, dvs. delningavser

mellan konkurrenter. Utanför bestämmelsen faller därmed exempelvis

exklusivavtal förenadeär med vertikal områdesdelning. Därvid kansom en
leverantör tillförsäkra sina återförsäljare inom visstensamrättenvar av

distrikt till leverans från honom. Inte heller kvotering eller områdesdelning
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står möjligheten öppenliksom attförbudet.täcks Härvid inköp annarsav

13igeneralklausulenstödingripa med av

landetinomkonkurrensbegränsningar med verkanföljer endast2 §Av att

utländskaträffarexempelvisförbudetbetyderlagen.omfattas Detta attav
svenskapå denvid sin konkurrensnäringsidkaresvenskaoch som

försäljning.produktion ochmarknaden sig delarmellan

rekommende-endastellerockså sådantomfattar ärFörbudet anges varasom

förfaranden.rade

associationsrättsligisin samverkannäringsidkarna klärförhållandetDet att

förbudet.träffassamarbetehindrar inte derasform att av

konkurrens-1991:921marknadsdelning i 5 § lagenSådan motavsessom

iförbudetträffas heltjordbruksprodukterbegränsning i fråga avom

paragraf.förevarande

sigvänderdetmarknadsdelningsförbudet sägasi frågaGenerellt kan attom

pårörelsefrihetsamarbetandesförhinder deställerattmot man upp
intedeti paragrafen. ärDäremoti hänseendenmarknaden de som anges

konkurrenssitua-återverkar påindirektsådan aktivitetotillåtet med mersom

iskerförändringarnaturlig följdexempelvisoch ärtionen somavensom

råvaror.upptagningsområde föromfattning ellerrörelsesen

näringsid-sammanslutningnäringsidkarelikställs i lagen medEnligt 89 § av

medinte får samverkabranschföreningföljerdettakare. Av att enen

nämndaförbjuden. lagrumdelning Isådan ärnäringsidkare angessomom

sådanbeslutsamråd likställssamverkan ellerytterligare medatt av

sammanslutning.
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Inköpskanelyörbud

näringsidkare§ 7 får inte i frågaEn jordbruksprodukter ingåom
eller tillämpa avtal med näringsidkare avtaletett en annan om
innebär inköp inom landet delas i kvoter,att av varor upp
geografiska områden eller sätt.annat

jordbruksprodukterMed sådana i bilaganavses varor som anges
till lagen 1990:615 avgifter på vissa jordbruksprodukterom
m.m.

Bestämmelsen har ikommenterats avsnitt 10.6.7. träffar inköpssam-Den

verkan på jordbruksområdet och i förbudöverensstämmer sak helt med det

sådan samverkan behandlas i lagen 1991:921 förbudmot motsom om

konkurrensbegränsning i fråga jordbruksprodukter.om

Anbudskartellförbud

8 § näringsidkare får inte ingå eller tillämpa avtalEn medett en
näringsidkare avtalet innebär vid anbudstävling förattannan om

tillhandahållande tjänst nyttighetellerav en vara, annan
någon skall avstå från lämna anbud,att

anbudsgivare skall lämna högre anbud elleränen annanen
förekomma isamarbete skall fråga anbudssumma,annars om

förskott eller kreditvillkor.

Förbudet i första inte innebärstycket gäller avtalett attsom
näringsidkare vid anbudstävling går för samfällden samman
prestation näringsidkama kan visamed anbud,gemensamt om

Samgåendet föranleds näringsidkamas äratt att egna resurserav
otillräckliga videller beställaren avtalsslutet godtarsenastom
förfarandet.

i innebärFörbudet första inte heller avtalstycket gäller ett som
näringsidkare formen någongär i den dematt att avsamman

anbudsgivare.medverkar underleverantör tillsom

Anbudskartellförbudets uppläggning övertagits frånallmänna har motsvaran-

de bestämmelse i Redaktionellt har dock det tidigare förbudet delatsKL.

i två skilda paragrafer. 8 paragrafenscentrala stadgandetDet är Avupp
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e.d. vid anbudstäv-samverkanframgår förbudetstyckeinledande att avser

näringsidkamas samverkaninnehåll idetling. punkter närmareI tre anges

förbudetangivitsmotiveringen harförbudet träffar. den allmännaI attsom

bli konkurrenter.eller kan Dettademsamarbete mellan ärgäller som

tillämpanågot hindersåledes intefinnsbehandlas i ll Det mot att

olikasig ibefinnerföretagvid e.d. mellanbestämmelsen samarbete som

sakligainnehåll ochövrigtstycketi 8 i ha§ skallinledandeled. Det samma

förredogörelsentidigaredärför till deni hänvisasinnebörd KL. Härsom

198182: 165,ii övrigt anförstillämpning och vadlagmotiv och prop.som

tillämpligt.såvitt det ärnu

samarbetetnämligen delsförbudet, närfrånparagrafen två undantagI anges

föreliggerdetanbud, dels närprestation medsamfälldförsker gemensamt

underleverantörsförhâllande.ett

förbudet, bl.a.frånytterligare undantagfinnsi lagförslaget10 och ll §§I

marknaden.väsentlig delinte omfattarförfarandetfallför det att aven

främstanbud, dvs.prestation medför samfälldSamverkan gemensamt

tillåtensåledesi konsortium, ärsamverkanbrukar benämnasvad ensom
potentiellaellerfaktiskanäringsidkare ärmellanform samarbete somav

förutsättning församverkan ärgällerUndantaget närkonkurrenter. en

nåringsidkamasuttryck attfullgörande.prestationens Lagtextens egna

prestationför denkrävspå vadotillräckliga syftarär somsomresurser

anbudstävlingen.medavses

hanbeställarenkonsortiesamverkan gäller även närförUndantaget attanger

hanredanbeställaren närfårförfarandet. normalaDetgodtar attvaraanses

konsortie-önskar eller godtarhananbudsförfråganmed singår attut anger

anbudstäv-underframkomma ävenkan docksamverkan. Detta senare

klart hanvid avtalsslutet görbeställarenRegeln kräver attlingen. senastatt

sådant samarbete.godtar ett



439

Även fortsättningsvis gäller samarbete i konsortium i princip fåratt avse

endast enstaka anbud. l den allmänna motiveringen har undantagets innebörd

beskrivits.

Undantaget för konsortier omfattae.d. kan samarbete i säljorganisationen

på grund det frågaär samarbete nödvändigt föratt ärettav om som

prestationens fullgörande.

relevantaDen marknaden bör vid tillämpningen anbudskartellförbudetav

fastställas på i andra fall då företagenssätt marknadsandelar harsamma som

relevans. såledesDet är självständig betydelse beställaren vidutan att en

anbudstävling siganvänder visst förfarande för sluta avtal ochett attav

därvid vänder sig till viss krets anbudslämnare.en av

konsortiesamarbete inteEtt berörs något undantag heltärannatsom av

förbjudet så något de samarbetande företagen möjlighetharsnart attav

självt utföra prestationen. Förbudet träffar i detta fall både det större,

resursstarka företaget och det mindre företag kunnat deltai samarbetetsom

endast på grund det företagets medverkan. ordningstörre En där detav

mindre företaget i den angivna situationen inte träffasskulle förbudetav

framstår inte rationell. De hänsyn talar för inte onödigtvisattsom som

försvåra samarbete mellan små och medelstora företag kan i detta läge leda

till sådant företag bedöms mildare det företagetän detstörre näratt ett

gäller frågan sanktionsavgift.pröva Omständighetema i det enskildaatt om

fallet kan leda till avgiftsskyldigheten jämkas efterges.eller kanDet ävenatt

fråga ringa överträdelse, varvid ingen avgift behöver betalas.vara om en

måste dock understrykasDet schablonmässig lagtillämpning dennaatt en av

innebörd inte avsedd, omständigheternaär i det enskilda fallet måsteutan

avgörande.vara

tredjedet stycketI regleras undantaget för underleverantörsförhållanden.

vad gäller enligtDet och har kommenterats iKL denmotsvarar som
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förutsättertilläggas undantagetmotiveringen. bör attallmänna Det att

hänvisas till vadprojekt. kan sägsenstaka Härsamarbetet endast gäller som

konsortieundantaget.motiveringen rörandei allmännadetta denom

förekommit samarbetevisa hardetkonkurrensverket harDet är attattsom

rimligtparagrafens första stycke. Det är ävenförbjudet enligt attärsom

småföre-marknadsandels- ochde allmännautreder och beaktarverket om

företagen självanaturligt görtillämpliga. dockDet ärtagsundantagen är att

uppfattning.anför skäl för sin Detdåinvändning detta och deattom

konkurrens-för prövning talanhuvudsakligen betydelseanförda har av om

frågor dispens.avsnitt 10.7 behandlasskadeavgift. I om

iföretag samarbetarangivitsmotiveringen harden allmännaI att som

tillräckligainteåberopar de harbevisbördan dekonsortium har när att

prestationen.för efterfrågadedenresurser

tillämpat sådantingått eller9 näringsidkare har§ En ettsom
enligttillåtetförsta stycketi 8 § äravtal sommensom avses

ianbudskall, han lämnarandra eller tredje stycket enom
anbudet lämnasdärav,anbudstävling berörs närsenastsom

skalltill anbudetuppgift detta denskriftligen lämna somom
tillåtetförfarandet ärriktas till. Uppgift skall lämnas även när

ll § andra stycket.enligt 10 första stycket eller§

i huvudsaki 9 § KLsuppgiftsskyldighetBestämmelsen motsvararom

i fråga samarbetetillägg gjorts delsbestämmelse härom. harEtt somom

koncemintemtdels föri 10 första stycket,omfattas undantagen §av
Även särskildagälleruppgiftslämnandei fråga försummatsamarbete. om

skadeståndsskyldighet ochkonkurrensskadeavgift,bestämmelser om

avtal.ogiltighet av

Förbudens omfattning

intei 5-8 gäller10 § Förbuden
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marknadväsentlig del denomfattarinteförfarande avensom
marknaden,särskilt fallfråga i varjedet är omsom

stärker derasnäringsidkaremindremellan2. samarbete som
näringsidkare, ellertillförhållandekonkurrenskraft i större

ekonomiskaomfattning mellanbegränsadsamarbete av
liknande verksam-försäkringsbolag ellerföreningar, ömsesidiga

på marknaden.konkurrensenstärkerhetsformer som

fårregeringen bestämmermyndighetdenRegeringen eller som
be-tillämpningen dennaförföreskrifterutfärda närmare av

stämmelse.

undantagen.aktuella10.62-10.64 utvecklat de häravsnittiKommittén har

Marknadsandelsundantaget

iinte preciseratsharmarknadenväsentlig delmedVad avensom avses

sammanlagdaföreslagits denmotiveringen harallmännalagtexten. den attI

relevanta20 % dentilltumregel sättsmarknadsandelen avsom en

givetvisschablonRekommendationenmarknaden. är att somgrovse som en

nedåt måste dockavvikelseVidenskilda fallet.frångås i det storkan

tilloch det ärförutsebarhettillmed hänsyn kravetförsiktighet iakttas att

denförbud. bör poängterassanktionerade Detfrän attfråga undantagom

itillämpas detalltid kanmissbruksbestämmelsenallmänna ettgenerella om

uppståreffekter för konkurrensennegativavisa sigenskilt fall skulle att av

Utformningenrekommenderade gränsen.under denliggerförfaranden som
horisontellabranschomfattandeallaföljdfår tillundantaget att t.ex.av

prissam-träffas förbudetbransch kommercirkaprislistor motattoavsett av

Även försäljnings-marknadsgemensammaochverksamheterverkan.

kvotering ellerprissamarbete,innefattarorganisationer annansom

dennärtillsammans översamarbetandemarknadsdelning och där de

prissamverkanförbudenträffasmarknadsandelenrekommenderade motav

ellerfråga ärgällermarknadsdelning.och Detta oavsett varu-omom

mindremellanför samarbeteytterligare undantagtjänstesektorerna. Ett

2.första stycket punktframgår docknäringsidkare av
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Smâföretagsundantaget

påpekats iSom redan den allmänna motiveringen mindreär begreppet

näringsidkare ganska rättspraxis inte utbildatshar något preciseratIvagt.

småföretagarbegrepp.

tillämpningen hänvisas tillundantaget vad anförts iFör denav som

motiveringen. Vissaallmänna företag typiskt småföre-är sett att anse som

Hit hör mindre butiker, reparationsrörelser och hantverkare. Undertag.

småföretagbegreppet faller också huvuddelen näringsidkama inomav
Åkarefiske.jordbruk och taxiägare tillhör i allmänhet kategori.och samma

får till följd förekommerdet samarbete primärföre-Detta inomatt som

inom jordbrukskooperationen inom lastbilscentralerningarna och ocht.ex.

taxiföreningar inte träffas förbuden i 5-8 §§ samarbetet stärker derasnärav

konkurrenskraft företag.störregentemot

förUndantag federati samarbetevisst vt

i tredje ekonomiska föreningar, ömsesidigaRegeln punkten behandlar

försäkringsbolag och andra liknande verksamhetsformer. Avsikten är att

träffa kooperativa organisationer olika organisationsform. liknandemed Med

verksamhetsformer intekan exempelvis sparbanker, organiseratsavses som

i bolagsform.

Innebörden i tredje inte generellt kanregeln punkten samarbeteär att ettav

godtas de näringsidkare. På vissa marknadermellan nämnda ärtyperna av

formerkonkurrenstrycket så konkurrensen hämmas allasvagt att avav

sådana fallsamarbete aktörerna marknaden. kan samarbetemellan I ett

påbeskrivna inte konkretmellan de aktörer godtas. Ett exempeltyperna av

situationen dagligvarumarknaden, där konkurrensendetta är genom

frågaframstår otillräcklig. heller i andrablockens storlek Intesom om
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marknader där det råder bristande konkurrens förevarandekan undantag få

någon tillämpning.

På andra marknader åter, bensinmarknaden försäkringsmarkna-ocht.ex.

situationenden, kan sådan federativt främjasamarbete kanatt ettvara

lagens syften det bidrar till ökat konkurrenstryck på deatt ettgenom

oligopolmarknader det där fråga Påär dessa marknader kan detom.

föreslagna undantaget användas. Det kan anmärkas möjligheten tillatt

dispens står för de situationeröppen där undantaget inte gäller därmen

situationen undantagsvis kan sådan samarbete ändå kan godtas.att ettvara

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får utfärda före-

skrifter till ledning för tillämpningen paragrafen. När det gäller deav

centrala avgränsningarna undantagens omfattning bör föreskrifternaav

utfärdas regeringen.av

ll § Förbuden i 85 §§ gäller endast ingåttsavtalet ellerom-
tillämpats mellan näringsidkare eller bliär kan konkurrentersom
med varandra. jämställsMed avtal förfarandegemensamt som
sådana näringsidkare tillämpar i samförstånd påtryckningoch i
syfte till stånd sådant avtal eller förfarande.att ett gemensamt

Förbuden i 4-8 §§ gäller inte i fråga förfarandeett ettom som
koncemföretag tillämpar i förhållandet till företag inomett annat
koncernen.

i 4-8Förbuden inte igäller heller fråga förfarandeettom
som

led i åtagande förutgör räkning tillhandahållaett att annans
tjänst eller nyttighet, elleren vara, annan

sinhar grund i upplåtelse immateriell egendom.av

Ytterligare föreskrifter undantag från förbudet i finns4 § iom
10 § CECA-lagen 1972:762.

Paragrafen behandlar vissa grundläggande begrepp förbudensavgränsarsom

räckvidd. Vidare paragrafen vissa uttryckliga frånundantagupptar

förbuden.
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Enligt det första istycket gäller förbuden 5-8 §§ endast avtal e.d. som

ingåtts mellan näringsidkare blieller kan konkurrenter medärsom

varandra. Näringsidkarna således faktiska potentiellaskall ellervara

konkurrenter. Uppkomsten konkurrentförhållande faktiskt ellerettav -
potentiellt- förutsätter näringsidkama förväntaseller kanatt agerar agera- -
på marknad. omfattningen den relevanta marknaden skallHursamma av

fastställas i 10.6. frågahar behandlats avsnitt här bestämmaDet är attom

geografiskadels den marknaden, dels produktmarknaden. den allmännaI

motiveringen till anbudskartellförbudet vissahar behandlats aspekter av

betydelse för förekomsten konkurrentförhållande, bl.a. fråganettav om

näringsidkarna har Verksamhetsinriktning. där anfördaDesamma syn-

punkterna har giltighet för fyra förbuden. påalla de Ett konkret exempel ett

konkurrentförhållande detaljister i finns på flerabranschär när samma

geografiskaskilda marknader delvis täcker varandra. Prissamverkansom

mellan dessa detaljister förbjuden omfattar väsentligden delär om en av

marknaden.

det första framgår vidare förbuden inte bara avtalAv stycket att avser

faktiskamellan eller potentiella konkurrenter ävenutan gemensamma

samförstånd sådana,förfaranden tillämpas i mellan det har ettsom om

innehåll förbuden. avtal och förfarandetäcks Med gemensamtsom av

jämställs påtryckningar näringsidkare näringidkaremotav en en annan om

beskrivna konkurrenrelationen finns påtryckningenden och harom som

syfte få till förbjudetstånd avtal eller förfarande medatt ett gemensamt

sittinnehåll. Lagförslaget har i denna hämtat innehåll från anbudskartell-del

förbudet i 14 till den bestämmelsen har omedelbar§ KL. Förarbetena

för tolkningen har redovisats i avsnitt 6.1.2.relevans bestämmelsen. Deav

framgår inte jämställa meds.k. parallellt handlandeDär äratt att gemen-

påförfarande. tilläggas rekvisitet i syfte innebär kravDet kan ettsamt att

subjektiv täckning efter kriminaliseringenhär kvarstår detäven attsom

området upphävts.
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förbud,andra stycket begränsning gäller för alla inklusiveI anges en som

bruttoprisförbudet. koncemundantaget, innebörddet s.k.Det är vars

redovisats i avsnitt 10.6.5.

iUnder punkt 1 det tredje stycket undantag för förfaranden ietttas upp

kommissionsförhållanden. motiverats i avsnitt 10.6.5.Undantaget har

2Punkt i det tredje stycket för förfaranden har sinundantagetttar upp som

grund i upplåtelse immateriell egendom.av

förfarandetFör undantaget skall gälla måste ha så sambandnära medatt ett

upplåtelsen immateriell det kan ha sin grund i denna.egendom sägasattav

Därvid får beaktas transaktionens reella Sker upplåtelse genom

exempelvis patentlicens i någon omfattning förkanske endast behövssom

framställa bindsprodukt, och likväl priset på slutprodukten kan detatt en

i många fall framstå bindningen inte sin iklart reellt har grundattsom

upplåtelsen.

exempel faller utanförEtt vad förbuden bör i regel prisklausu-som vara

intagnaler i själva licensavtalet direkt tilloch med koppling upplåtarens

prissättning för den nyttighet i fråga.äregen som

skall frågaDet immateriell egendom. Därmed vadvara om avses som

skyddas upphovsrätten, alltsåmönsterrättenpatenträtten,genom m.m.,

intellektuella prestationer. Vidare också känneteckensrättens område.täcks

tekniska förebilder, företagshemligheter omfattasMen och know-howäven

undantaget. sistnämnda förstås företagsMed begrepp i allmänhet ettav

kunskap och erfarenhet, den patenterbar eller kanäroavsett annatom

skyddas. omfattar immateriell tillsätt Undantaget alltså egendom denäven

del det fråga sådant faller utanför immaterialrättsligtär detom som

skyddade området.
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bruttprisförbudet enligtfinns erinran frånfjärde stycket undantagI omen

CECA-lagen.

från förbudenDispens

förbjudet12 Tillstånd till förfarande§ kan meddelas ärett som
enligt 84 om-

förekomst-förfarandet inte hämmar eller hämmaär ägnat att
påutvecklingen effektiv konkurrens den marknadelleren av en

frågadet ellerär om
särprägladdet föreligger omständigheter ärartav som av

betydelse från synpunkt.allmän

Förfarandet får inte konkurrensenbegränsa än ärmer som
nödvändigt.

tills vidare.Tillstånd kan för viss tid ellerges

Regeln i motiveringen, avsnitt 10.7.har behandlats den allmänna

KONKURRENSBEGRÃNSNINGARANDRA SKADLIGA

konkurrensbegränsningarAllmän missbruksbesrämmelse skadligamot

ändamålet13 konkurrensbegränsning motverkar med§ Om en
denna lag attgenom

förekomstenägnad hämma ellerhämma eller attvara
utvecklingen effektiv konkurrens, och omav en

skadligt från synpunkt,detta allmänsker ärsättett som
skadliga konkurrensbe-skall åtgärd vidtas enligt lagen denmot

gränsningen.

skadligrubriken till missbruksbestämmelsen introduceras begreppetI

självaåterkommer i be-konkurrensbegränsning. Detta begrepp, som

förutsättningarna enligtbeteckning förstämmelsen, samlandeutgör atten

alltså ske stöduppfyllda för ingripande kan med13 § ochär att av

bestämmelsen.
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Bestämmelsens funktioner två:är beskriva begreppet skadlig konkurrens-att

begränsning och slå fast förekomstenvad sådan leder till,att nämligenav en

åtgärder enligt lagen. Liksom enligt gällande bestämmelsenrätt är utformad

med utgångspunkt i det endast är MD handhar befogenhetenatt attsom

meddela tvingande förbud eller påbud missbruksområdet. På sättsamma

för närvarande kommer dock bestämmelsen till sitt materiellaattsom

innehåll tillämpas också det exekutiva här konkurrensverket.organet,av

Specialmotiveringen behandlar till början begreppet skadlig konkurrens-en

begränsning. Därefter kommenteras handlingsregelden har kopplatssom

till viss konkurrensbegränsning vid prövningatt MDs har befunnitsen

skadlig.

skadligBegreppet konkurrensbegränsning förär centralt hela lagen. När

konstaterar i enskilt fall konkurrensbegränsning skadlig blirett ärattman en

detta nämligen den utlösande faktorn för vissa operativt inriktade be-

stämmelser möjlighetöppnar ingripa förbudmed och andraattsom

åtgärder. På det nämnda begreppet bygger 3 § internationella överens-om

kommelser, 14 § missbruk dominerande ställning, 15 § före-om av om

tagsförvärv, 28 § ansökan till marknadsdomstolen, 30 § åtgärderom om

domstolen skall besluta när konkurrensbegränsning skadlig,ärsom om en

31 § vari de tvingande åtgärderna förbud åläggandeoch 32 §anges samt om
förhandling den skadliga konkurrensbegränsningen, särskildamot när skäl

talar för detta.

Bestämmelsen är uppbyggd element: konkurrenstesttre ett som avser

frågan huruvida den aktuella konkurrensbegränsningen hämmar, eller ärom

ägnad hämma, förekomsten eller utvecklingen effektiv konkurrens,att av en

tilläggskrav varigenom skall och fastslåsett prövas detta sker på sättettom

skadligtär från allmän synpunkt rekvisit kopplarsamtsom ett som samman

missbruksparagrafen med ändamålsbestämmelsen. sistnämndaDet betyder

ändamålsbestämmelsens fyra delmål kommer bildaatt att runten ram
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formulerat konkurrens-såKopplingskravetmissbruksbestämmelsen. är att

fyra delmålen är,ändamålet med lagen. Debegränsningen motverkaanges

fördelningsmålettillväxtmålet,effektivitetsmålet,beskrivs i kapitelsom

självständig rättsligKopplingsrekvisitet delskonsumentmålet. haroch en

erinra vad ärfunktion förrättspolitiskbetydelse, dels att om somen

betydelsenDärigenom understryksviljeinriktningen med lagen. attav

målvälförenliga med delagenoperativa åtgärder med stöd den ärnyaav

för.skall verkalagen

angivna,i denkommenterasinnebörd börMissbruksbestämmelsens nu

systematiska följden.

Punkt 1

konkur-föreliggerbörjan detprövningen till bedömasVid skall enomen

harmening. begreppDettarensbegränsning i konkurrenslagens samma

innebörd.redovisas dennaavsnitt 5.2.1enligtinnebörd gällande rätt. Isom

förfaranden ochbådeomfattarerinrasendast begreppetbörHär attom

fåtalskonkurrens.marknadsdominans ochsåsomstrukturella förhållanden,

lag, konkurrensenenligt gällandesärskilt liksomdettaUtan att avses,anges

enskilda falli prövas.relevant detden marknad är somsom

ägnadellerrekvisiten hämmaitill uttryckKonkurrenstestet kommer vara

konkurrens.efektivutvecklingenellerhämma förekomsten av enatt

konkurrenslagensi denejfekriv konkurrensInnebörden begreppet nyaav

tilländamålsbestämmelsenanslutning tillimening belyses ingående samt

3 9kapitlen ochOcksåinnebörd.fråga dessmotiveringarna i gerom

motivering-i den allmännabegreppetdärvidlag. Vidare berörsanvisningar

en .
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Samtidigt kan, berörts i allmänna motiveringen, inteden varjesom

avvikelse från den effektiva ingripanden.konkurrensen medmötas I

begreppet hämma ligger konkurrensbegränsningen håller tillbaka, dvs.att

hejdar eller dämpar, konkurrenstryckets styrka. konkurrensförsvagandeDe

effekterna bör därmed märkbara få någon betydelse,ellervara anses vara av

för omfattas Utgångsläget ibegreppet hämma. kan här variera mycketatt av

utsträckning från fall fall.till På den aktuella marknaden kan konkur-stor

renstrycket exempelvis redan försvagat. konkurrensbe-starkt Denvara

gränsning sig framstår flera sådanadet kanske bararörsom om som en av

och bidrar till hämmande marknad.detta nämnda Dettasom, var en,

hindrar inte den ändock angripbar i sig enligt missbruksbestämmelsen.äratt

bör understrykas självklart begreppet effektiv konkurrens inteDet attsom

har någon för varje enskild fixeradmarknad gång för alltid given ochen

innebörd. finns ingen ekonomisk nivå vid vilkenMed andra ord det bestämd

kan optimala, så effektivitetenproduktiviteten nått detsäga att attman m.m.

inte drivas effektiv dynamiskt, ikan längre. konkurrens denBegreppet är

meningen konkurrensen just skalloch det tryck denna skaparatt generera

ständig förändring framåtskridande.tekniskt och ekonomiskt Ocksågenom

sådan utveckling efektiv konkurrens kan bli hämmad vissen av enen av

konkurrensbegränsnin

del konkurrenstestet består i marknadssituationenEn analyseraattav som

för förunderlag prövning konkurrensbegränsningens betydelse konkur-av

förmåga fungera konkurrenskraften.med andra ord förellerattrensens -
måste därvid uppmärksamma faktorer bl.a. konkurrensbe-Man som

gränsningens maktförhållandenutbredning, marknadsandelar och struktur,

såsom finansiell styrka, teknisk överlägsenhet och kontroll råvarutill-över

gångar handlingsutrymme, importmöjligheter,eller andrasöverm.m.

efterfrågeutvecklingen, rättsliga faktiska hinder föreventuella eller

marknadstillträde effekter på tidigare Vidareoch led. har bl.a.samt senare

förekomsten avtalsmässiga bindningar betydelse.eller andraav



450

substitut finns eller kan kommamåste också uppmärksamma vilkaMan som

frågeställningen vilka nyttigheterDärmed iutvecklas. är överatt somman

i sin beroende bl.a.ägnade konkurrera med varandra. Detta ärär turatt av

därvidmåstetillgodoses.vilka funktioner eller behov behöver Mansom

distributionsmön-prisjämförda produkternas egenskaper ochbeakta de samt

får såledesmarknadfrågeställningar kring begreppet relevantAllaster m.m.

till fram-punkt hänvisasi På dennauppmärksammas sammanhanget.

Även uppmärksam-faktorer kan behövaställningen i avsnitt 10.6. andra

fallet.vid i det enskildaanalysenmas

också in situationenEnligt bestämmelsen täcks konkurrenstestet attgenom

utveck-ägnad hämma förekomsten ellerkonkurrensbegränsningen är att

motsvarig-Rekvisitet ägnad slagseffektiv konkurrens. utgörlingen enav en

skadlig inbyggdai verkantill det i dagens begreppethet momentetsystem

ägnadför negativa effekter. sätterfam, eller beaktansvärd risk, Begreppet

förfarandethuruvida konkurrensbegränsandeblickpunkten frågan deti om

hämmaförfarandet till själva sin kan kommasådantär attatt natur

effektivutvecklingen konkurrens.förekomsten eller av en

eller ägnadför konkurrensbegränsning hämmar ärBevisbördan attatt en

vanliga principer konkurrensverket.enligthämma konkurrensen bärs av

Punkt 2

ytterligarehämmanderekvisitet i bestämmelsenVid sidan har ettsomom

skadligt från allmänpåskall ske ärkrav hämmandet sättettangetts att som

i nuvarandefrån finns inbyggt detsynpunkt. synpunktallmänBegreppet

konkurrensbegränsningenförståsskadlig verkan. Därmedbegreppet att

negativa effekter.otillbörligt från synpunkt har vissaallmänsätt ärett som

också från allmänskerPrövningen enligt förevarande bestämmelsenu

skälotillbörlighetsrekvisit har dock tagits bortsynpunkt. Nuvarande av som

i allmänna motiveringen.dennämnts
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Det ankommer enligt vanliga principer på konkurrensverket eller annan

sökande framlägga de skäl för konkurrensbegränsningentalaratt attsom

skadlig frånbedöma allmän synpunkt. alltsåär Det ärsammantaget att som

sökanden bär den primära bevis- åberopsbördan vidoch bestämmelsenssom

tillämpning. skall emellertid sitt ställningstagande påMD bygga en

helhetsbedömning framvad kommit i målet. ankommer iDetav som

betydande utsträckning också framlägga de skäl ochmotparten att

omständigheter särskilt vill föra fram till förnärmare denna stöd densom

påtalade konkurrensbegränsningen. 88kan självmant jfr § införskaffaMD

kompletterande utredning.

Prövningen emellertid liksom utgångspunkt igörs med det allmännasnu

intressen. Härvidlag har dock tillkommit betydelsefull beskäming i för-en

hållande till gällande Som redovisats i kapitel 9 innebär dagensrätt. system

effekterna konkurrensbegränsning måste omständighetervägasatt motav en

talar för konkurrensbegränsningen Därvidbör godtas. gäller allaatt attsom

förhållanden det samhällelig vilka motiverar ellersägs, naturav, som

ursäktar förfarandet kan innebär vid förbeaktas. mycketDetta en ram

hänsynstagande till konkurrenspolitiska.andra allmänna intressen deän rent

Såsom redovisats i kapitel regional-,9 bör emellertid intressen rör t.ex.som

sysselsättnings- miljöpolitiskaeller mål principiellt inte tillgodoses genom

denavviker från måluppfyllelse den konkur-medatt man som avses nya

förverkligarenslagen. lag bör i stället möjliggöra bidrag till dessaDenna att

mål,andra förmågaden konkurrensensvärnaratt attgenom om generera en

produktivitetstillväxt för tillgodose sådanaskapar attsom nya resurser

ytterligare mål.

till anförda från allmän synpunktMed hänsyn det begreppetharnu en

innebörd koppling till ändamålsbestämmelsen.beskärs Dennasom av en

koppling kommer till konkurrensbegränsningenuttryck i rekvisitet om

motverkar ändamålet med denna lag, på skadligtsätt äratt, ett somgenom

från allmän synpunkt, förekomsten ellerhämma eller ägnad hämmaattvara
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utvecklingen effektiv konkurrens. Vad skadligt eller frånärav en som

allmän synpunkt och därvid ändamåletmotverkar med lagen får därmed- -
i princip bestämmas med utgångspunkt i intressende i ändamåls-som anges

bestämmelsen.

Då prövning sker enligt det aktuella rekvisitetfrán allmän synpunkt skallnu

uppmärksammas och in ekonomiska fördelarvägas konkurrens-ettav

förfarande. Hitbegränsande kan storskalighetseffekter, rationali-höra bl.a.

seringsvinster, sänkta kostnader, förhöjd innovationstakt specialise-genom

ring, forsknings- utvecklingsavtaloch know-howavtaleller och Detannat.

kan också sig distributionsavtalröra inte bara konkurrensbe-ärom som

gränsande skapar ekonomiska fördelar.utanäven

Som endast exempel selektiva säljsystemkan bättreett tas som ger en

förutsebarhet i produktionen, planeringsmöjligheter, ioch därmed större

fråga bl.a. volymer och optimalt kapacitetsutnyttjande. Liknandeom

kan förekomma i selektiva säljsystem. Exempelvis kan återför-moment ett

säljarsystem hindrar inommärkeskonkurrensen skapa möjlighett.ex.som en

hålla lager reservdelar vilket i sig kan till särskild fördelstörreatt av vara

för köparna.

ekonomiska fördelarDe åberopas till stöd för konkurrensbe-som en

gränsning faktorer uppstår på bekostnad konkurrenstrycket.utgör som av

innebär iDetta det enskilda fallet, konkurrenstestet vidnäratt man ger

handen konkurrensen får konkurrensbegräns-hämmadatt anses vara av

ningen, i samhällsekonomisk totalavvägning har vikten dettamätaatten av

förekomstenhämmande sådana fördelar ekonomisk liggermot artav av som

i linje med det anförda och inriktning ändamålsbestämmelsenmed den

sådanHur totalavvägning falla iskall det enskilda ärendet ärutanger. en

inte möjligtdet generella på lagstiftningsplanet.göra uttalandenatt om
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Problembilden i fråga negativa effekter inte går konkret beläggaattom som

talar för påtaglig försiktighet vid bedömningen enligt rekvisitet frånen

allmän synpunkt, när det gäller icke kvantifierbara effekteratt mot ettav
påtagligt hämmande konkurrensen ställa konkreta rationaliserings-av mer
vinster e.d. kanske går lätt i bestämdamäta tal. De samhällsekono-attsom,
miska förluster konkurrensbegränsningen kan leda till har beskrivitssom

i kapitel Kort sammanfattade siktede på välfårdsförlusten för demtar

får avstå från köp, transfereringen från dem får betala för högasom som
priser, kostnaderna för de företagen på befästa ellersatsar attresurser som

stärka sin makt över marknaden, ineffektiviteten till följd det minskadeav
konkurrenstrycket förlusten uppgraderingsamt dynamik uteblivenav genom
tillväxt.

fårDet framhållas det i fråga vissa konkurrensbegränsandeatt om

förfaranden kan uteslutet diskutera i beaktansvärdaatt termervara av
ekonomiska fördelar. kan dåDet i stället sigröra repressiva åtgärderom

eller andra konkurrensbegränsande förfaranden där det saknas varje sådant

inslag eller där det framstår opåkallat från allmän synpunkt tillmätaattsom

dem betydelse. Som endast några exempel kan sådana ekonomiskatas

fördelar företag skaffar sig underprissättning,ett medverkan isom genom

bojkott, diskriminering och sådant.annat

Att konkurrensbegränsningen inte går längre än påkallatår för attsom

uppnå de ekonomiska fördelarna ligger till grund för allmänprövnings-

rekvisitet.

Liksom i gällande byggerrått huvudbestämmelsen på missbruksområdet på

i rättstillämpningenatt kan beakta ändrade förhållanden ochman nya
företeelser samhällsekonomisk betydelse. Inte heller den lagenav nya
åsyftar någon detaljstyrning företagen. Däri ligger också ingripandenattav

enligt lagen i opåkallad omfattning skall begränsa företagens handlings-

frihet. självaI begreppet skadligt från allmän synpunkt vidare inrymtär att
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vidareprincipiellt. ärDetekonomiskt ellerbetydelse,skall hasaken en
perspektivet.långsiktigaockså dettäckerbedömningarnacentralt att

ofullkomlighetergeneralklausulen nämns attnuvarandetill denförarbetenaI

omedelbardesamhällsskadliga ärinte skall enkonkurrenseni omanses
förut harinnebär,reglering. Dettastatliglagstiftning eller sombl.a.följd av

rättsligföljdavseddochdirekteffekter ärnegativa enavberörts, att som en
följdofrånkomlig därav,ärsärreglering, elleroffentligeller ensomannan

innefattarhellerintedärmedochmeningiotillbörliga KLsinte kan ses som
handlande, näroffentligabaraintegällersagdaskadlig verkan. Det organs

vidtagennäringsidkareenskildnäringsverksamhet. Enbedriverde enav
tillämpningförutsättning förockså utgörakan avkonkurrensbegränsning

regleringsådanföljdofrånkomligreglering elleroffentlig enavenvaraen
enligtbehöverSärregleringeningripande.fri fråndärigenomoch

författning. Detellerlagsärskildformeninte hagällande annanrätt enav
ochigenomhar trängtregleringsmönstersärskiltmedräckakan ettatt

handlande.statsmakternaserkänts genom

denprincip förigällerinskränkningar nyamotsvarandehuvudsakI
synpunkt.allmänfrånskadligtrekvisitettäcksochhuvudbestämmelsen av

regleringsmönstersärskilti fråga somettgällande rättiVad sagts omsom
beslut.statsmakternasföljersåendastgälladockbörigenom avträngt om

marknadsdominansMissbruk av

dominerandeharnäringsidkarefleraellerOm14 § ensomen
konkurrensbegränsandevidtarmarknaden ettställning

skallställning,missbruk dennainnebärvilketförfarande, ett av
13enligtskadligtförfarandet anses

konkurrensbe-följandebland andramissbruk kanSåsom anses
förfaranden:gränsande

pris, rabattfrågainäringsidkaremissgynnande omannanav
försäljning,inköp ellervidaffärsvillkoreller annat
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2. exklusivavtal liknandeoch förfaranden binder leveran-som
eller distributionskanaler,törer

säljvägran eller avstående från affarsförhållandeannat utan
saklig grund,

uppställande såsom villkor4. för avtal avtalspartner god-att
känner tilläggsprestationer, vilka varken till sin eller enligtnatur
sedvänja någothar samband med föremålet för avtalet.

Iden allmänna motiveringen har begreppet dominerande ställning förklarats.

har berörts den dominerandeDär även ställningen kan innehas fleraatt av

företag tillsammans.

återges kortfattatHär vad gäller i fråga de förfaranden kansom om som

missbruk dominerande ställning.utgöra av

första fallet diskrimineringDet rör i fråga pris, rabatt eller andraom

affärsvillkor. Huvudregeln pris efter prestation,är dvs. priset skall svara

den prestation köparen fullgör säljarenmot gentemot att t.ex.som genom

köpa kvantiteter. Prisdifferentieringenstörre godtagbar prisskillnadenär om

mellan olika köpare skillnad iden kostnad uppstår förmotsvarar som

säljaren köparnas olika köpa. Då föreligger inte någonsätt attgenom

konkurrensbegränsnin kvantitetsrabatt varierarEn med orderstorlekeng. som

således godtagbarär den prestationsanpassad.ärom

företagFör med dominerande ställning det viktigt principen pris efterår att

prestation iakttas. På sådana företag måste ställas krav vad gällerstora

konsekvens i utformningen rabattvillkor bakomliggandeoch kost-av

nadsmässiga motiveringar. i allmänhet inte företagDet är godtagbart att

med dominerande ställning tillämpar interabatter anpassade tillärsom

faktiska, konstaterade skillnader i köparnas prestation. grund-Ett annat

läggande krav dominerande företag inte diskrimineraär får mellan olikaatt

köparkategorier, på grund de företräder olika företagsformer ellerattav

affarstyper. ankommer i första företagetDet hand lägga fram skälenatt

för tillämpade rabattvillkor och information tillämpade rabattsatser.om
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viduppställerdominerande företagvillkorsagda har närmastDet avsett som

maktrabatter.s.k.uppmärksammasmäste ävenförsäljning. sammanhangetI

positionutnyttjar sinställningdominerandeföretag meddettaMed attavses
intesärskilda rabatter, ärförmåner,uppnåvid inköpför t.ex. somatt

dominerandediskriminering detinnebärochprestationsbetingade avensom

missgynnandeslagdettaangelägetkonkurrenter. Det ärföretagets att av

inomsärskiltkoncentration,till fortsattbidrareftersom detmotverkas, en

sighävdaföretagmedelstoramindre ochförsvårar för attdetaljhandeln, och

i första handrabattgivningen kandiskriminerandekonkurrensen. Deni

domineranderesultat detdocktillskrivas leverantören. Den är ett av

någotdärförbörMissgynnandetmarknadsmakt.företagets somses som

naturligtdärförför. kanföretaget Det attdominerandedetäven varasvarar

dominerandedensåvälriktasmissgynnandesådantavseendetalan motetten
säljvillkoren.missgynnadelämnar delevarantördenköparen mot somsom

orderstorleken översammanlagdadenbyggerrabattsystemEtt som

möjlighetinte harmindre köparemissgynnatid kanlängre somsammasom

rabattenorderstorleken. Omrabattgrundandenå denföretagstörre attett

bli mindremissgynnandettid kankortarepå köp undergrundas en
sådanttid.längre Ettunderförutsätter köpdetframträdande än enom

köpareknyta närmarekonkurrensenocksåkan begränsa attgenomsystem

konkurrensförutsätt-negativtinverkasåoch sättleverantörentill

konkurrenter.för leverantörensningarna

premieringinnebäraårsbonus kani formoftaköptrohetsrabattEn enav --
hossitt inköpsbehovdeleneller störretillgodoser helade köpare avsomav

prestations-intedeñnitionsmässigtbonusen ärföretag. Rabattensamma --
order intelikamissgynnande närdärförinnebäranpassad och stora gerett

Även innebäraköptrohetsrabattavseende kanirabatt.lika ett annatstor en

tillämparföretagdominerandeställning. Omdominerandemissbruk ettav
för detkonkurrensförutsättningarnanämligenförsämrassådan rabatten

incitamenteftersom rabatten utgörkonkurrenter,dominerande företagets ett
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för kunderna placera sina inköp dominerandehos det företaget. Av detatt

sagda följer dock inte varje årsbonus skulle innebära missgynnande.att ett

vissa branscher eller i vissa speciella situationerI kan årsbonusskala ien

praktiken resultat prestationsanpassade leveransrabatterge samma som

skulle så fall föreligger ingenI avvikelse från principen pris efterge.

prestation.

Missgynnande i fråga pris eller rabatt kan gälla krav påänannat t.ex.om

betalning i förskott. måste finnas förHär beakta bl.a. hänsynutrymme att

Äventill affarsrisk. här gäller dock dominerande företag måsteettatt vara

frågakonsekvent i sina affärsvillkor och kunna vägande skäl för olikaom ge

behandling olika köpare.av

Allmänt måste beaktas konkurrenslagstiftningen inte syftar till påatt en

millimeterrättvisa likabehandling. Vidaregrundad bör betonas den

principiella skillnaden mellan varaktig diskriminering, kanen mer som ge

anledning till ingripande enligt den diskuterade bestämmelsen, ochnu

sådana prisdifferenser resultatet affärsförhandlingar iär enskiltettsom av

fall och där ingripande normalt inte blir aktuellt.

falletSom det andra missbruk dominerande ställningav av anges ex-

klusivavtal liknande förfarandenoch binder leverantörer och dis-som

tributionskanaler. Vanligt förekommande avtal, varigenom återförsäl-är en

jare får till försäljning viss produkt. återförsäljaren åtarensamrätt Omav en

sig inte föra föreligger dubbelsidigtkonkurrerande produkteratt ett

exklusivavtal. Därmed återförsäljaredenne stängd kanal påär utsom

marknaden för dominerande företagets På liknandedet konkurrenter. sätt

kan det dominerande företaget förbehålla sig viktiga insatsvaror och andra

betydelsefulla inköpskällor till nackdel för konkurrenterna. utmärkandeDet

för förfaranden försvårar för tilldetta slag de konkurrenter detär attav

dominerande företaget sig visagällande i konkurrensen och singöraatt

effektivitet. fårKonkurrenterna då inte tillgång till produkter, levererassom
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sådant förfarande kandominerande företaget.till det Ett t.ex. att styraavse

Härigenom hindrasdominerande företaget.på råvaror tilltillgången det

företags näringsutövning.konkurrerande

dominerande företaget försvårastilldistributörerna bundna detOm år

dominerandeföretags produkter.avsättningen konkurrerande När ettav

distributionskanaler dettill sig leverantörer eller ärföretag knyter en

ställningen befásts ellerdominerandeofrånkomlig konsekvens denatt

pårisk för ytterligare skador konkurrensen.förstärks med

sakligavstående från affärsförbindelse grund ärSäljvägran eller utanannat

såväldominerande ställning.tredje fallet missbruk Detdet attavserav av

påbörja de avbryts.dominerande företaget leveranserdet vägrar attatt som

affärsvillkor till sinafråga pris eller andra kanmissgynnande iRedan ett om

säljvägran.effekter jämställa medattvara

varjei princip stårför bedömningen säljvägran detUtgångspunkten är attav

att försäljningsmetoder. gällersinaföretag fritt välja sina kunder och Detta

Viddominerande ställning på sin marknad.i princip för företag medäver.

icke dominerande företag kanbedömningen säljvägran från ett somav en

i konsekventsäljvägran ingår ledförsvar ibland godtas ett ettatt som

välmotiveratgenomfört från företagsekonomisk synpunkt Detoch system.

återför-inte säljer direkt tillfråga leverantörkan här t.ex. attom envara

dominerande företagsäljare bara till grossist. det ärNär ettutan som

exempelvis selektivtpåställs dock särskilt kravsäljvägrar stränga ettatt

sin utformning ochbåde tillsådant åberopas, konsekventärsystem, ettom
Även fall finnasuppfyllda det i mångatillämpning. kandessa krav ärom

sigföretagdominerandeframtvinga närmarskäl leveranser ettatt somav

i fall mycket starkensamställning eller harmarknadenreell vart enen

oftanämligensådant företags produkter detdominans. gäller ärNär det ett

medföretagförstärksinommärkeskonkurrensenangeläget attatt genom

företagetsig Om harpris- servicenivåer gällande.olika och kan göra en
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monopolställning föreligger ofta civilrättslig kontraheringsplikt. En

invändning den leverans dåligvägrats har betalningsförmågaattom som

i regel saklig grund förutgör leveransvägran.

fjärde fallet användningen tying-clausesDet rör s.k. kopplingsför-ellerav

behåll. uttryck kombinationsförsäljning.Ett Förebilden finnsär iannat art

86 i Romfördraget. frågaHär kan det dominerandedet företagetattvara om

utnyttjar sin starka position i fråga viss produkt till krävaatt attom en

köpare produkten förvärvar beträffandeäven produkt, vilkenav en annan

företagets ställning kanske inte lika stark. kanär Kravet andraäven avse

biförpliktelser.

Bestämmelsen falletdet huvud- tilläggsproduktenoch inte harattavser

naturligt eller sakligt samband med varandra. påKravet köp av en

tilläggsprodukt innebär snedvridning konkurrensförutsättningama tillen av

förnackdel andra leverantörer.

förfarandenDe räknas i lagtexten fall då missbruksbedömningenärsom upp

typiskt framstår särskilt berättigad. kan förekommaDet andra,sett som

likvärdiga fall då bedömning ligger till hands. exempelnära Ett ärsamma

företag med dominerande ställning mindreköper aktiepost iatt ett etten

konkurrerande företag. Härigenom kan det dominerande företaget få insyn

i konkurrentens affärsförhållanden. Med den kunskap konkurrentenom som

detta kan det dominerande företaget befästa sin ställning påger egen

marknaden till nackdel för utvecklingen effektiv konkurrens.av en

Aktieförvärvet intekanske kan enligt de särskilda förvärvsreglema.prövas

Beroende på omständigheterna kan dock dominerandedet företagets

beteende i anslutning till förvärvet bedömas missbruk dominerandesom av

ställning.
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Särskilda bestämmelser företagsförvärvom

15 § företagsförvärv förbjudas,Ett skall förvärvetom
skapar eller förstärker dominerande ställning väsent-en som

ligt hämmar eller ägnad hämma förekomstenär elleratt
utvecklingen effektiv konkurrens på den marknad det ärav en
fråga ochom

detta sker på skadligt från allmänsätt är synpunkt.ett som

Med företagsförvärv i förvärvdenna lag företagavses av som
driver inomverksamhet landet. Som företagsförvärv räknas
också förvärv aktier, iandel handelsbolag, rörelse eller delav

rörelse. Till företagsförvärv vidareräknas fusion.av

Vid bedömning enligt första stycket skall, förvärvaren ärom en
flera näringsidkare vilka sammanhållsav av gemensamma

ägarintressen förvärvarenseller marknadsan-sätt,annat som
del räknas sammanlagda andel den marknad det ärgruppens av
fråga om.

Paragrafen 5 §närmast KL.motsvarar

stycketFörsta

framgåttSom har den allmänna motiveringen, avsnitt l2.2.2,av anser

kommittén dominerande ställningbegreppet skall förkvaratt attvara ge

förvärvskontrollen avgränsninggrundläggande och också begränsaen

kontrollens räckvidd. Vid bedömningen dominerande ställningav om en

uppkommer gäller det först främstoch marknaden.avgränsa Dennaatt

problematik emellertid inte hänvisas tillär och här dels vad anförtsny som

iavsnitt l0.6.l och dessutom till gällande praxis i fråga avgränsningom av

den relevanta marknaden.

självaVid prövningen dominerande ställning uppstår skall helhets-om en en

bedömning där det förvärvetgöras avgörande skapar eller förstärkerär om

reell dominans. givetvisHär den uppkomna marknadsandelen särskiltären

betydelsefull. framgår motiveringenSom den allmänna bör domine-av en
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rande ställning uppkomma marknadsandelen för företag 60-ärettanses om
Är80 % eller marknadsandelen lägre kan andra faktorer medföramer. att

ställningen ändå bör dominerande. kanDet finansiell styrka,anses vara

teknologisk eller kunskapsmässig överlägsenhet och konkurrentemasannan
Ävenstyrka och storlek marknaden. marknadsandel på omkring 40 %en

eller något därunder många gångerär tillräcklig för uppnå dominans föratt

företag.ett

dominerandeEn ställning bör föreligga företag harett ettanses om

väsentligt inflytande på marknaden ifråga och i vissdet utsträckning kanom

behöva befara allvarligare reaktioner frånutan att konkurrenter ochagera

potentiella konkurrenter.

anfördaDet har situationen visst företag når elleravsett att ettnu ensamt

förstärker dominerande ställning. Som kommittén har markerat i denen

allmänna motiveringen kan dominerande ställning uppkomma påävenen

marknader med duopol, oligopol eller väsentlig koncentration. likhetIannan

med vad redan sker i Tyskland bör företag kunnat.ex.som en grupp av

dominerande. TysklandI dominerande ställning uppkommaanses anses en

bl.a. förvärvaren utgör eller färre företag efter förvärvetett treom av som

får marknadsandel uppgår till minst 50 %. Motsvarande gälleren som om

det förvärvande företaget femutgör eller färre företag medett av en

sammanlagd marknadsandel minst två tredjedelar. har givetvisDetav
Ävenbetydelse företagen konkurrerar inte.eller kommitténs förslagom om

inte bygger denna formell dominans reell sådan kan dessatyp utanav en

tal till viss ledning vid bedömningen dominerande ställningvara av om en

skall föreligga på oligopolmarknader olika slag.anses av

färre företagJu oligopolet består desto faran för företagenstörre är attav,

skall kunna samordnat. otillåtetEtt samarbete lättareär attagera upp-
Ävenrätthålla döljaoch deltagarna få de flera.är än är utanom om

kontakter sinsemellan kan företag de fåär samordnat ettom agera genom
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på signalergrundasbeteendeSådantparallellt förfarande.medvetet som

oligopolmarknaderSärskilt påpå marknaden.för sig sänderföretagen utvar
signalerhjälp sådanaoligopolistema medprodukter kanhomogenamed av

nivåprissättningparallelli formbeteende,sittsamordna somt.ex. enav

islagdetta ärkonkurrensprisnivån. Beteendenöverstiger senareav

missbruksprövning.medellersig med förbudåtkomligaintepraktiken vare

vid förvärvspröv-särskiltbeaktasomständigheterna börpåvisadeDe nu
kan dessaförvärvetföljdkoncentrationsökningen tillningen. Genom av

samhälls-frånnegativaför effekter ärriskernaökafaktorer komma att som

synpunkt.ekonomisk

förbjudas detskall ärförvärvetförutsättning för attYtterligare atten
effektiv kon-förekomstenhämmaeller ägnadväsentligt hämmar är att av en

Ordalydelsenkonkurrenstestet.s.k.innebörden detuttryckskurrens. Här av

konkurrensbegränsning motverkargeneralklausulen. Entill denanknyter nya

påden sättsyftenlagensmissbruksbestämmelsen ettenligt den somomnya
hämmaägnadeller ärsynpunkt hämmar attfrånskadligt allmänär

tillhänvisaskonkurrens. Häreffektivutvecklingenellerförekomsten av en
Även bedömningochframläggandevad gällertill 13specialmotiveringen

väsentligt13 ärunder Det atthänvisas till vad sägsbevisning somav
frånpositiv effektharomständighetertillprövningen hänsyntar som

nettoeffek-positivalångsiktigtkan gällasamhällsekonomisk synpunkt. Det

Vägningen börkostnadsstruktur.effektivsig iuttrycktarter, merensom
bör betonasbildar.ändamålsbestämmelsen Detinom dedock ske somramar

igällervadtillförhållandehöjts iför ingripande harkraven somatt

hämmande.väsentligtfrågadet skallgeneralklausulen ettatt omvaragenom

hänvisas tillÄven i konkurrenstestetingårfaktorergäller dedetnär som

självfallethargeneralklausulen. Det stormotiveringen underivad sägssom
innebärmarknaden Dettaden relevanta ut.hur strukturenbetydelse ser

hämmandeväsentligtför det skersannolikheten ökar ettnormalt avattatt

efter förvärv.uppnårföretagmarknadsandel ettkonkurrensen större ett
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detNär gäller förstärkande redan dominerande ställningett måsteav en

framhållas förvärväven mindre aktör påatt marknaden måsteett antasav en

kunna väsentligt hämma konkurrensen. sådantI läge skall särskilt beaktasett

det fristående mindre företaget sikt skulle kunna utvecklas förom att

komma bidra till bättre balanssituation påatt marknaden.en

Strukturförhållandena blir därmed vägledande för den fortsatta prövningen.

Utifrån samlad bedömning marknadssituationen gäller deten attav

uppskatta konkurrenstrycket på marknaden efter förvärvet tillräckligtärom

förhögt upprätthålla effektiv konkurrens.att Kommittén ihar denen

allmänna motiveringen i betänkandet i övrigt utvecklat de negativasamt

effekter kan uppstå effektiv konkurrens inte upprätthålls.som om en

Bedömningen i det enskilda fallet måste givetvis sin utgångspunkt frånta

konkurrensförhållandena marknaden ifråga. oligopolmarknadEn kan i

vissa fall för reell och fungerande konkurrensutrymme mellange en

aktörerna medan sådan konkurrens i andra fall kan uteslutenen vara genom
företagen finansielltär eller teknisktatt ett överlägset. Konsekvensenav av

förvärvkommitténs förslag blir även oligopolmarknad kan angripasatt en
för det fall förvärvet väsentligt hämmar eller hämmaär ägnat konkurren-att

på marknaden.sen

kanDet ologiskt meddela förbud förvärv redan skett.attsynas mot ett som

Innebörden förbud i sådant fall blir förvärvet blir ogiltigtett ett attav se
17 §. För vissa förvärv fondbörs eller offentlig auktion blir följden i

stället åläggande avhända sig aktiernaett eller konstitueraratt annat som
förvärvet 16se § andra stycket.

Andra stycket

Bestämmelsen nuvarande 5 § andra stycket Någon förändringKL.motsvarar

innebörden begreppet företagsförvärv intehar gjorts i förhållande tillav av

gällande rätt.
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kontrolleran-fårföretagetförvärvandemåste innebära det ettförvärvEtt att

företags-själva begreppetligger iförvärvade.i det Dettainflytandede

förvärvsprövningendominans vidUpprätthällandet kravförvärv. ettav

uppnås förmåsteinflytandekontrollerande att etti sakinnebär att ett

ställning.dominerandeuppnåskallförvärvföretag ett enansesgenom

vissagenomdrivaaktivtmaktdelsinflytandekontrollerandeMed attavses

genomdriva beslut.andraförhindra ägaremaktdels atti företaget,beslut att

fårÄven väsentligt detsåframståfall inflytandet atti andra kanvissa som

kontrollerande.anses som

Tredje stycket

tredje stycket KL.nuvarande 5 §Bestämmelsen motsvarar

effekternanegativaundanröja de ett16 § Om det är ägnat avatt
enligt 15 §förbudföri ställetföretagsförvärv kan

ellerrörelsendelvissavhändaåläggandemeddelas att av
förvärvet.förkonkurrensfrämjande villkorföreskrivas annat

förvärvi frågameddelasfår inteförbud enligt 15 §Ett somom
auktion. Iexekutivpåinropellerpå fondbörssketthar genom
eller denaktiernaåläggasnäringsidkarenfårstället att avyttra

auktionen.förvärvatsegendom som

i denutvecklatsharmotiven bakomochstycketi första ärRegeln ny

önskvärtdetInriktningen ärär att12.2.5.avsnittmotiveringen attallmänna

försäljningåläggandeundanröjsföretagsförvärvrisker med omett genom

ellerkoncernenbildadeförvärvettilltänktadetdel dennågon genomavav
tillräckligt.så ärförvärvet närförvillkoruppställandet annatavgenom

påundanröjasskallförvärvetmedeffekternegativadärmedAvsikten är att

Åläggande delförsäljningsåvälkaningripandeminst sättet. av endet avse
vidredaninom koncernenexisteradeföretagrörelsen eller ett somav

ellerrörelsenförvärvadedendelför förvärvettidpunkten avensom
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åläggandekoncernen. viss viss tidEtt egendom böratt avyttraom ange en

inom vilken försäljning skall ske.

Andra stycket 6 § Eftersomandra stycket nuvarande svenskaKL.motsvarar

aktier kan förvärvas på utländsk börs har begränsningen tillnumera

Stockholms fondbörs ändrats.

17 § beslut förbud företagsförvärvEtt innebärmot ett attom
förvärvet blir ogiltigt.

Bestämmelsen 8 § nuvarande KL.motsvarar

Uppbrytning företag i särskilda fallav

18 § Om näringsidkare har så dominerande ställning atten en
inte pådet framstår möjligt skapa effektivsättannat attsom en

konkurrens på marknaden, kan näringsidkaren, i fall harsom
väsentlig betydelse från allmän synpunkt, åläggas vissatt avyttra
del rörelsen.av

Situationen på vissa marknader kan sådan något företag har såattvara en

starkt dominerande ställning och den potentiella såkonkurrensen är attsvag

den enda skapa effektivutvägen konkurrens på marknaden ifråga äratt en

bryta företaget. Detta gäller särskilt denmarknader där utländskaatt upp

konkurrensen eller obefintlig inte förväntasär och kan bidra tillsvag en

bättre fungerande marknad. Möjligheten måste naturligt eftersom dennog,

kan förenad med förluster för enskilda, urskiljning.användas med storvara

måsteFörst alla alternativa möjligheter frågakanprövas. Det attvara om

skapa möjligheter för utländsk konkurrens tekniskaupphävaattnya genom

handelshinder. ocksåDet kan harmoniseringgälla regler försvårarav som

för företagutländska arbeta svensk marknad. harmoniseringEnatt av

påregler kreditmarknaden torde i hög möjligheterna förgrad ökat.ex.

kreditinstitututländska bli konkurrensfaktor på den svenska markna-att en

den.
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näringsid-åläggaKommitténs förslag innebär marknadsdomstolen kanatt en

Åtgärden får begagnas densig del rörelsen. endast närkare att avyttra en av

påframstår framkomliga nå effektiv konkurrensenda vägen att ensom

från synpunktmarknaden måste väsentlig betydelse allmänoch det ha att att

åtgärden skall användas böråtgärden vidtas. bedömingenI enav om

effektiv konkurrensavvägning också intressetske mellan det allmänna av en

enskilda till följd åtgärden.de förluster kan uppstå föroch avsom

FÖRBUDSTRID MED M.M.VERKAN AV AVTAL I

8 elleravtalsvillkor strider 4 §§19 avtal eller§ Ett motsom -
36enligt 31 eller §meddelatsförbud eller åläggandemot som

ogiltigt.är

näringsidkaren inte lämnattillkommit haravtalEtt trots attsom
godkänneruppgift enligt 9 ogiltigt, såvida inte beställaren§ är

förekommitdetavtalet han fått kännedomsedan att sam-om
vid anbudstävlingen.verkan

avsnittimotsvarighet i har kommenteratsBestämmelsen, saknar KL,som

15.2.

KONKURRENSSKADEAVGIFT

överträder bestämmelserna20 näringsidkare§ eller deDen som
konkurrensskadeavgift.särskild avgifti 4-9 §§ skall betala en
Avgiften tillfalleringen avgift betalas.ringa fall skallI staten.

skyldighetParagrafen innehåller grundläggande bestämmelsen denden om

kriminaliseringtidigarekonkurrensskadeavgift ersätterutgeatt somsom

Konkurrensskadeavgiftförbud.förpåföljd överträdelse konkurrenslagensav

uppgiftsskyldighet gällerintepåföras den fullgör denskall även somsom

överträdelsei motivenvissa fall Vadvid anbudssamverkan. sägs omsomav

sådan underlåtenhet.gäller även
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Konkurrensskadeavgiften skall betalas den eller de näringsidkare iav vars
verksamhet överträdelsen ägde Ofta detär här fråga juridiskrum. om en

även enskild rörelseidkare kan drabbasperson men avgiften.en Avgiftenav
skall också kunna offentligrättsligatas ut subjekt såsom kommunalaav och

statliga inrättningar olika slag i den mån de näringsidkare.av agerar som
I detta avseende är regleringens innebörd densamma för t.ex.som
miljöskyddsavgiften.

Som redovisats i den allmänna motiveringen avgiftsansvaretär strikt. Ett

företag kan alltså påföras konkurrensskadeavgift så det konstaterasen snart

överträdelseatt kan medföra avgift haren ägtsom detutanen attrum,
behöver visas någon för överträdelsenatt ansvarig handlat uppsåtligt eller

oaktsamt. Den strikta tillämpningen bör emellertid kunna mildras attgenom
olika omständigheter i det enskilda fallet i viss utsträckning beaktas. Det kan

tänkas förekomma fall där omständigheterna i övrigt särskilt överträdelsens-
sådanaär det framstårart obilligtatt avgiften. sådanaFöratt ta fallutsom-

kan regeln i 23 § nedsättning eller eftergift avgiften tillämpas.om av

Fråga kan uppstå är rätt avgiftssubjekt när rörelse harom vem som en
överlåtits efter det överträdelsenatt ägde före avgiftstalansrum men
väckande. Om rörelsen drevs fysisk vid tiden för överträdelsenav en person
skall han för avgiften. frågaI verksamhet drivssvara aktiebolagom som av
eller andra juridiska kan skillnadgöras mellan det fall dåpersoner

överlåtelsen gäller själva bolaget sådant och det fall då överlåtelsensom

den verksamhet, rörelsegren, variavser t.ex. överträdelsen har ägten rum.
Anspråket på konkurrensskadeavgiften riktar sig den förmögenhetsmas-mot

hålls aktiebolag.sa bolagetsom t.ex. Att överlåts inverkarsamman ettav

sålunda inte frågan är rätt avgiftssubjekt. Av skälom vem som samma
kan inte heller överlåtelse den rörelsegren i vilkenen överträdelsen harav

ägt befria det överlåtande bolaget från förrum avgiften.ansvaret
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Vid sidanobligatoriskprincipiAvgiftsskyldigheten har aven
iingripandeunderlåtakunnafinns det behovi 23 §jämkningsregeln attav

förbetydelseöverträdelse äruppenbart utandet endär ärfall att en
haKonkurrensmyndighetcn börlagtillämpning.effektivochkonsekvent

lagstiftningenstillmed hänsynsådantåtgärdlämnamöjlighet utanatt som

bagatellartatframstårkonkurrenseffektivfrämjasyfteallmänna somatt en
utgå i ringaavgift skallingendärförparagrafenförsumbart. I atteller anges

domstol prövardenutnyttjasgivetvis ävenStadgandct kan somfall. av

avgiftsfrågan.

ochtio kronortill lägstfastställasAvgiften skall tusen21 §
tillhänsynpåkallatdetOm ärfem miljoner kronor.högst av

belopptillfastställasavgiftenkan ettomständigheterna som
tiohögre änintedock är procentöverstiger detta, avmen

årsbokslutenligt detårsomsättning senastnäringsidkarens som
sigriktartalanväcks. Omdå talantidpunktenvidfastställtshar

försärskiltfastställasavgiftenskallnäringsidkareflera varmot
dem.och en av

konkurrensskadeav-belopplägstaochdet högstaBestämmelsen somanger
förgällermilj. kr.5maximibeloppetangivnatill.kan fastställas Detgiften

detsärskilt närsituationer,vissanormalfall. Ibetecknaskanvad somsom
med hänsynbeloppkan dettaföretag,mycketöverträdelsergäller storaav

angivitsfallsådana haralltför lågt. Förframståomständigheternatill som

årsomsättning.företagetspåmaximibelopp grundathögreett

begränsningomsättninghelanäringsidkarensförstås utanårsomsättningMed

inträffa detkanDetförfarandet rört. atteller marknadprodukttill den som
fårfallsådantväckande. Ivid talansårsbokslutfastställtnågotfinnsinte

uppgifter.tillgängligamed stödårsomsättningen uppskattas av

utformaavgiftsmålikonkurrensmyndigheten ettankommer attDet

omständighetervilkaochbeloppbestämttill attyrkandet ettatt angeavse
såuppgiftmyndighetensockså attför detta. Det ärtill stödåberopassom
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rimligt fram utredning för-långt det möjligt och lägga rörande deär

speciella inverka på avgiftenshållanden i det fallet bör storlek. Detsom

vid fastställandetanförda med vad gäller miljö-överensstämmer som av

198081:92 finnas något hinderskyddsavgift jfr 87. bör inteDetprop. s.

konkurrensmyndigheten höjer yrkat belopp omständig-mot att ett om nya

följerheter vikt kan åberopas under allmänna reglerAv attav processen.

yrkat kan sänkas.beloppett

Konkurrensskadeavgiften får inte till högre belopp vadbestämmas än som

framgår 49 Avgiftenyrkats konkurrensmyndigheten. fårhar Detta avav

medgivitsinte heller fastställas till lägre belopp vad harän som av

föreligger.Avgiften får särskilda skäldock lägre,sättasmotparten. om

ordning för miljöskyddsavgiften.den gällerDenna motsvarar som

ogillas.konkurrensmyndigheten inte styrka sin talan skall den SomOm kan

förebringaframgår nedan 23 § näringsidkaren skallunder är det som

till förbevisning omständigheter han vill åberopa stödrörande de som

nedsättning avgiften.av

särskilt beaktas22 avgiftens storlek bestäms skall§ När om
organiserad, omfattandeutgjort led iöverträdelsen ett en

förfarande eller har medförteller isamverkan upprepatett
till hur längeskada. Vidare skall särskild hänsynbetydande tas

komma tillpågått den skettöverträdelsen och utan attom
utomståendes kännedom.

konkurrensskadeavgiftensmotiveringen angivitsden allmänna harl att

förfarande.straffmätningsliknande Medstorlek skall bestämmas ettgenom

däromkringutgångspunkt i och omständigheternaden konkreta överträdelsen

avhållande påavgiften på sådant den verkarskall bestämmas sätt attett

Avgiftenfråga för näringsidkare.näringsidkaren i och avskräckande andra

framhållauppgå viktigt medkan till mycket högt belopp. Detta är attett

samhällsekonomiska värden saken gäller.tanke på de ofta mycket stora som

förfarande fårför visstOfta måste domstolen beakta risken att ett en mer
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spridning, inte avgiften fungerar ingripandeallmän tillräckligtom som en

påföljd.

paragraf vissadenna omständigheter särskilt skall beaktasI näranges som

avgiften fastställs. här fråga försvarande omständigheter.Det är om

Innehållet i första meningen i 36det § KLmotsvarar som anges som

omständigheter föranledakan bedömningen brott föreligger.att grovtsom

paragrafens mening förfarande påandra bl.a. dolt exempelI nämns som en

försvarande omständighet. särskilthar belysts i allmännaDetta den

motiveringen till anbudskartellförbudet avsnitt 10.4.

bedömningsgrunder bör gälla för fastställandenärmareDe som av

konkurrensskadeavgiftens storlek får utvecklas i rättspraxis. EGInom

tillämpas ekonomiska sanktioner i form administrativa påföljdböter somav

näringsidkareför gjort sig skyldiga till förbjudna konkurrensbe-som

förfaranden. håller fast vidgränsande bör EG-rätten kravetDet nämnas att

bedömningsgrunder vuxitpå uppsåt eller oaktsamhet. Vissa allmänna har

fram i praxis kunnadet gäller bestämma böternas storlek. börnär Deatt

tjäna till ledning för tillämpningen bestämmelserna konkurrensskade-omav

avgift och berörs här kortfattat.

Konkurrensbegränsningens omfattning faktorerkaraktär och hör till de som

beaktar. naturlig utgångspunkt för svensktEG-rätten Det ävenär en

vidkommande. Omständigheterna i enskilda fallet avgörande. Allmäntdet är

måste bruttoprisförbudet, särskilt detdock gälla överträdelser näratt av

mindre oftagäller leverantörer med marknadsandel, torde kunna bedömas

mindre överträdelser förbuden i det gällerde andra lagen.strängt än Närav

fall icke fullgjord uppgiftsskyldighet vid detanbudssamverkan ärav

påtagligt förhållandena påi enskilda fallet vikt. Med tankedet haratt stor

uppgiftslämnandets principiella det bestämmelsenbetydelse angelägetär att

inte uppfattas ordningsföreskrift vid fastställandethärom enbartsom aven

konkurrensskadeavgiften. Omfattningen konkurrensbegränsningen ärav en
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fråga både hur länge visst förfarande har tillämpats och denettom

omedelbara ekonomiska betydelsen eller tjänsterde berörs.av varor som

kriterium i EG-rätten omfattningen skadliga effekterna.Ett är deannat av

den svenska lagtexten betydande skada försvarandeI nämns som en

omständighet. gäller här bl.a. beakta påDet betydelsen den längreatt av

sikt prishöjande effekten förbjudet förfarande. kan hänvisas tillHärettav

det i allmänna motiveringen för förbudetden prissamverkan anförsmotsom

beträffande bl.a. de osynliga effektivitetsförlustema. Vid bedömningen finns

för beakta direkta ekonomiskaäven den skadautrymme att t.ex.mer som

beställare åsamkats grund förbjudet samarbete i anbudskartell.en av en

Ytterligare omständigheter vikt marknadsbilden,den allmännaärav

betydelsen den eller tjänst konkurrensbegränsningen ochav vara avsersom

företagens marknadsandel. förbjudet förfarande resultatetNär ärett av

marknadsmakt hos företag dominerande ställning särskilt befogatmed detär

konkurrensskadeavgiften får ingripandeatt en

svenska lagen ställer inte något subjektiv täckning.Den krav Det börupp

inte hindra frågordock uppsåt oaktsamhet visstochatt ett utrymmeom ges

vid fastställandet avgiftens storlek. kan frågaDetta ävenav ses som en om

varje företags roll i förbjudet förfarande. givet konkurrensska-Det ärett att

deavgiften fastställasmåste på speglar de olika företagenssättett som

delaktighet i förfarandet, något pådrivandeföretag verkat ellert.ex. om

gjortåterhållande. bör också till företag tidigare sigMan hänsynta ettom

skyldigt till förbjudet eller i övrigt konkurrensbegränsande förfarandeett av

eller liknande slag.annat

föreligga omständigheter praxisEG har det förmildrandeInom ansetts om

på området förordningar beslut oklara elleroutvecklad eller ochär ärom

missvisande. Så också fallet företaget förbjudetkan upphör med ettvara om

förfarande på tidigt stadium visar samarbetsviljaeller det underett om
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sådanainte uteslutethandläggning.konkurrensmyndighetens Det år att

Rättstill-avgiften.vid fastställandettillmätas viss betydelsefaktorer kan av

förgälla regelnrestriktivitet skallfasta denlämpningen bör dock ta som

i 23jämkningom

tillså de lederinte högafastställs inom EG skall att attBöter varasom

regler,Enligt miljöskyddslagensi konkurs.i frågaföretaget sätts som

utformningen bestämmelsernaförebild förtjänatharallmänt omavsom

lagmotiven anförsordning.konkurrensskadeavgiften, gäller I atten annan

låta företags elleri frågarättviseskäl inte bör kommadet ettatt merav

hellermiljöskyddsavgiftens storlek. Inteekonomi inverkadåligamindre

ekonomin börmedhängersysselsättningsskäl eller andra skäl sammansom

jfrfå avgiftens storlek bestämsmotivuttalandet beaktasenligt när prop.

på miljöområdet böranförda gäller198081:92 59. enligt detVad soms.

konkurrensskadeavgiften.beträffandetillämpas även

tillgrundarlagstadgade förbuden rättförfarande i strid deEtt mot

fråganmiljöskyddsavgiftenskadestånd. Vid införandet upptogs omav

miljöområdet skall beaktasskadeståndsskyldighet enligt reglerna när

något hinderanfördesmotivenavgiftens storlek bestäms. I utmot att taatt

avgiftspliktige harskadestånd denmiljöskyddsavgiften talannär motom

Sådanalämpligen ställasinte böreller kan komma väckasväckts att upp.

utsträckning kunna beaktasi vissenligt motivuttalandetomständigheter bör

eftergift miljöskyddsav-nedsättning ellertillämpningen regelnvid avomav

förordning bör gälla198081192 58 Motsvarande ävengiften prop. s.

nedsättningtillämpning bestämmelsenkonkurrensskadeavgiften. En omav

jämkning kaninteeftergift avgiften således utesluten. Eneller är t.ex.av

skadeståndsskyldighet förförhindra obilliga följderförbli aktuell att enav

enskild näringsidkare.

följer 21 ellervad §Avgiften får under23 § sättas avsom
föromständigheter talar det.särskildaefterges, om
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denna paragrafI grunden för nedsätta eller eftergehelt avgiftsskyl-attges

digheten. framhållasDet bör bestämmelsen inte skall fungeraatt som en
allmän jämkningsregel. 20 följerAv § konkurrensskadeavgift inte skallatt

åläggas i ringa fall. jämkningFör i andra fall skall det föreligga särskilda

omständigheter. detta framgårAv stadgandet nedsättning elleratt om

eftergift skall tolkas restriktivt. Regeln föravseddär undantagssituationer,

då överträdelse framstår klart ursäktligt.ex. eller då påförandeen som av
konkurrensskadeavgift till ojämkat belopp på grund efterföljandeen av

omständigheter skulle framstå obilligt.som

specialmotiveringenI till 22 § har berörts både försvarande och för-

mildrande omständigheter kan påverka konkurrensskadeavgiftenssom

storlek. Det företagetär åberopaskall och styrka de omständighetersom

kan föranleda jämkning.som

Vid jämkning iunder 21 § angivet minimum bör endast fåtal be-ett

loppsaltemativ aktuella.vara

SKADESTÅND

24 § uppsåtligenDen eller oaktsamhetsom av
överträder 4-8 §§,
bryter förbud eller åläggande enligt 31 36ellermot § eller
vidtar konkurrensbegränsning missbrukutgören som av

dominerande ställning
skall den skadaersätta därigenom uppkommer försom annan
näringsidkare eller för avtalspart.

25 § Den uppsåtligen eller oaktsamhet underlåtersom attav
lämna uppgift enligt 9 § skall denersätta skada därigenomsom
uppkommer för beställaren.

26 § Talan skadestånd enligt denna lag får skada endastom avse
under femde åren innan talan väcktes. skadaFör undersenaste
tid dessförinnan tillär rätten skadestånd förlorad.
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situationertill skadestånd i dei 24 och 25 §§ grundar rättStadgandena som

ellerföreligger förfarandenaSkadeståndsskyldighet närdär anges.

frågaoaktsamhet.uppsåt eller Iunderlåtenheten resultatetär omav

ersättningens storlekskadeståndsskyldighetför ochförutsättningarna i övrigt

utgår förprinciper. Ersättningskadeståndsrättsligaallmännagäller ren

motiveringen förden allmännaavsnitt 15.1 harförmögenhetsskada. I

redovisats.skadeståndsbestämmelsema

stödi fråga medersättai första hand kommerskador detDe att avsom

jfr 5 kap. 7§näringsverksamhet,intrång iinkomstförlust och24§ är

skadeståndslagen.

förutsätter,ställningdominerandepå missbrukSkadestånd grund av av

konkurrensrättsligförfarandet vidavsnittredovisats i 15.1,såsom att en

överträdelsedet gällerdominansmissbruk. Närprövning bedöms utgöra av

enligt 31 elleråläggandeförbud elleri 4-8 ellerförbudennågot ettavav

Kärandensjälva överträdelsen.skadeståndsskyldigheten36 grundas§

åläggande. Hanförbud ellerförfarandet omfattasvisaskall ettatt av

effekternegativaförfarandet haråberopainte därutöverbehöver att

konkurrensen.

skadeståndsituationer dåolikademöjligt sökainte närmareDet är att ange

alltförfalleni enskildaomständigheterna de ärenligt 24utgåkan

beskrivas.typsituationer dock allmäntVissa kanvarierande.

hindrasåterförsäljare,bruttoprisförbudet haröverträdelseVid avsomenav

ersättning för dentillpris,sälja till lågt rättsin leverantör att ett om-

till.lederhandlandesättningsförlust leverantörenssom

återförsälja-förinköpspriserofta höjdainnebärförbjudet prissamarbeteEtt

skillnadenmotsvarandetillfogas skadasamarbetetgrund avsomre,
tillämpats.skulle haprisprispriskartellens och detmellan som annars
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Minskad omsättning till följd inköpsprisetdet höga också ersättnings-ärav

gill.

förbjudenEn marknadsdelning innebär regel konkurrensen mellanattsom

Återförsäljareolika leverantörer spel.sätts hänvisas köpa vissattur av en

bestämd leverantör och intede kan spela leverantörerna varandra iut mot

syfte nå bättre inköpspriser. Ersättning skall utgå för den prishöjningatt

marknadsdelningen leder till för minskadeoch den omsättning ärsom som

följd den.en av

inköpskartellEn syftar till hålla kartellmedlemmamas inköpspriser.att nere

förSkada leverantören i form minskade försäljningsintäkter skallav

ersättas.

Vid överträdelse anbudskartellförbudet beställaren berättigadär tillav

ersättning för det merpris förmåttshan betala på grund förbjudnadetsom av

anbudssamarbetet. Om beställaren med stöd ogiltighetsregeln i 19 låter§av

avtalet gå åter, har han enligt allmänna regler till ersättning förrätt de

kostnader han haft för anbudsförfarandet blivit onyttiga.men som

Missbruk dominerande ställning kan leda till kostnader för detextraav

dominerande företagets grund missgynnande affärsvillkormotpart av

eller oberättigade krav tilläggsprestationer. Sådana kostnader skall

Andra fall dominansmissbrukersättas. förfarandenär innebär hinderav som

för konkurrerande eller andra näringsidkares näringsutövning. Exklusivavtal

och säljvägran i 14nämns När sådana förfaranden leder till ökade

kostnader och minskad omsättning dominerande företagetär det ersättnings-

skyldigt.

Enligt 25 § har beställare tillrätt skadestånd anbudslämnare,nären vars

samarbete tillåtetär exempelvis på grund deras begränsade marknadsan-av

del, underlåtit lämna uppgift till beställaren Sådansamarbetet.att om
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förstsåledesanbud Det ärskriftligen näruppgift skall lämnas senast avges.

låter avtaletbeställarenOmuppkomma.skadestånd kantilldärefter rättsom
anbudssam-förbjudenhuvudfalletvidpå sättåter, hanär avsamma som

hanblivit onyttiga. Omkostnaderersättning förtillberättigadverkan som

merprisdetersättning motsvarandetillhanvid avtalet, har rättfasthåller

förmåtts betala.han

måstei 26 § görapreskriptionsbestämmelsenvill åberopaDen som

invändning detta.om

HANDLÄGGNINGEN M.M.

Ansökan

efterlagmål enligt dennahandläggerMarknadsdomstolen27 §
dock ansökanskallnegativattestochdispensfrågaansökan. I om

konkurrensverket.hosgöras

konkurrensbegränsningskadligåtgärdAnsökan28 § motom
berörsnäringsidkareellerkonkurrensverketgörs somenavav

ikonkurrensverketfråga. Omkonkurrensbegränsningen i ettav
får ansökan görasansökan,inte görafall beslutarenskilt avatt

näringsid-ellerlöntagaresammanslutning konsumenter,aven
kare.

uppbrytningföretagsförvärv,prövningAnsökan avavom
konkurrensskadeavgift får endast göraspåförandeochföretag av

konkurrensverket.av

enligt dennaskadeståndfrågorMarknadsdomstolen prövar om
lag.

viteutdömandefrågorMarknadsdomstolen prövar somavom
viteutdömandeAnsökanlag.dennamed stödförelagts avomav

marknadsdomsto-fråga vitekonkurrensverket. Igörs somomav
ansökafår dennenågon äventalanförelagtlen omannanav

vitet döms ut.att

ifår handläggasolikaellerMål mellan29 § parter ensamma
skälfinnsutredningen. detNärförtilldeträttegång, är gagnom

särskiljas.återmål förenatsfårtill det som
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med utdömande vite får talan förassamband talanI av omom
vitesföreläggande.nytt

i 27-28 alla frågorBestämmelserna §§ 17 § KL. MD prövarmotsvaras av

enligt lagen första instans dispens negativattest,vad gäller ochutomsom

konkurrensverket första instans.där är

enskild näringsidkare konkurrensbegränsningberörs harEn som enav

primär talerätt i fråga prövning enligt lagens allmänna missbruksbe-om

sammanslutningarstämmelse. gäller 14 § åberopas.Det även när av

subsidiär innebärkonsumenter, löntagare och näringsidkare har talerätt. Det

tillkonkurrensverket måste inte ansökanbesluta MDgöraatt att en egen

innan sammanslutningens ansökan till prövning domstolen.kan tas upp av

mäl företagsförvärv, uppbrytning företag och konkurrensskadeavgiftI om av

endast konkurrensverket behörighet talan ihar väcka MD.att

skadestånd28 tredje framgår frågor enligtAv § stycket MD prövaratt om

behörig mållagen. innebär domstol inteDet är att upptaatt annan om

skadestånd, 10 paragrafens fjärde styckejfr kap. 17 § 1 RB. I attangesp

frågor vite förelagts med stödutdömandeMD även prövar om av som av

jfrinte därför behörig frågor,lagen. domstol dessa l §Annan är att ta upp

viten.lagen om

motsvarighet i 6i 29 första har 14 kap. §Bestämmelsen § stycket RB.en

inteanvisningar för bestämmelsens tillämpning har lämnats.Närmare Det

till särskildafår således på utforma praxis med hänsyn deankomma MD att

sig konkurrensomrädet.behov kan gällandegörasom

Mål åtgärder skadliga konkurrensbegränsningarmotom

enligt 13konkurrensbegränsning skadlig § skall30 § Om ären
enligt 31 förmarknadsdomstolen besluta åtgärd § attom
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sådan åtgärd får riktasförhindra skadligheten. En mot en
skadligheten.näringsidkare föranledersom

näringsidkarenmeddela31 Marknadsdomstolen kan§
avtalsvillkor ellervisst avtal,förbud tillämpa annatettatt

väsentligenförfarande eller tillämpakonkurrensbegränsande att
förbjudna,förfarande sålundadetsamma som

vissnäringsidkaretillhandahållaåläggande att enannanen
villkor vadnyttighettjänst eller motsvararsomvara, annan

näringsidkare säljåläggande, ellererbjuderhan andra
konkurrensbegränsandeändraåläggande sätt ettatt annat

uppfyllaförfarandesådantförfarande, i samband med ettettatt
information vidtaviss ellervillkor eller lämnavisst att annan
rättelseåläggande.förfarandetåtgärd motverkarsom

priskonkurrensbegränsningen innebärskadligaOm den att ett
omständigheterövriga ärtill ochhänsyn kostnadernamed

vikt, kan mark-för saken störreuppenbart högt och är av
viss tid, högstunderålägga näringsidkarennadsdomstolen att en

pris prisåläggande.överskrida visst högstaår, inte ettett

gällerandra stycketåläggande enligt första ellerförbud ellerEtt
marknadsdomstolen bestämmerinteomedelbart, annat.om

marknadsdomstolen,för det, skall32 särskilda skäl talar§ Om
sökaenligt 31 § meddelas,åläggandeinnan förbud eller

förhandling.skadlighetenförhindra genom

marknadsdomstolenför det, kansärskilda talar33 Om skäl§
för tidenenligt 31 §åläggandei fråga förbud ellerbesluta om

för-avgjorts eller harslutligt harintill måletdess annatatt
ordnats.

förenas medenligt 31 § skallåläggandeförbud eller34 § Ett ett
obehövligt.särskilda skälinte ärvite, detta avom

konkurrensbegränsning därskadligmål åtgärd35 § I motom
marknadsdom-sökande kankonkurrensverketnågon äränannan

handling,företeellervid vite föreläggastolen attpart annan
i målet.bevisbetydelsehaeller kanannat somsomvaruprov

inteinnebärenligt första stycketföreläggandeBeslut om
teknisk Omföretagshemlighetröjaskyldighet natur.att av

eller medverkarintenågon ärföreläggandet partsomavser
marknadsdomstol1970:417enligt 13 § lagen m.m.,oma

tillämpliga delar.i38 rättegångsbalkenkap.gäller därutöver
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Stadgandet i 30 § går tillbaka 2 första§ stycket KL. Uttalanden i KLs

förarbeten möjligheten ingripa konkurrensbegränsningatt motom en som

har upphört och innebörden uttrycket förhindra fortfarande giltigaärav

198182:l65prop. 93 Detsamma gäller uttalanden i fråga mots. om

vilken åtgärde riktaskan a 91 och 251. frågorDessa haren prop. s.

berörts i avsnitt 13.1.

Bestämmelsen i 31 § 3 § Ordalydelsen iKL. punkt 3 i förstamotsvarar

stycket någotär ändrad. Någon ändring i sak dock inteär avsedd. I ett nytt

tredje stycke förbudet eller ålåggandet gäller omedelbart, inteattanges om

MD bestämmer Huvudregeln såledesär beslut gällerannat. omedel-att ett

bart. kan efterHD överklagande inhibera verkställigheten. Detta har

kommenterats i avsnitt l4.1.2.

Enligt 32 § kan förhandlingMD för förhindra de skadligauppta att

effekterna konkurrensbegränsning. fordrasFör detta dock särskildaav en

skäl. Domstolens förstahandsalternativ således fattaär beslut förbudatt om

eller åläggande enligt 31

33 och 34I §§ bestämmelser interimistiskt beslut och vite.ges om

Motsvarande bestämmelser i finns i 18KL och 10 Paragrafema§§. har

behandlats i avsnitt 14.2.4 och 14.1.2. frågaI förbud eller åläggandeettom

vid vite har möjlighetMD efter omständigheterna föreläggandetatt ge en

tidsbegränsad giltighet och närmare bestämma föreläggandenär skallatt ett

börja gälla.

Stadgandet i 35 har behandlats i den allmänna motiveringen avsnittsom

14.2.2 och 142.6, bestämmelse editionsföreläggande i mål därger en om

enskild sökande väckt talan enligt generalldausulen. Sådan talan kanen

väckas med 13stöd eller 14 editionsföreläggandeEtt kan enligtav

paragrafen riktas såväl När det gäller beskaffenhetenmot part som annan.

de handlingar föreläggandet föreliggerkan över-av m.m. som avse
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överenstämmelse18 ärensstämmmelse med § MDL. En attannan

föreläggandetröjas.företagshemligheter teknisk inte behöver Närnaturav

sig eller med-inte i rättegången,någon deltar partsomvareavser som

begränsningar i frågaytterligareenligt 13 gäller deverkande § MDL, oma

38hänvisningen till kap. RB,företagshemligheter följerbl.a. avsom

2särskilt

öppenhetfordrasinom konkurrensrätten detärDet storattaccepterat en

för tillämpaekonomiska förhållanden kunna rätts-rörande företags att

vid tillämpningen bl.på området. förutsätterreglerna Detta att a.avman

företagshem-bedömningen begreppeteditionsplikt intereglerna gör avom

undvikas det förområde sällanalltför restriktiv. På detta kan detlighet att

uppgifterkänsligasvarandeföretaget blir fråga lämnaatt ut omom

omsättning,marknadsandelar, storlekekonomiska förhållanden, rör avsom

yrkandeVid prövningeninriktning kundstruktur och liknande. ett omavav

reglerna konkurrens-måste således beaktaeditionsföreläggande attman

anspråkbefogaträttegången harområdet utgår från sökanden under ettatt

ekonomiska förhållanden.tillgång till uppgifter svarandenspå att om

skaffa utredning.förfinns bestämmelse MD88 § rättI atten om

enligt 31 förstaförutsättningar för åtgärd §36 det finns§ Om
vid vite föreläggafår konkurrensverketstycket i visst fall,ett

vissomedelbart inomnäringsidkaren, för godkännande eller en
tid,

avtalsvillkorvisst avtal, ellerförbud tillämpa annatettatt
väsentligenförfarande eller tillämpakonkurrensbegränsande att

förbudsföre-sålunda förbjudnaförfarande detsomsamma
läggande,

näringsidkare visstillhandahållaåläggande2. att enen annan
villkor vadtjänst nyttigheteller motsvararsomannanvara,

näringsidkare säljföreläggande, ellererbjuder andrahan
konkurrensbegränsandepå ändraåläggande sätt ettatt annat

uppfyllaförfarandemed sådantförfarande, i samband ettettatt
information eller vidtavillkor vissvisst eller lämnaatt annan

förfarandet rättelseföreläggande.åtgärd motverkarsom
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föreläggandeEtt godkänt gäller förbud eller åläggandeettsom
enligt 31 § första stycket, har vunnit laga kraft. Ettsom
godkännande sker sedan den i föreläggandet tidenutsattasom
har gått till ända dockär verkan.utan

Bestämmelsen i sak ll § paragrafen framgårKL. Avmotsvarar att ett

godkänt föreläggande gäller lagakraftvunnet beslut. kan dockDetettsom

enligtomprövas 54

Mål företagsförvärv och uppbrytning företagom om av

37 Mål§ företagsförvärv skall handläggas med särskildom
skyndsamhet.

Regeln 19 § KL.motsvarar

38 § Förvärv eller planerat förvärv företag skall i vissa fallav
anmälas till konkurrensverket den i avtalär partav som om
förvärvet. Uppgifterna i anmälan skall lämnas på heder och
samvete.

Närmare föreskrifter vilka förvärv omfattasom som av an-
mälningsskyldighet och vilka uppgifter skall åtföljaom som
anmälan fastställs regeringen eller den myndighetav som
regeringen bestämmer.

Konkurrensverket kan ålägga den i avtal förvärvär partsom om
anmäla förvärvet till verket i fall inteatt även i förstasom avses

stycket. Sådant åläggande kan inte meddelas änsenare sex
månader från det avtal förvärvet slöts.att om

Åläggande kan gälla föräven viss näringsidkare denne,atten
innan han sluter avtal förvärv, skall anmälan tillgöraom
konkurrensverket. sådanEn anmälningsskyldighet skall gälla för
viss tid, högst år.ett

i avtal företagsförvärvPart kan självmant anmäla förvärvettom
för prövning. Därvid gäller vad i första ochsägs andrasom
styckena.
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förvärvskon-frånvissaoch innebärflera avsendenParagrafen iär attny

konkurrensverket.tillanmälasförvärv skallsärskilt intressantatrollsynpunkt

skallförvärvfast vilkai slågång för alla laglämpligtinteDet är att somen

efterregeringen eller,stället böranmälningsskyldigheten. Iomfattas av

föreskrift fastställasärskildkonkurrensverket ibemyndigande,regeringens

Kommittén haromfattas.böri olika branscherförvärvvilka som ensom

medbildas koncerndetinnebärförvärvtumregel att enansett att ensom

omfattasbörpenningvärde normaltmiljard i dagensårsomsättning 1 kr.av

%25mindreomfattar änanmälningsskyldighet. Förvärv avsomav

anmälningsskyldiga. Omobligatorisktaldrigdockmarknaden bör envara

dettaförvärv innebärstorleksådan görredan nått attkoncern ettensom
lösasanmälningsskyldighet. kanDetblir underkastatsådant förvärvvarje

frånbefria företagönskarkonkurrensmyndighetenfall till fallfrån ettom

angelägetvissaanmälningsskyldighet inom Det är systemetattvidare ramar.

inte kommeranmälningsskyldighetensådant attpåutformas sätt attett

viktigt denäringslivet onödigt. ärDetkonkurrensverket eller attbelasta

kontrollerandeinnebärförvärvhurutformasföreskrifter somangersom

sig gräns-i de fall detanmälningsskyldighet röromfattasinflytande omav

dragningsfrågor.

15ireglernainnebärochpå hederuppgiften skall lämnas attsamveteAtt

anmälantillämpasförsäkran kanvårdslöseller10kap. § BrB omom osann

oriktiga uppgifter.innehåller

30konkurrensverket inomenligt 39 §innebärAnmälningsskyldigheten att

Efterskallundersökning förvärvet göras.särskildmåste avgöradagar avom

i Deväcka talan MD.sig förmånaderfrist har verket attdenna tre

för-i sinharfrister EGtill dehelttidsfristema ansluterangivna som

värvskontroll.

Även anmälningspliktengenerellaomfattas deninteförvärvett avsom

enligt förvärvs-fall behövaenskilt prövasiförsta stycket kanenligt ett
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reglerna. dessa fallI kan konkurrensverket enligt tredje stycket förelägga en
i förvärvet in anmälan.part När anmälan kommeratt in börjar fristenge att

löpa under förutsättning anmälan åtföljs de uppgifteratt skall finnasav som
med i anmälan. liggerDet således i företagets intresse anmälaneget att

verkligen kommer in för förvärvet inte skall kommaatt stå öppet underatt

längre tid än nödvändigt. Det dock inteär rimligt sådant åläggandeen att ett

kan komma hur lång tid efter förvärvet helst. Kommittén har övervägtsom

ha kortareännu frist funnitatt rimlig awägning mellanatt olikamen en
intressen innebär tiden för åläggande anmälanatt bör begränsas tillom ett

halvår efter förvärvet. Det kan lösningen innebär tidennoteras föratt att

ingången i har slagits fast.systemet

Enligt 27 § kanKL NO ålägga vissa företag obligatorisk anmälningsskyldig-

het för planerade förvärv. Regeln sikte på företag kan kommatar attsom
bli dominerande på sin marknad eller förstärka sådan ställning. Regelnen
har överförts till förslaget och framgår fjärde stycket.av

enskildEn i förvärvsärende kan anmäla förvärvetpart förett prövning. En

sådan anmälan innebär fristerna börjar löpa och reglernaatt i 43 § ävenatt

i övrigt gäller. följerDetta femte stycket, har motsvarighet i 20 §av som en

KL.

39 § Konkurrensverket skall 30 dagar efter anmälan enligtsenast
38 § besluta särskild undersökning förvärvet. Underom av
denna frist får den är i förvärvsärende inte vidta någonpartsom
åtgärd för fullfölja förvärvet, såvida inteatt anmälan skett enligt
38 § tredje stycket.

Om konkurrensverket fattathar beslut särskild undersökning,om
skall talan i marknadsdomstolen förvärvet väckas senast treom
månader från beslutet. Sådan talan får väckas endast efter beslut

särskild undersökning.om

Marknadsdomstolen kan, det finns synnerliga skäl ellerom
i avtalet förvärvetparterna samtycker, på begäranom av

konkurrensverket förlänga fristen enligt andra stycket med längst
månad vid varje tillfälle.en
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förvärvlämnabeslutatkonkurrensverket har utanOm ettatt
beträffandeinte väckasstycketenligt andraåtgärd, kan talan

någonnäringsidkaren har lämnatsåvida inteförvärv,samma
ställningstagandet.påverkatoriktig uppgift som

i 20 § KL.bestämmelsernaParagrafen närmastmotsvarar

stycketFörsta

tidsfrist inomi 38 och denanmälningsskyldigheten §tillRegeln ansluter ger

undersökningsärskildbeslutfattakonkurrensverket harvilken att ett avom

undersökningsådanbenämner NOtillämpningenVid KLförvärvet. enav

inom EGsgällertill vadTidsfristen ansluterundersökning.fördjupad som

möjligtså snabbtenligt 37 §börKonkurrensverketförvärvskontroll. som

undersökning bör Igöras.särskildfinnerbeslutfatta attett enom man
undersökningsärskildnågonföranledaanmälan inteflertalet fall kommer att

förvärvet inte kommerinblandadedemeddelaverket kan attparternautan

tillfjärde stycketframgårfåringripande.föranleda Dettaatt avsom --
gällerUndantaghärefter kan väckas.inteförvärvföljd talanatt sammaom

påverkat beslutet.uppgifterfelaktigahar lämnatföretagett somom

fullföljaåtgärd förnågonvidtaföretag intefår attfristenUnder ett

fattarkonkurrensverketregeln. Om ettföljer direktförvärvet. Detta av

upphörskeinte kommerundersökningsärskildinnebär attbeslut attsom
undersökningsärskildEfter beslutenligt regeln.skyldighetföretagens om

interimistiskt beslutfåprövning hosefter MDkonkurrensverket ettkan

enligtkonkurrensverketefter åläggandeanmälan skett40 Omenligt av

konkurrensverketvänteperiod. Närinte regelngällertredje stycket38 § om

interimistiskt beslutsådant falliemellertid ävenpåkallat kandet ettanser
föreligger.härförförutsättningarutverkas40 §enligt om

börjarundersökningsärskildbeslutfattarkonkurrensverketOm om

måste väckas. Dettatalan iinom vilken MDfrist löpaytterligare atten

stycket.framgår andraav
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Andra stycket

Regeln i fristhänseende vad gäller enligt Tremånaders-KL.motsvarar som

fristen förlängaskan samtliga samtycker eller enligtMDparterom om

tredje stycket funnit synnerliga skäl föreligga. liggerI regeln konkur-att

rensverket inte kan väcka talan i MD särskild undersökningutan att

genomförts efter i 38anmälan som avses

Tredje stycket

Regeln 20 § tredje stycket KL.motsvarar

Fjärde stycket

Regeln i 20sak § andra stycket KL.motsvarar

40 § det motiveratOm allmänt intresseär vägerettav som
den olägenhet åtgärdenän medför för de inblandadetyngre som

förvärvspartema, kan marknadsdomstolen vid vite förbjuda en
näringsidkare fullfölja förvärv intill dess målet slutligtatt ett

sådant beslutprövats. Ett gäller omedelbart.

regeringenNär skall fråga företagsförvärv,pröva har denen om
befogenhet.samma

Reglerna interimistiskt förbud finns i 21 § förutsätterKL och attom nu

synnerliga skäl föreligger.

viktigt möjlighetDet är interimistiskt förhindra fullföljandeatt atten av

företagsförvärv föreligger. Prövningen företagsförvärv bör kunnaettav

fortgå fullföljande åtgärder vidtasstöras från förvärvsparter-utan att attav

sida. väsentligt prövningenDet är huruvida interimistiskt förbudattnas

skall meddelas inte inriktas på någon form sannolikhetsbedömningav av om

förvärvet kommer bli slutgiltigt stället bör avvägningI görasatt stoppat. en

mellan det allmänna intresset påverkansaken från företagensprövaatt utan

åtgärder och den olägenhet kan föreligga för enskilda förvärvsparter.som
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på särskilda omständigheterkan pekakonkurrensverketAvsikten är näratt

fullföljandeinterimistiskt förbudprövningen börskulle kunna störa motsom

inblandade företagen skullesamtidigt framgår deintedetmeddelas attom

kanvadolägenheter övervägerdrabbaskomma storaatt varasomsomav

intresse i saken.allmännasdet

motsvarandeprövning skallregeringenskommit underärendet harNär en

för regeringen.föreliggamöjlighet

16enligt eller §eller åläggande 15förbud41 § Innan ettett
negativaundanröja demarknadsdomstolen sökakanmeddelas,

förhandling.förvärveffekterna ett genomav

skall förvärvarensföretagsförvärvmål avgörs,Innan ett om
sig.tillfälleförvärveti avtalet att yttramotpart gesom

för söka förhindraprimär skyldighet MDföreliggerEnligt 5 § KL att enen

framgårförhandling.företagsförvärv Somskadlig verkan ett avgenomav

skallprimära skyldighetkommittén dennaföreslåravsnitt 12.2.7 att

lämpligt verkarinte det kan MDdockavskaffas. utesluterDetta attatt vara

möljlighet för fragårförhandling. MDfrågan Dennaför lösaatt avgenom

stycket.första

22 §stycket KL.i andraRegeln motsvarar

16 får inteåläggande enligt 15 och42 förbud eller§ Ett ett
till mark-månader efter ansökanmeddelas än sexsenare
samtyckerfrist förlängaskannadsdomstolen. Denna parternaom

får inteåläggandesynnerliga skäl. Förbud ellerfinnseller det
förvärvetavtalettvå år efter detmeddelas än att omsenare

slöts.

86 måsteenligt §i anledning begäranRegeringens beslut av
i förstaVadmånader efter begäran. sägsfattas senast tre som

också regeringensfrist gällerförlängningstycket avom
prövning.
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23 angivna fristema desamma§ KL. De ärReglerna motsvarar som nu

gäller.

åläggande enligt 15, 16 18 skall43 förbud eller eller §§ Ett
vite, inte särskilda skäl obehövligt.förenas med detta äravom

ändringen vite enligt lagen10 § med denRegeln KL att ettmotsvarar nya

särskilda obehövligt kanEndast det skälregel bör ärutsättas. om avsom

vite underlåtas.

från i företags-frivilligt åtagande företag samband med44 § Ett
gjorts förhandling med konkurrensverket kanförvärv undersom

föreläggsförenas med vite. Sådant vite marknadsdomstolenav
på konkurrensverket.talan av

utvecklats i den allmänna motiveringen under avsnittRegeln och harär ny

sanktionera frivilligal2.2.6. behov föreligger kunnaBakgrunden är attatt

ipå motsvarande sker USA s.k.överenskommelser sätt t.ex.som genom

orders.consent

på vid stadfástelseprövning bör motsvarande skersättMDs av ensom-
civil vid allmän domstol inriktas på åtagandetförlikning i attprocessen -

Åtagandet konkurrensfrämjande effekt ochlagligen grundat. bör haär en

undanröja negativa verkningarna förvärvet. Kultur-,deägnat att avvara

intesysselsättningspolitiska eller liknande åtaganden börindustri-,

Åtagandena vid behov så de inte löper underförekomma. bör omprövas att

frånpåkallat för uppnå syftet. det redantid vad Omlängre ärän attsom

framstår påkallat kan de tidsbegränsas.början som

Mål dispens och negativattestom

tillstånd enligt 12 § kan45 § beslut konkurrensverketEtt omav
25Härvid gäller 22 §§överklagas hos marknadsdomstolen. -

tillämpligaförvaltningslagen 1986:223 i delar.
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marknadsdomstolenför det, kanskäl talarsärskilda46 § Om
intill dess12 för tidentillstånd enligt §frågai attbesluta om

förordnats.haravgjorts ellerslutligt harmålet annat

ibesvärstidenbl.a.innebärförvaltningslageni till ettHänvisningen 45 § att

Enligtfick del beslutet.klagandenfrån detveckordispensärende är tre av

fråga dispens.interimistiskt beslut imöjlighet46 § har MD att omge

18finns i § KL.till dettaMotsvarighet

konkurrensverketnäringsidkare kanPå begäran47 § av en
uppgifter,tillgängligaför verketförfarande, enligtbesluta att ett

därför8 och detförbuden i §§något 4omfattasinte attavav -
näringsidkaren.ingripaverketanledning förinte finns motatt

intefår detnegativattestsådant beslutfattatverket harNär ett
förbudkonkurrensskadeavgift eller talanväcka talan omom

på förfarandetgrundad ärenligt 31 §åläggandeeller att
näringsid-eller detill förmån för dengällerförbjudet. Beslutet

i beslutet.kare som anges

återkallaskan ändras ellerstycketi förstabeslutEtt avsessom
konkurrensverketav

på hargrundatbeslutetomständigheter ärde somom
avseende, ellerväsentligti någotförändrats

uppgifter.på oriktigagrundatbeslutet2. ärom

2 kanstycket punktenligt andraåterkallelsebeslutEtt gesom
återkallelsen.föregiltighet för tiden

de uppgiftergrundasförsta handnegativattest skall iBeslutet somom

skall dockKonkurrensverket äveni sin ansökan.lämnarnäringsidkaren

får på verketankommakända. Detärförhållanden sättbeakta annatsom

gälla för begäranskallförfarandedetfastställanärmare omatt som

skall baraBeslutetdärvid skall lämnas.uppgifteroch vilkanegativattest som

gjort ansökan.näringsidkaredeförmån för ellertill dengälla som

konkurrensverkethinder för andrainte än attnegativattest utgörEn ett

kan gällaSådan talanförbud har överträtts.grundad påväcka talan att ett
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vitesföreläggande. Talan konkurrensskadeavgiftbåde skadestånd och kanom

konkurrensverket.bara väckas av

vidare,negativattest gäller tills konkurrensverket kan under vissaEn men

sitt beslut. Förutsättningarna för ändring ellerbetingelser ompröva

följer intebeslutet i andra stycket. punkt l allaåterkallelse Av attav anges

ställningstagande.förändringar skäl för omständig-utgör Deett nytt nya

saklig betydelse och ha viss tyngd. Enbart detskallheterna vara av

rättslig felbedömningoriktigt till följdförhållandet beslutet äratt av en

innebär ändringför omprövning. Beslutinte skäl MDutgör somav av

sådant skäl.praxis dylikt kan däremoteller utgöra ett

såväl det fallet medvetet oriktiga uppgifter2 i andra stycketPunkt attavser

förekommit.sådant vilseledande inte har Om dehar lämnats att ettsom

uppsåt vårdslöshetuppgifterna har lämnats med eller tordefelaktiga grovav

negativattesten konkurrensverkets enda alternativ.återkallelse varav
Återkallelsen regel retroaktiv verkan för hela den periodbör ävensom ges

förekommitomfattat. sådana omständigheter inte har börbeslutet Omsom

återkallas från dagen för det beslutet.eller med verkanbeslutet ändras nya

oriktiga uppgiftenandra stycket punkt 2 krävs dentillämpningFör attav

Felaktigheter inte inverkat på beslutethaft för beslutet. hörbetydelse som

inte hit.

negativattest talan vidkonkurrensverket efter återkallelse väckerOm av en

bedömning.domstolens Omfrågan återkallelsen komma underkanMD om

ifrågasätter återkallelsen retroaktivnäringsidkaren verkets beslut att ge

omständigheterna kringdomstolen bedömningverkan måste göra en egen av

bedömninginnebära den verketDomstolens beslut kan änansökan. en annan

för konkurrensskadeavgiftens storlekgjort. kan i sin få betydelseDetta tur

ogillas.eller leda till talanatt
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konkurrensskadeavgzjMål om

ansökningenKonkurrensskadeavgift får inte påföras,48 § om
inom tio år frånanspråket riktasdelgivits deninte har motsom

skyldigheten lämnaupphörde elleröverträdelsendet attatt
inträdde.uppgift enligt 9 §

förfarande omfattaspåföras föravgift inteNågon skall ett som
meddelats vid vite medåläggande harförbud ellerett somav

denna lag.stöd av

motsvarighet i 37 § KL.i 48 andra stycket harBestämmelsen § en

får inte fastställas till högre beloppKonkurrensskadeavgift49 §
i målet.yrkatsän som

specialmotiveringen till 21ii 49 har berörtsBestämmelsen §

konkurrensskadeavgift fåranspråk påsäkerställande50 Till§ av
konkurrensverket förordnapå yrkandemarknadsdomstolen av

föreskrifterna i 15i tillämpliga delarDärvid gällerkvarstad.om
kvarstad för fordran.rättegångsbalkenkap. om

Hänvisningen tilli avgiftsmål.kvarstadmöjlighet besluta50 §I att omges

innan talankvarstad kanyrkande prövasinnebär bl.a.15 kap. RB att ett om

vidhar väckts MD.i huvudsaken

månkonkurrensskadeavgift bortfaller i denpåförd51 § En
vunnitfrån domeninom tio år detverkställighet inte har skett att

kraft.laga

skadeståndMål om

gällermarknadsdomstolenskadestånd i rätte-mål52 § I om
i tingsrätt i till-rättegångenbestämmelsergångsbalkens om

tingsrätt gällavadDärvid skall sägsämpliga delar. omsom
3 rättegångs-i l kap. d §Bestämmelsenmarknadsdomstolen.

marknadsdomstolen.iinte tillämpasbalken skall
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Vid handläggningen mål skadestånd tillämpar de regler iMD RBav om

gäller för tingsrätt. innebär bl.a.Det domstolen kan förordnaattsom om

editionsföreläggandekvarstad och enligt 15 och 38 kap. RB.

Rättegångskostnader

53 fråga§ rättegångskostnaderI i mål där konkurrensverketom
sökande gäller rättegångsbalkensär bestämmelser allmäntom

åtal i tillämpliga delar. målI med sökande gäller be-annan
stämmelserna i balk tvistemål vari förlikning ärsamma om
tillåten i tillämpliga delar. Ersättning för rättegångskostnader
utgår inte i mål dispens.om

Bestämmelsen är Dess bakgrund har redovisats i avsnitt 14.2.3. Närny.

konkurrensverket sökande gäller 31är kap. innebärRB. Det verketatt om

förlorar målet så kan näringsidkaren få ersättning för sina rättegångskost-

nader allmänna medel. mål därI än verket sökande tillämpasärav annan

18 kap. RB.

Omprövning

beslut förbud54 § Ett eller åläggande enligt 31om av-
slutande förhandling enligt 32 tillstånd§ eller enligt 12 §av

inte hinderutgör fråga påprövasmot att nytt,samma om
förhållandena har ändrats eller det finns andra särskilda skäl.om

gäller beslutDetsamma konkurrensverket i frågaett av om
föreläggande enligt 36

beslut marknadsdomstolenEtt eller regeringen inteattav av om
ingripa företagsförvärv får inte prövasmot ett ännytt annat

näringsidkaren har lämnat oriktig uppgift sakförhållan-om om
den väsentlig betydelse för ställningstagandet i beslutet.av

förbudEtt beslut eller åläggande enligt 1615, eller 18 §om
inte hinderutgör fråga påprövas detmot att nytt,samma om

finns anledning upphäva eller mildra förbudet eller åläggan-att
det därför detta inte längre behövs inteeller längre äratt
lämpligt.
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mark-enligt 54 § hosomprövning görsAnsökan55 § om
näringsidkareellerkonkurrensverketnadsdomstolen somavav

beslutet.berörs av

skallandra stycket görasenligt 54 §omprövningAnsökan om
slutligtsaken prövats.efter detinom år attettsenast

il4.2.7.avsnitti Debehandlatsbestämmelser har motsvarasDessa

ordning MDtidigare ärskillnad att24-25 §§ EnKL.huvudsak motav

meddelat.regeringenföretagsförvärvfrågorbeslut iävenomprövar somom

tvåårsfristdenstycket gällerandra äveni 55 §fristdenFörutom angessom

första stycket.framgår 42 §avsom

TVÅNGSMEDELOCHUPPGIFTSSKYLDIGHET

uppgifisskyldighetbestämmelserAllmänna m.m.om

tillhandahållanäringsidkarefår åläggaKonkurrensverket56 att§
prövning enligtförbehövshandling elleruppgift, annat som

Även ellerförbudtillsynärende överidenna lag. att ettett om
beslutafår konkurrensverketföljsenligt lagenåläggande omett

förbudet ellermedskyldighet för denmotsvarande som avses
åläggandet.

ålägga också änkonkurrensverketskyldighet kanSamma annan
ellerbehövs för kontrolldetstycket,i förstaden omangessom

stycketenligt förstaskall fullgörasfullständigande vad somav
förhållanden.särskildagrundnödvändigt påoch det är av

86enligt §prövningregeringensunderställtsmäl harI ett som
rörandeärendenuppgift föredratillstatsråd harfår det attsom
stycketenligt förstaskyldighetåläggakonkurrensbegränsningar

stycket.andraförsta meningen eller

prövning enligt lagenförgäller28 § KL. DenparagrafDenna motsvaras av

kanuppgifter. Verketkonkurrensverketsingår blandfrågoralla de somav
jämförtbegränsningvissframgår8259 §vite enligt Avförelägga en

delverket har rätthandlingari fråga de taattmed KL av.somom
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57 det behövs för§ Om utredning enligt lag, fårdenna konkur-
rensverket ålägga näringsidkare och förväntas kunnaannan som

upplysningarlämna i saken inställa sig för förhör på tid ochatt
plats verket bestämmer.som

bestämmelseDenna berör endast skyldighet infinnaär Den sig tillattny.

förhöret. har kommenterats i avsnitt 14.22.Den

58 finns§ Om det anledning näringsidkare haranta att en
förbud enligt 8överträtt 4 §§ näringsidkaren skyldigärett att-

på begäran lämna konkurrensverket tillträde till lokaler, mark
fordonoch eller används i näringsidkarensannat utrymme som

förverksamhet utrönande omständighet kan ha betydelseav som
för utredningen. Näringsidkaren därvid skyldigär att genast
tillhandahålla bokföring och andra affärshandlingar, kopior och
utdrag sådana handlingar och kan be-annatav som vara av

förtydelse utredningen och den hjälp behövs förge som
granskning handlingarna i övrigt lämna de upplysningarsamtav

behövs för utredningen. Konkurrensverket påskall begäransom
tillfälle använda terminal eller tekniskt hjälpmedelatt annatges

för upptagningdel kan uppfattas endast med sådantatt ta av som
hjälpmedel.

det finns anledningOm det betydelse föräranta att ut-av
redningen, konkurrensverket få tillträde tilläger andraäven

i första stycket. Därvid gällerän sägsutrymmen som samma
skyldigheter i första stycket för den disponerarsom som
utrymmet.

Beslut åtgärd enligt första fattasstycket konkurrensver-om av
ket. Marknadsdomstolen beslutar åtgärd enligt andra stycket.om

Bestämmelsen Den behandlar verkets möjligheter vid utredningär attny.

förbuden i 4-8överträdeler få tillträde till olika och därutrymmenav av

få tillgång till affårshandlingar och förbetydelseärannat ut-som av

redningen. Bestämmelsen har utformats efter förebild bestämmelsernaav om

taxeringsrevision i 3 kap. taxeringslagen.

första i paragrafenDet stycket tillträde tillrör de användsutrymmen som

den näringsidkare föremål för utredning.konkurrensverketsär Detav som
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i näringsidkarens näringsverk-fråga användsskall utrymmen somvara om

i fråga tillträde till dettaverket fattar beslutsamhet. ärDet omsom

till andra sådanandra stycket tillträdeDet rör utrymmen, t.ex.utrymme.

tredje fattar beslut åtgärd enligt detdisponeras MD omav man.som

stycket.

få tillgång till58 utgår från verket först söker deBestämmelsen i § att

inte verkethandlingarna på frivillig Om detta resultat kanbegärda väg. ger

förelägga vite enligt 59gäller näringsidkarensdetnär utrymmmen

iinte bestämsenligt bestämmelsen gäller omedelbart,Beslut annatom

jfr 60 utesluter inteeller domstolen,konkurrensverkets beslut Dettaav

omständigheterna visstsig efter kan beredasåtgärden riktarden motatt som

för efterkomma föreläggandet.rådrum att

förhand i detaljkonkurrensverketfinns inte något kravDet att anger

tillhandahålla ligger verkethandlingar intresse. ordetvilka Iär attsom av

för granskning hos myndigheten.med sig handlingar Etthar rätt att ta

kopior hand-många gånger de begärdalämpligt förfarande är att ta av

lingarna.

handlingarbegränsningar i verkets delvissa rätt82-84 §§I att ta avanges

i utredningen.använda democh

56 58 förenas vite, det finns59 enligt kan med§ Beslut om-
skäl till detta.

vite,enligt 56 får, det förenat med60 beslut § år§ Ett om
Härvid gäller 22 25marknadsdomstolen.överklagas hos -

1986:223 i tillämpliga delar.förvaltningslagen

förenatfår överklagas endast detenligt 57 § ärbeslutEtt om
föras endast i samband med talanvite. Talan fårmed om

utdömande vitet.av
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villDen begära prövning konkurrensverkets beslut enligtsom av
58 § första stycket eller verkställighet enligt 58 får göraav
framställning härom till marknadsdomstolen.

Beslut enligt 56 58 §§ gäller omedelbart, inte annatom-
bestäms.

Bestämmelsen i 60 första§ stycket delvis 40 § KL. Regeln i 60motsvarar

tredje§ stycket innebär det inte löper någon besvärstid för begäranatt om
sådan prövning därsom avses.

Särskilda bestämmelser säkringsåtgärderom

61-81 §§

Bestämmelsemas framgårlydelse lagtexten i Appendix.av

dessa paragraferI finns bestämmelser säkringsåtgärder, vilka till störstaom

delen regleringen i 1975 års bevissäkringslag förmotsvarar skatte- och

avgiftsprocessen. uppgifterDe enligt den lagen ankommer på länsrättsom

och granskningsledare skall enligt förevarande paragrafer i stället ligga

MD och konkurrensverket. Frågan tvångsmedel har behandlats i denom

allmänna motiveringen avsnitt 14.2.2.

förutsättning förDet är kunna tillgripa säkringsåtgärderatten att ut-

redningen överträdelser förhudenrör i 4-8 §§. Bestämmelserna utgår frånav

säkringsâtgärder skall kunna vidtas näringsidkaren elleratt utan att annan

berörs för kännedom det förhand. Detta gäller föräven MDssom om

handläggning. Frågan regleras i 15 § MDL.

62I § har begreppet bevismedel fått något bestämning iänen annan

bevissäkringslagen. i 73Bestämmelserna och 76 i viss mån§§ har hämtat

sitt innehåll från reglerna husrannsakan i 28 kap. RB.om
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särskildbevissäkringslagen stadgaravsnitt l4.2.2 har nämntsI att en

hindertystnadsplikt e.d.prövning invändning utgörförordning attomav

intehandling. ordning harfå tillgång tillmyndigheten Dennaför att en

83 tillämpas.skall 82 ochtill konkurrenslagen. ställetöverförts I

Övriga bestämmelser

meningen rättegångs-2 förstaFöreskriften i 27 kap. §82 §
vid utredningtillämpning detmotsvarande närbalken har av

åtgärdfrågai 8 §§ uppkommerförbuden 4överträdelse omav -
6156, 58 ellerenligt

motsvarighet i innebördDess äri 82 § saknar KL.Bestämmelse att

vid58 61 akutellåtgärd enligt 56, eller § ärkonkurrensverket och MD när

tillämpa angiveti 4-8 skallförbuden §§utredning överträdelserav av

innehåll får således intevisst förtroligtHandlingar medilagrum RB. tas om

tvångsmedel.hand med

skyldighet61 innebär inteenligt 56, 58 eller §83 Beslut§ att
tekniskföretagshemlighetröja natur.av

får inteenligt laguppgiftsskyldig denna84 § ärDen som
onödigt.betungas

31 32 §§och KL.83-84 motsvaras av

OCH BESLUTMARKNADSDOMSTOLENS DOMARMOTTALAN

i målmarknadsdomstolens dom85 § Talan mot om
konkurrensbegränsning,skadligåtgärd mot

konkurrensskadeavgift,
skadestånd och

viteutdömande4. av
frågadomstolen.revision hos högsta Iförs ansökan omgenom

sådana mål förs talanbeslut imarknadsdomstolens genomom
besvär.
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Vid enligt första föreskrivs i 56talan stycket skall vad 54som -
rättegångsbalkenkap. gälla i tillämpliga delar. Vad där sägssom

ihovrätt skall stället marknadsdomstolen.om avse

vad följer 54 kap. 3 rättegångsbalkenFörutom § gällersom av
särskild fårtalan föras, marknadsdomstolen i beslutatt om

under rättegången i frågabeslutat om
vite enligt 33

i2. kvarstad mål konkurrensskadeavgift,om
åtgärd enligt 56 eller 58 eller
säkringsåtgärd.4.

På regleringengrund i första föreligger förastycket talan bl.a.rätt attav

beslut enligt 32 § förhandling avskrivaMDs och måletmot att uppta att

Ävenefter sådan förhandling. s.k. mellandom enligt 15 § kanMDLen a

överklagas.

86 § beslut förbud åläggande enligt 16Ett eller 15, eller 18om
regeringen,§ skall enskild begär det.prövas Enpartav om en

sådan begäran skall inom fyra från daggöras veckor den då
domen meddelades.

regeringsprövningBestämmelsen innebär enskildendast kanatt partom en

begära regeringens prövning beslut i frågade företagsförvärvav om m.m.

särskilt i paragrafen.som anges

regeringsprövning säkerställer intressen prövningenEn de allmännaatt som

omfattar enligt tillgodoses.den lagen viss presumtion gälla förEn börnya

regeringen godtar konkurrensrättsliga eftersombedömning,MDsatt

domstolen har specialkompetens för marknadsrättsliga områdetdet och lång

erfarenhet sådana bedömningar.av

87 § Om marknadsdomstolen vid omprövning enligt 54 § gör
ändring i det tidigare avgörandet, överklagas enligtkan domen

förvad gäller dom idomstolen den omprövadesom en av
frågan. inteOm marknadsdomstolen någon ändring igör det
tidigare får förasavgörandet, talan inte domen.mot
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Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 14.2.7.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

88 § Marknadsdomstolen får begära biträde konkurrensverketav
eller för utredning frågori kan betydelse förannan som vara av
prövning enligt denna lag.

Bestämmelsen 33 § kan förordnaKL. MD sakkunnig enligtävenmotsvarar

40 kap. RB.

89 § sammanslutningEn näringsidkare likställs i denna lagav
med näringsidkare. beslut sådanEtt sammanslutningav en
likställs med överenskommelse eller för-ett gemensamten
farande i llsom avses

Bestämmelsen 29 § KL.motsvarar

Övergångsbestämmelser

lag iDenna träder kraft den juli 1992.1
Genom lagen upphävs konkurrenslagen 1982:729 och lagen

1991:921 förbud konkurrensbegränsning i frågamotom om
jordbruksprodukter.

åtgärdEn har vidtagits med tillämpning ide punkt 2som av
nämnda lagarna gäller motsvarande bestämmelse i densom om

lagen hade tillämpats.nya
Bestämmelserna i 20 23 tillämpas§§ i frågaendast om-

överträdelse har efter ikraftträdandet.ägtsom rum
Bestämmelsen i 53 § tillämpas inte i mål där talan föreväckts

ikraftträdande.lagens
Ansökan tillstånd enligt 12 § och negativattest enligtom om

kan47 § före ikraftträdande.prövas lagens

framgårSom avsnitt lO.6.7 har bestämmelserna i den särskilda lagenav om

förbud konkurrensbegränsningar i fråga jordbruksprodukter arbetatsmot om

in i den konkurrenslagen. särskildaDen lagen kan därför upphävas.nya
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3 följerpunkt bl.a. dispenser meddelats med stöd deAv att som av nyss

nämnda lagarna alltjämt gäller.

i föreskriften i förstaVad stadgas punkt 4 följer 2 kap. 10 § stycketsom av

regeringsformen. Huruvida straff för förbudkan utdömas överträdelser av

enligt de i 2 nämnda lagarna får bedömas med tillämpning 5 § lagenp. av

införande brottsbalken.om av

19.2 Förslaget till ändring i prisinformationslagen

1991:601

näringsidkares marknadsföring får inte utformas så5 § En atta
prisets för-den medför risk för konsumenten vilseledsatt om

månlighet.

tillfällig prisnedsättning marknadsförs särskiltOm somen
förmånlig nedsättningen påtaglig i förhållande till detskall vara

försäljningsställetpris omedelbart dessförinnan tillämpats påsom
under rimlig tid. Erbjudandets varaktighet och eventuella andra
begränsningar skall framgå tydligt.

stycketFörsta

vederhäftig-stycket i lagtexten uttrycker det genomgående kravet påFörsta

gällerhet precisering 2 §och MFL. Kravetär närmast att se som en av

samtliga prisuppgifter, priset tillfälligt ellerdvs. är permanent.oavsett om
Även omfattas.introduktions- kupongerbjudandenoch är avsett att

presentation,Risk för vilseledande uppstå erbjudandetskan bl.a. mengenom

lång tidtjänst underockså dess konstruktion. ellerOm engenom en vara

måste dettamarknadsförs framstår tillfälligt nedsattmed prisett somsom

framstårvilseledande. prisnedsättningar,gällerDetsamma om somanses
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prisetdet nedsattaförekommer med så korta mellanrumtillfälliga, attsom

ordinarie pris.praktiken blir betraktai att ettsom

Andra stycket

särskiltmarknadsförsprisnedsättningstadgasandra stycketI att somsomen

påtillämpatstill det prispåtaglig i förhållandeförmånlig skall somvara

extrapris,nedsättningen. Uttryckomedelbart föreförsäljningsstället som

intryckkonsumentenfärger ägnadechockpris iögonfallandeeller är att ge

detinte avgörandedockförmåliga Valet uttrycksärskilt köp. är utanavav

prisnedsättningeninnebärmarknadsföringsådanintrycket.allmänna En att

påtagligt måste relaterasnedsattVad ärmåste änstörre annars. somvara

underpriset skall ha tillämpatsbransch. högretill praxis inom Det enresp.

försäljningsställenmarknadsföringen fleratid.alltför kort Ominte avser

tidigareförsäljningsställerespektivepåtagligt understiga detprisetskall

priset.tillämpade

tydligt. Vidkorrekt ochframgåvaraktighet skallErbjudandets t.ex.

uppgifterskall sådanaförsäljningsställetmarknadsföring av en vara

finnas där exponeras.varan

ordinariedetupprätthålla kravetsig inte befogatdet längre attDet attter

därförpris behöverprissänkningar.tillfälliga Dettavidpriset skall anges

framgå prisinformationen.inte av
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1956:245ändring itill lagenlag19.3 Förslaget om

pris- och kon-uppgiftsskyldighet rörandeom

kurrensförhållanden

iredovisatsuppgiftsskyldighetslagen harändringarna itillBakgrunden

föranvändasendast skallinnebär lagen16.4.3 173.2.avsnitt och De attatt

föreliggernäringslivet.inomprisförhållanden Detuppgifterskaffa in om

frånutgårkartellregeister. Förslagetföraskyldighetinte längre attatt

skall hauppgifter enligt lagenfinansinspektionensochkonkurrensverkets

Även således kartell-ñnansinspektionen skallföromfattning.samma

uppgift.frivilligregistrering envara

1970:417ändring i lagentill lag19.4 Förslaget om

marknadsdomstol m.m.om

medfrämstöverarbetatsharmarknadsdomstol MDL,Lagen m.m.,om

enligt reglerskall handläggasenligt konkurrenslagenmåltillhänsyn somatt

Ändringamamarknadsföringsmål. rörgäller förfrån deskiljer sig t.ex.som

konkurrensmål och denisammansättningdomstolensframför allt om-

tillöverklagas HD.mål kani sådanaoch beslutdomarständigheten att

handlägger allabakgrund MDgjortsändringarhar attDessutom mot av

konkurrenslagen.enligtmåltyper

enligt Ikonkurrensmål mål AVLN.i ochsammansättningharMD samma

bestämmelser.tillämpasskadestånd RBskonkurrensmål enbart rörett som

lagfaren domare.målet meddomstolen kan avgörainnebärDet attt.ex. en

särskildalagfarna ochbådeskadeståndsmål innebär dockiFullsutten rätt att

skall delta.ledamöter
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Som berörs i avsnitt 14.2 ianvänds paragrafema beteckningarna mål och

dom i stället för ochärende beslut.

19.5 Förslagen till ändring i aktiebolagslagen m.fl.

författningsförslag 5-12

Samtliga förslag minska konkurrensverkets hantering medattavser

fusionsärenden. Verket skall inte behöva fatta beslut i samtliga fall fusionav

kan låta saken i vissa fall bero. registrering tillräckligtFör detärutan att

registreringsmyndigheten får klart för sig fusionen inte förbjudits elleratt

prövning enligt konkurrenslagen inte pågår. De motiven bakomnärmareatt

de föreslagna reglerna har i avsnitt 12.2.4.angetts
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SÄRSKILDARESERVATIONER OCH YTT-

RANDEN

LEDAMÖTERNARESERVATION AV ULF OCHBERNITZ

CHRISTER EIREFELT

konkurrensverket föreslås få verksstyrelse i form lek-Det nya en av

partsföreträdare. Vid sidan föreslåsmannastyrelse härav konkurrens-utan

få två rådgivande forskningsråd konkurrensråd.verket ochett ettorgan,

Enligt vår mening bör konkurrensverket förses med någon styrelse. I

stället kan det föreslagna konkurrensrådet något vidgad roll, dockges en

bibehållen karaktär råd.med ettav

synnerligen viktigt fritt i förhållandekonkurrensverket står heltDet är att

till alla intressegrupperingar i samhället och ledning utformadess kanatt

Ävenpolicy oavhängigtverkets och opartiskt. ledamöterna iom en

självfallet också påpekas inte fårlekmannastyrelse såsom i betänkandet- -
lägga sig i beslut i enskilda lagtillämpning, skulle enligtärenden som avser

vår mening risker förlekmannastyrelse för verket innefatta verksled-en

ningens oavhängighet till misstankareller i fall lätt kunna ledavart om

brister aktivi detta hänseende. finns många på vilka styrelsele-Det vägar en

interna förhållandendamot med insikt i verks och kanstruktur utövaett ett

inflytande. konkurrensverket skall undersökamärka detHär är att att nya

ställning i näringslivoch till konkurrensbegränsningar svenskt medta
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olika motaktioner,föranledaräckvidd och kan kommamycket attstor som

skall aktivt drivalobbyverksamhet. Verket äveni formt.ex. enav

offentligaområden prägladeinomkonkurrensfrämjande verksamhet av

föreligga vestedspecialregleringar, där det kan starkamonopol eller

interests
.

föreliggakonkurrensverket inte kommerockså påpekas det ibörDet attatt

ligger utanför styrelsensgränslinje mellan enskilda ärenden,någon klar som

uppläggningen utformningenochoch den allmännakompetens, av

konkurrensbegränsningarverksamheten. Stora ärenden, rör t.ex. avsom

ifrågasattviktig näringsgren ellerinomgrundläggande rentavart en

självfalletmonopolföretag, mäste förberedasuppbrytning stortett genomav

skallomdisposition personalresurser.ekonomiska utredningar och Ytterstav

slagkraftigkonkurrensverket främja och säkrainomhela verksamheten en

uppdelning konkurrensverketskonkurrenslagen.tillämpning En avav

i övrigt allmän del, styrelsenpå utredande ochverksamhet mer somen

ligga utanförlagtillämpande del skulleengagerad ochskulle somvara en

sig därför verklighetsfrämmande. Redankompetens,styrelsens ter

fördelningenställningstaganden till verketsgrundläggande resurserav

i själva ägnadeuppgifter verketolika sektorer och ärmellan atttyper av

konkurrensbe-kraftfullt centralaverkets möjligheter motattstyra agera

offentlig verksamhet.gränsningar i privat och

näringsfrihetsom-konkurrensverketSlutligen skall erinras övertarattom

stått fri från någonuppgifter. ombudsman har heltbudsmannens Denne

utformningen sin policy och verksamhetensliknande vidstyrelse eller av

uppläggning.



505

CARLSTRÖMMARIANNELEDAMOTENRESERVATION AV

SÄRSKILT ANITASAKKUNNIGAYTTRANDE AVTILLIKA

NYBERGAN-ERIKOCH JHARRIMAN

sammansättningMarknadsdomstolens

och konsument-konkurrens-vikonkurrenskommitténLiksom attanser

sammansättningeninnebärberöringspunkter. Detviktigafrågorna har att av

kännedombredsådanledamöter börmarknadsdomstolens att omenvara

frånErfarenhetertillförs domstolen.förhållandenarbetslivetsnärings- och

vicekonsumentfrågor och ärbedömningvidkonkurrensområdet versaav

nödvändiga.

ärendenmål ochimarknadsdomstolenföreslårKonkurrenskommittén att

intresseledamö-sammansättningska hakonkurrenslagen utanenligt ennya

ter.

erfarenhetsmässigasåvälframhållaviktigtdetVi är att somattmenar
sammansättning.domstolarsolikadiskussionvidaspekterdemokratiska om

meningenligt vår vägaaspekter bör tungt.Sådana

deltarintresseledamötemautgå frånställenfleratycksUtredningen att

organisa-respektiveär sinautföra uppdragförverksamhetdomstolensi att

fel.tioner. ärDetta

några klaravisaavseende lyckatsväsentligti någotinteUtredningen har

marknadsdomstolensförändringenföreslagnamed denfördelar samman-av

nackdelareventuellavisaförsöktpå något sättharsättning. heller man
bordeutredningensenligtverksamhetdomstolensför resonemangsom

uppgift.ochsammansättningi nuvaranderedanfunnits
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förändringarDe föreslås domstolens sammansättning borde såledessom av

motiveratsha på betydligt starkare sätt.ett

Förslaget innebär enligt vår mening allvarlig försvagning mark-en av

nadsdomstolens ställning förankringoch i samhället. En konsekvensyttersta

utredningens överväganden och förslag dela marknadsdomsto-av attvore

ilen två domstolar, för konkurrensmål och för konsumentmål. Dettaen en

enligt vår mening mycket olyckligt.vore

Kommitténs överväganden angående det europeiska integrationsarbetet

innehåller rad skäl och omständighetersammantaget egentligen talaren som

förslaget förändrad sammansättningemot marknadsdomstolen.om av

Resonemanget i avsnitt l7.2.3 kommitténs överväganden leder tillom en
häpnadsväckande slutsats: I tvist inför MD mellan svenskt ochett etten

utländskt företag är det tänkbart det utländska företaget befararatt att

intresseledamöterna påverkas rörande behovet skydd för detargumentav av
inhemska näringslivet. kan bådeDet gälla direkta företagarintressen och

sysselsättningsaspekter. SverigesFör trovärdighet europeisk ochsom -
internationell samarbetspartner detär angeläget fårMD sådanatt en-
sammansättning dess ställning oavhängig ochatt opartisk domstol intesom

kan ifrågasättas.

argumentationDenna både utomordentligtär och felaktig. Först hetersvag

det det är tänkbart det utländska företagetatt befararatt Det kanosv.
mycket väl tänkas utländska företag i framtiden befararatt derasatt

intressen åsidosätts till förmån för nationella intressen. såvälDetta gäller i

Sverige i andra länder berörda EES. Detta har dock ingenting medsom av

nationella domstolars sammansättning göra. Den tvister detatt typ av som

här kan fråga avgörs EG-domstolen eller, detnär gällerytterstvara om av

tvister i anslutning till kommande EES-avtal, i särskild ordning.ett
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domstolarsnationellamål intei sådanaför utgången ärAvgörande

domstolsutslagpolitiska beslut ellerifallfrågansammansättning utan om

in-åsidosätta dennäringsliv ellerfrämja inhemsktägnadevarit attatt

konkurrensen.ternationella

LEDAMÖTERNA OCHEIREFELTCHRISTERRESERVATION AV

SÖREN WIBE

införakommittémajoritetens beslutUndertecknade attmot enreserverar oss

ställningstagandetill vårtprisinformationslagen. Skälenextraprisparagraf i

följande:i korthetär

tillfälligaochkonkurrensmedel inom handelnviktigtPrissättningen är ett

igenomföras led konkurrensenmåste därför kunnaprisnedsättningar ettsom

företagen.mellan

direktlagen kommerrisk för denfinns betydande attDet att nyaen

genomsnittspriser.och medföra högremissgynna konsumenterna

byråkrati enbartdärdetalj reglering skaparExtraprislagen är extraenen som

betydandeadministrera kontrollen kommer krävaförkostnaderna attatt

ICSUTSCI.

någonmotsvarighet till denna lagingenSåvitt bekant finns annanstansoss

i andralivsmedelsprisema betydligt lägrespeciellti världen. detta ärTrots

länder.

extraprisemaonekligen finns det gälleridagde problemVi att sommenar

lagstiftning marknads-existerandeinom förkan hanterasmycket väl ramen

1990: 13.fråganutslag i MD Despeciellt efterföringslagen, MDs senaste

finns kan klarasriktlinjerexisterandemed efterlevnadenproblem som nuav
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Vi kommittémajoriteten kraftigtsätt. underskattat denannat attmenar

saneringsverksamhet själv påbörjathandeln och redan gettsom som

påtagliga resultat. kombinerad frivilligamed överenskommelser,Denna väg,

på lång sikt byråkratiskabättre resultat den detaljregleringänger som

kommittémajoriteten fastnat för. ska heller inte underskattaMannu

konsumenternas förmåga priserbjudanden.bedömaatt

följande videt utvecklar något våra invändningar.I

onödig eftersomLagen den i sina huvuddrag redan finns i marknads-är

föringslagen i riktlinjerde konsumentverket utfärdat. reglerDessasamt som

vidarehar nyligen fastställts i praxis i i måletutslag angåendeMDs

Östenssons Livs 1990:13. kommittémajoritetenAB MD Att gör,som

motivera behovet och skärpt lag med utslag i vissa fallMDs ärattav en ny

direktoklart, felaktigt.är regler och de undantag fastDe MD slog ärsom

glasklara, och väsentligt tydligare den formuleradeallmänt paragrafän som

majoriteten föreslår.

har internationella förebilder.Lagen inga i förDet är och sig inte nöd-

vändigt svenska lagar internationella förebilder.har detta fallI bordeatt

emellertid avsaknaden internationella motsvarigheter till eftertanke.stämtav

årSedan 15 har Sverige haft riktlinjerlagar och på området uppenbarligen

detta påverkat vår prisnivå eller konsumenterna i övrigt. Avutan att gynnat

detta drar kommittémajoriteten slutsatsen lagen måste skärpas. Denatt

naturliga slutsatsen emellertid detaljär styrning denna inteatt typav gynnar

konsumenterna.

kan mycket väl höjaLagen prisnivån. kommittématerialetSom konstaterar

avsnitt 10.9, andra stycket så innebär extrapriser dels pårabatten

försäljningspriset från leverantör till handeln dvs. på handelns inköpspris

dels marginalsänkning från handelns sida på i fråga Etten varan

extrapris innebär alltså regelmässigt mindrehandeln marginaler änatt tar ut
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alltid säljs tilldeti avseende priset extravanligt och detta ävenär om

förfinns betydande riskför extrapris skärpspris. reglernadetta Om ennu

imärkesreklam, eventuelltökad användningdetta leder till enatt av

rabatterbju-prisnedsättningsformer, andra slagoch andraTV, t.ex. avav

sig i storleks-avsnitt 10.8.7, andra stycket.danden. Det yttrarsom nu

således i framtidenmarginaler skulle ersättasrabatter och sänkta av

inte bättre,rabattkuponger. Vi detta ärmärkesreklam och atttror att system

måstei övrigtpriserna blir lägre eller konsumenterna Tvärtomatt gynnas.

beaktansvärd.risken för priser för konsumenternahögre anses

på denna punkt konsumenter-Kommittémajoritetens bärande ärargument att

Vi inte åsikt.delar denna Ex-missleds det nuvarande systemet.na av

utbredning inom svensk detaljhandel ochtrapriser har sedan länge storen

övergång till frekventhar sig innebörd.konsumenterna lärt deras En en mer

i detta lägerabatterbjudanden kananvändning märkesreklam ocht.ex.av

och ledamissleda det nuvarandemycket väl konsumenterna än systemetmer

till höjda priser.

skärpningglesbygdsbutiker. lagen innebärmissgynnar DenLagen ennya

extraprisbegreppet påmöjlighet utnyttjaavseende på små butikersmed att

ingår normala priset måsteinte i sortimentet. Detnormalt nuvaror som

hade tillämpatssäljstället. Tidigare räckte det med detha tillämpats på att

med det uttaladetidigare innehöll detta undantaginom kedjan. lagenDen

små butiker, framför allt i glesbygden.inte missgynnasyftet lagen skulleatt

därförinnebäroch den lagenSjälvfallet gäller sambandet även ennu nya

påverkar glesbygds-avgörandeskärpning punkt sättetten som

överlevnadsmöjligheter.butikernas

Kommittémajorite-förmåga har negligerats.Handelns till anpassningegen

vilja blandförmåga ochunderskattat handelnshar attten ex-sanera

exempelförändringar.Vi sker betydande Etttrapriserna. det härattmenar

lågprisvaror med lägreblå dvs.introduktion med kryss,ICAsär varorav
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marginaler. hårdnandeEtt är KFs attityd sina leverantörerannat gentemot

med avseende på förhållandet mellan ordinarie priser och extrapriser. Vi

vågar påstå sanering området redan i full gång ochär dennaatt atten av

går snabbast och smidigast existerande lagar får fortsättaprocess attom

i kraft.vara

för övrigt intressantDet är hur marknadssystemet innehålleratt se

självkorrigerande krafter missbruk då det gäller prisinformation.mot t.ex.

Genom den myckna användningen extrapriser på vissa harav varor

extrapriser blivit vanligare det ordinarieän priset. faktum harDetta

emellertid kunnat utnyttjas nyetablerade lågpriskedjor i sin reklamav som

jämfört sina priser med Konsums och ICAs ordinarie priser. dennaAv

anledning har ICA konkurrensskäl tvingats sänka de ordinarie prisernaattav

och minska användningen extrapriser.av

SÄRSKILTRESERVATION OCH YTTRANDE AV LEDAMOTEN

CHRISTER EIREFELT

bästaDet hävdasättet konsumenternas intressen marknadsekonomiatt är

med fungerandeväl konkurrens, fri etableringsrätt och fri handel meden

omvärlden.

Dessa grundläggande förutsättningar diskuteras ingående i betänkandet.

Diskussionen borde emellertid i vissa avsnitt ha lett fram till annorlunda

ställningstaganden från kommitténs sida.

På några områden förslagenär till avregleringar helt otillräckliga, it.ex.

några fall innebär kommitténs förslag ytterligare regleringar.t.o.m.

föreslagnaDen skärpningen konkurrenslagstiftningen enligt minärav

uppfattning angelägen, lagen måste utformas så den konkurrens-attmen ger
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neutralitet mellan olika företagsformer. På viktiga punkt måstedenna

förslaget enligt min uppfattning ändras.

Avsaknaden konkurrens och alternativ särskilt märkbar i den offentligaärav

därför brist i viktigasektorn. kommitténs betänkande detDet är attstoren

avsnittet kommunal monopolverksamhet inte finns med.om

Reservation

Etablerings- och näringsfrihet

Friheten företag omistlig del i marknadsekonomisktäratt starta ett etten

och förutsättning för mångfald i näringslivet.system en

betänkandet förs viktigt olika etablerings-I hurett typerresonemang avom

Diskussionenkontroll och tillståndsprövning kan minska konkurrensen.

borde emellertid enligt min uppfattning till kommittén tydligareha lett att

tagit avstånd från sådana ingrepp i näringsfriheten motiverasinte kansom

med människors hälsa och säkerhet.

i inrikesflyget föreslagitdelbetänkandet Konkurrensen har kommitténI en

försiktig början till avreglering denna sektor. anmärkningsvärtDet är attav

regeringen i den s.k. tillväxtpropositionen detta ytterligare hartrots t.o.m.

omfattning.begränsat förslagets

fritt tillträde till behovsprövning ochförordar istället marknaden därJag ett

samtliga linjer.prisreglering avskaffas i påett steg

också föreslagit åtgärderPå kommunikationsområdet borde kommittén ha

undanröja och telemonopolet.för de kvarvarande delarna post-att av
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delbe-kommitténsbyggbosektorn,inomKonkurrensen ett annatI av

regleradedebostadsmarknaden ärkonstateras mesttånkanden, att en av

mellan detsambandklartfinnsdeti samhället ochsektorerna ettatt

högochbristande konkurrensochsubventionssystemochomfattande regel-

kostnadsutvecklin g.

markvillkoret och slutsatsenför ochredovisar skälKommittén bl.a. emot

markvillkoretuppfattning börminEnligtkvar.skulleblir detatt vara

det harpå ochbyråkrati, bristökadtillavskaffas. har lettDet tomter

effekt.kostnadsdrivandedessutom en

bordebruksvärdesystcmhyresmarknadensocksåföreslogsbetänkandetI att
iärremissinstanser. Detflertaletocksåunderströksutvärderas. Detta av

igång.kommitinteutvärderingen ännuanmärkningsvärtdärför att

för detinometableringar utövashandelnsstyrningDen ramensomav

delbetänkandetidiskuteradesbyggmonopoletkommunala plan- och

olikadärKommittén övervägerlivsmedelssektorn.inomKonkurrensen

etableringochför konkurrensförutsättningarnaförbättraåtgärder för avatt

andra änbör söka vägaremellertidinnebärbutiker. Förslaget att mannya
möjligt meddet inteuppfattning skallEnligt min attändra PBL.att vara

hakommittén borde ävennäringsfriheten ochinskränkahjälp PBLav

innebörden.denändring lagen medföreslagit en av

kommitténföreslårtill konsumenterPrisinformationdelbetänkandetI en

detaljregleringinnebärdennaprisinformation. Jaglag att enanseromny
Kosumentkollektivetvinster kan göras.överstiger dekostnader somvars

förlora den lagen.kommer att nya

ocksåärjagWibemed Sörenreservation tillsammansframgår minSom av

extrapriserna.de s.k.regleringenkritiskstarkt mot av
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redovisas iavsnittiställningstaganden dessaför minamotiveringNärmare

delbetänkande.respektive

konkurrenslagEn ny

konkurrenslag-effektiviseringnödvändiginnebärförslagKommitténs aven

skärpningenförbudsområdetutvidgningenSåvälstiftningen. avsomav

åtgärder.motiverade Enuppfattning välminenligtförvärvslagstiftningen är

marknadsekonomin skallförnödvändigkonkurrenslagstiftning äreffektiv att

förutsättningar.godakunna ges

någralagstiftning. ItillförslagetinvändningviktigtharJag mot nyen
konkurrensneutralitet mellanpåinteuppfyller den kravetavsnittcentrala

företagsformer.olika

kooperativaförundantagsbestämmelsenifrämst till uttryckkommerDetta

företagsform ärsärbehandling oaccepta-dennaföretag. Jag att enavanser

lagen ochföreslagnaandra denintepåverkas änKooperationenbel. avmer

inte.finns därförundantagsbestämmelseför sådannågra skäl en

mellansamarbetevissttill stöd förredovisasDe attargument som

också samverkanutsträckning gällaitillåtas kankooperativa företag ska stor

syftarsamverkanKommittén talarföretagsformer.andramellan somom

marknadsaktörer ochmotvikt andratill åstadkomma attmot manatt en

förbättrasyftet ärsamarbetakooperationen skall kunnainom attom

dessauppfattningEnligt min ärkonkurrensen.effektiviteten och stärka

företagsform.giltiga oberoendemotiv för undantag av

utgå. det ialltså Omsamarbete börfederativtför visstSärbestämmelsen

får idetmotiverar undantagföreligger omständigheterenskilda fall som

dispensbestämmelsen.enligtstället prövas
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specialmotiveringen uttryckligen situationenI sägs på dagligvarumarkna-att

sådanden det kooperativa inteär undantaget kan tillämpas falldär. deIatt

förening inom KFKonsum flera butikerhar kommer emellertid inteen

dessa omfattas förbudet prissättning.att motav gemensam

undvika snedvridningFör konkurrensen i det här sammanhangetatt en av

måste främst småföretagsundantaget tillämpas på innebärsättett som

konkurrensneutralitet mellan å sidan butikerna inom Konsumföreningena en

och motsvarande butiker samverkansform.med annan

Också vid tillämpningen missbmksbestämmelsen i samband med andraav

företeelser inom detalj handeln det vikt konkurrensneutralitetsa-är stor attav

spekten beaktas. avsnitt i kapitelDet 11 berör blockbildningen inomsom

detaljhandeln jag brister i detta avseende. mig såledesJag motsätteranser

företagbestämt skall olika spelregler beroende på vilken företags-att ges

form valt. fortsatta beredningen måste leda fram till förslagetDen attman

i detta fåravseende bättre utformning.en

samtidigt väsentligt eventuella strukturförändringarDet är inom handelnatt

följs mål för lagstiftningen måste också uppnås i denDeupp. som anges

praktiska tillämpningen.

Kontroll företagsförvärvav

Kommitténs förslag möjligheterökade ingripa företagsförvärvatt motger

innebär påtagligt negativa effekter för konkurrensen. ocksåLagen skasom

möjlighet företagskoncentrationerbryta starka detnär ärattge upp

nödvändigt för åstadkomma fungerande konkurrens.att en

min uppfattningEnligt skärpning förvärvsreglernaär denna angelägen.av

invändningMin gäller regeringsprövningen föreslås kvar. Jagsom vara
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inte regeringen bör ha möjlighet påverka tillämpningenatt attanser av

förvärvsreglema i enskilt fall.ett

konkurrensverkNytt

Frågan lämplig myndighetsstruktur på konkurrensområdet har dis-om

kuterats under längre tid. organisatoriskaDe förändringar kommitténen nu
föreslår kommer innebära den konkurrensfrämj ande verksamhetenatt kanatt

effektiviseras. enligt minDet är uppfattning nödvändigt. För lagstift-att

ningens trovärdighet inte skall kunna ifrågasättas krävs snabba och kraftfulla

insatser.

Däremot jag kommittén alltför detaljerat redovisatatt hur detanser nya

konkurrensverket skall organiseras. Mycket det diskuteras i förslagetav som

borde ha hänvisats till organisationskommittén och den myndighetensnya

ledning.

På punkt har jag emellertid konkret invändning. I reservationen en en

tillsammans med Ulf Bemitz jagmotsätter mig det konkurrensverketatt nya

ska få lekmannastyrelse.en

Särskilt yttrande

Kommittén har särskilt uppdrag överväga frågan effektivitetenett iatt om

kommunal monopolverksamhet. Detta arbete i det klartnärmaste närvar

besked lämnadesoväntat avsnittet inte skulle ingå i huvudbetänkandet.att

De aktuella avsnitten innehåller intressanta förslag hur konkurrensom

mellan olika producenter kan förbättra de kommunala Servicetjäns-typer av

betänkandetI diskuteras kommunalatema. verksamheter där konkurrensen

grund regleringar är och konsumenternas valfrihet begränsad.ärav svag
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entreprenaderför kommunalamöjligheterökadeframförallthandlarDet om

verksamheter berörs.mjukasåväl hårdaoch som

spelarsektornkommunaladen2kapitelhuvudbetänkandets poängteras attI

ekonomin.svenskai denviktigare rollallten

konkurrens-påverkaroffentligt styrdapå hurpekar därKommittén organ

Konkurren-beställare.ochbåde producentegenskapi sinförhållandena av

läggamöjligheteninte prövargrund attbl.a.kan störas att manavsen
förkostnadermedför ökadeentreprenad. Dettaverksamhetervissaut

skrivervälfärden,förbättringfortsattmotverkarochsamhället aven

kommittén.

konkurrenseffektivskapakonkurrenslagstiftningen ärSyftet med att en

akutellalyfter detGenomoffentligt sektor.privat utsåväl attinom mansom

förlorad.helhetsbildengåravsnittet

ökadprincipbetänkanderedovisathindrathadeIngenting ettatt omman nu

fortsattdärefterkommitténochkommunala sektorni den attkonkurrens

tilläggsdirektiven.enligtarbetet

uppdragsgivarekommitténstillskälandraalltså finnasmåste attDet

till november.avsnittcentrala väntalåta dettaföredrar att

SÄRSKILT MARIANNELEDAMOTENAVYTTRANDE

CARLSTRÖM

etableringsfrågonzaochKommunerna

kommuninnevå-demokratiska Deni denviktig delPBL är gerprocessen.en
möjlighetoch kommunenplaneringsarbetetåsikter ihamöjligheter attnarna
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fullgodkommuninnevånarnahelhethelhet.för Enplanera engeratt somen

priskonkurrens.ochutbud, närhetvarieratservice; bl.a.

prissynpunkt kanfrånbutiksetablering enbartvidkonkurrensfrågomaAtt se

service.brai kommunenför allaaldrig ge en

Bruksvärdesystemet

såbör ändrasbruksvärdesystemet atttillämpningenKommittén att avanser
uttrycktillnärvarande kommerföri grad änvärderingar högrehushållens

genomslag.bör fåläge störresärskilt bostadensochhyrressättningeni att

marknadsanpassad hyresrätt.Dvs. meraen

likvärdigska halikvärdiga lägenheterinnebärBruksvärdesystemet att en

hyressättningen i allmännyttan,vidskakostnadernafaktiskahyra. tas utDe

äri allmännyttan. Dettaprojektlikvärdigaföljaskaprivataoch de en

bostadens lägeboendet. Omsegregationen imotverkaskabl.a.princip som
säkerhetmed allhyressättningen kommerigenomslagfåska större

öka.segregationen att

bruksvärdesystemetskabostadspolitikensocialadenslå vakt varaFör att om
redaviktigtdäremotinföras.inte Det är att taskamarknadshyrorochkvar

förunderlagbrafinnsdetsåfungerathar ettbruksvärdesystemet attpå hur

uppdrag.fått iharutredningentillsattadensåöversyn, nysssomen
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SÄRSKILT YTTRANDE LEDAMOTENAV MARIANNE

CARLSTRÖM OCH SAKKUNNIGA ANITA HARRIMAN OCH

J AN-ERIK NYBERG

Extrapriser

Priset viktigt konkurrensmedel.är Konsumenten måste därför fåett raken

och entydig information, det enkelt jämföragör prisnivån mellanattsom

olika butiker och varor.

Systemet med extrapriser försvårar för konsumenten få klar bildatt en av

egentliga prisnivån.den

Extrapriserna och likriktar konsumentens inköpsvanor.styr För kunnaatt

utnyttja tillfälliga prisnedsättningar krävs dessutom tid, ekonomiska

för förvaring och möjlighetutrymme störreatt transporteraresurser,

kvantiteter.

Extraprissystemet och hanteringen rabattkuponger resurskrävande förärav

butikerna. Kostnaderna för ommärkning, annonsering och rabattkuponger

betydande.är Kostnader i sista hand drabbar konsumenten.som

Konsumentverkets riktlinjer och extrapriser har funnits sedan 1978 men

flera undersökningar har visat följsamheten till dessa har brister.att stora

Vissa delar sortimentet säljs i alltid till extrapris.stort settav

Konkurrenskommittén föreslår prisinformationslagen kompletteras medatt

regel innebär konsumenten inte får vilseledas prisetsatten som om

förmånlighet. föreslås inteDäremot för regeringrätt eller konsumentverket

utfärda föreskrifter tillämpningen regeln.att om av
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långvarigt missbrukEtt från sida,handelns utlovad självsanering görtrots

vi det lag prisinformation och förbudatt att trots motanser, en ny om

cirkaprislistor finns risk missbruket extraprisermed fortsätter.stor Dettaatt

kan tillsammans med kravet på ordinarie prissätta bort,att göraatt ut tas

bevakningen och uppföljningen från konsumentverket kan försvåras ochatt

bli resurskrävande. Konsumentverket måste därför få klara deattresurser

uppgifterna.nya

SÄRSKILT YTTRANDE AV LEDAMOTEN MARIANNE

CARLSTRÖM JÖNSSONOCH SAKKUNNIGE PER-OLOF

skärpt konkurrenslagstiftning förutsätterEn konkurrensneutralitet mellanatt

olika företagsformer respekteras. Förslagen till förbud och andranya

instrument i syfte öka effektiviteten i näringslivet måste tillämpas på likaatt

villkor för privat, offentlig och kooperativ näringsverksamhet. Kommitténs

förslag uppfyller enligt vår mening inte helt detta krav.

Förslaget till konkurrenslag bl.a. sikte på förbjuda prissamarbetetar attny

och marknadsdelning mellan näringsidkare konkurrenter i för-ärsom

hållande till varandra. Enligt vår mening kan ekonomiska föreningar och

liknande sammanslutningar verkar inom för federationsom ramen samma

och enhetliga stadgar inte betraktas konkurrerande näringsidkare isom

förhållande till varandra. verkar tillsammansDe i federativt samarbeteett

i syfte åstadkomma lägre transaktionskostnader, ökad effektivitet ochatt

därmed sänkta kostnader för sina medlemmar. Kommittén borde därför

enligt vår mening i första hand ha lösningsökt kan jämställaen som

federationer med koncerner. sådanEn konstruktion hindrar enligt vår

mening inte bedömning från konkurrensvårdande myndigheters sidaen av

federationens styrka på sin marknad i förhållande till andra aktörer.

Konkurrensvården måste självfallet också gälla kooperativa federationer och

dominerande ställning kunna angripas.
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kooperativt undantag.föreslå s.k.valtKommittén i ställethar ettatt

omfattning mellanbegränsadsamarbeteinte gällaskallFörbuden av

liknandeförsäkringsbolag ellerömsesidigaföreningar,ekonomiska

Vi i ochharpå marknaden.stärker konkurrensenverksamhetsformer som

lösningen. Allföreslagnai densista ledetinvända detsig ingetför motatt

Vi hälsarkonkurrensen.stärkadefinition till syftekooperation har attper

motivkommitténs såväl allmännatillfredsställelseockså med att som

ochHSB, OKinom bl.a.positivt på samarbetespecialmotiveringen ser

Fonus.

alltföri övrigt fått snävformuleringenemellertidvår mening harEnligt en

småföretagkoncerner ochintefrån vär sidakanlydelse. Det accepteras att

omfattning.i begränsadföreningar endastekonomiskatillåts samarbeta men

kooperativt samarbete.misstänksamhetindikerarFormuleringen moten

vidare inteundantaget ägaspecialmotivering skallsåväl allmänEnligt som

delaVi intelivsmedelsbranschen. kaninomförhållandenatillämpning på

förkonsumentföreningar inommellanuppfattning. Samarbetedenna ramen

sitt berättigandelagercentraler, ägerförbundet,Kooperativa t.ex. urgenom

kooperativtpåkonkurrenssynpunkt sättoch annatkonsument- somsamma

mellanprissamverkanuppfattningKommitténssamarbete. att t.ex.

felaktig grund.påtillåtligt byggakonsumentföreningar inte skulle synesvara

meningenligt vårKonsumföreningama harmellanPrissamarbetet annan

föreningarnaeftersommeningkonkurrenslagensiprissamarbeteännatur

och dessutom suveränttill varandrai förhållandeinte konkurrenterär

meningenligt vårmåste vidareprislistor. Detsinafastställer egna

marknadsandelaroch medkonsumentägtKFKonsum,framhållas äratt som

mening.oligopolistiskblock iinte kan betraktaskring 20 %, som

kooperativaframfört, det s.k.meningvåri kommitténdärförVi har attsom

formulering:givits följandebordeundantaget
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gäller intei 5-8 §Förbuden

försäkringsbolagömsesidigaföreningar,ekonomiskamellansamarbete

främjasamarbetet är ägnatverksamhetsformer attliknandeeller om

tillförsäkras skäligoch konsumenternabranscheninomeffektiviteten en

vinsten.den uppkomnaandel av

effektivitet konsumentnyttatill såvälanknytningmedlydelsesådanEn som

bedömning koopera-jämställdmedförameningenligt vårskulle avmeren

samarbete.visavitivt samarbete annat

myndighetregeringen eller denförslagetframhålla,vill slutligenVi attatt

föreskrifter för tillämp-utfärdafår närmareregeringen bestämmersom
principiella skäl.inte kanbestämmelse,denna accepterasningen avav

obundenfri ochstatliga intressenfrånpåbyggerKooperativ samverkan en
blifår intedåligaellerkooperationer braärvilkaFråganställning. somom

måstekonkurrensverket. Detfråga ellerpolitisk avgöras varaaven
andra aktörermedkonkurrensenimedlemmarföreningarnas som

bedömningstatligexistensberättigande. Enbevisar sittmarknaden av

awisas.måsteomfattningkvalitet ochkooperationens

LINDÖRNSÄRSKILT SAKKUNNIGE BOYTTRANDE AV

förbudslagstiftningen vänderfrånundantagenföreslagnagäller dedetNär

federativtvisstföroch undantagetsmåföretagsundantagetmigjag mot

samarbete.

undantaomständighetervissaundermotiveratför sigi ochkan attDet vara

marknadsan-hakommerdessasmå företag även attmellansamarbete enom

generellamarknad. Denrelevantomfattardel merparten av ensom
förriskdockinnebärundantagföreslagits för dettautformningen ensom
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långtgåendealltför friskrivning. skulle exempelvis kunna innebäraDet att

samtliga taxibilar i sigStockholm anslöt till beställningscentral ochen

tillämpade priser. På skulle långtgåendesätt ettgemensamma samma

samarbete möjligt på lastbilsområdet mellan enskilda åkerier inom storavara

regioner eller marknader.

gäller samarbetet kooperativa föreningarVad mellan så gäller givetvis att

någon organisations- företagsforminte eller skall diskrimineras förhållandei

till övriga organisationer eller ägarformer, förslaget till utformningmen av

enligt min meningundantaget alltför allmänt utformat. finnsär därförDet

risk för undantaget dels medför alltför liberal tillämpning detnäratt en

kooperativa föreningargäller och motsvarande, dels risk för oklarhet detnär

förbudets omfattning och således brist på särskiltgäller rättssäkerheten som

förbudet medför ekonomiska sanktioner.brott undantag kanDeett mot som

bli aktuella det gäller samarbete mellan kooperativa föreningarnär torde

inom för den generella dispensmöjligheten,kunna lösas varför ettramen

federativtsärskilt undantag för visst samarbete knappast motiverat.är

det gäller förslagen rörande förvärvslagstiftning jag migNär motsätter

fastställa förbud förvärv.förslaget regeringen skall Enligt minmotatt

uppfattning förvärvslagstiftningen användas för förhindra negativaskall att

företagsförvärv främsteffekter med avseende konkurrens- ochav

varför möjligheternamarknadsförhållanden, överklaga marknadsdomsto-att

i övriga inomlens beslut dessa avseenden bör hanteras överklagandensom

för Regeringens roll i förvärvspröv-konkurrenslagen. samband medramen

jag reminiscens från tidigare förd strukturpolitikning en en somser som

marknadsekonomisktinte förenlig med synsätt.är ett

förvärvslagstiftningen utformasvill vidare betona viktenJag att ettav

vertikala förvärv.det finns möjligheter Skäletsådant sätt även att stoppaatt

möjligheten på desannolikt bästa öka konkurrenstrycketdenär attatt

domineras eller flera företag i framtidenmarknader i dag ävenettavsom
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på olika främja fungerande importkonkurrens.kommer sättatt attvara en

dominerandeOm företag har ställning med avseende påsom en pro-

duktionen vissa integrerar framåt så de får kontrolläven överattav varor

distributionen på marknaden så kommer allvarligt hinderdet att ett motvara

importkonkurrens. Förvärvslagstiftningen bör därför utformas på sådantett

det möjligt ingripa förvärv falli de det intesätt även äratt att mot som

medför ökad koncentration i produktions- eller distributionsled.samma

ifrågasätter vidare behovet komplettera prisinformationslagenJag medattav

prisnedsättningar. sådan komplettering iregel skulle praktikenEnomen

innebära riktlinjer förkunna nuvarande extrapriser skulle fåatt statusm.m.

lagstiftning slag inte medföralag. detta torde kommer tillEn att manav av

med de finns olika prisnedsättningar extraprisakti-ochrätta avarter som av

viteter, eftersom del dessa förenliga med regelverkdetärstoren av som

idag existerar. det exempelvis gäller försäljningen vissa charkuteri-När av

i endast begränsad omfattning säljs till något pris s.k.änannatvaror, som

extrapris, så det möjligt på hållet följerdet helt ochär göra sättettatt som

riktlinjerkonsumentverkets för extrapriser. Detaljerade regler för hur stor

prisnedsättning skall hur lång tid fär tidden gälla och hur lången vara,

ordinarie priser skall tillämpas mellan olika prisnedsättningar medför med

nödvändighet prissättningen,trögheter i vilket också motverkarytterst en

effektiv priskonkurrens. Från konsumentsynpunkt intedet hellerär av

primärt intresse hur mycket lägre priser på i butik iäratt veta enen vara

pris butiken tillämpade påförhållande till det undersom samma vara

prisetexempelvis föregående vecka högre eller lägreär änutan snarare om

lågti andra butiker på den lokala marknaden. Vad får benämnassom som

pris billigt vad tillåtet inte tillåtet i marknadsföringeneller och ärsom resp.

inom marknadsföringslagen. Någon särskildbör därför kunna rymmas

lagstiftning detta område erfordras inte enligt min mening. bakgrundMot

jag mig vidare resursförstärkning kommittén hardetta denmotsätter somav

föreslagit till för övervakning inom område.konsumentverket detta
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vill jagkonkurrenskommitténs förslag till konkurrensverkgällerdetNär nytt

framhålla följande:

måste främjakonkurrensverkutgångspunkten förcentralaDen attett vara

främja effektiv konkurrens böreffektiv konkurrens. För ettatt enen

med följande strategier,konkurrensverk arbeta tre

konkurrenslagens förbudsbestämmelser ochtillämpandetatt avgenom

hinder för konkurrensenundanröja sådana ärgeneralklausul som en

näringsidkamas åtgärderföljd av

från det allmännas sidaför konkurrenshämmande reglerverkaatt att

ändras eller upphävs samt

effektivså konkurrenspåverka aktörernas beteenden attatt en

uppkommer.

till uppgiftså konkurrensmyndighetendet gäller den första punkten harNär

tillsådana begränsningar kan kommaidentifiera och klarläggaatt som man

vidare såför konkurrenslagen.med inom Det ärrätta att enramen

NO-funktionen givetviskonkurrensmyndighet innehåller den nuvarandesom

rättslig prövning. det gäller andraföra frågan till denskall kunna När

det normalt genomföras detändring regelverk, kanpunkten, dvs. avav

ifråga. Sådana kan således fattasinfört reglerna beslut avsomorgan

statliga myndigheter, inte konkurrens-riksdagen, regeringen eller men av en

dessa fall identifieraKonkurrensmyndighetens uppgift imyndighet. är att

verkningareffekterna gällande regler, analyseraproblem och undersöka av

åtgärder för förbättra konkurrensen.regeländring och föreslå attav en

information för-konkurrensmyndigheten sprida dessaVidare skall om

förändring skapar förutsättningarhållanden i syfte åstadkommaatt somen

sista strategin, ändrapå området. det gäller denför konkurrens När att

ökar säljares ochbeteende, kan detta bl.a. skeaktörernas attgenom man
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marknadsförhållanden.rådandemedvetenhetochkunskaperköpares om

gäller detBl.a.konkurrensmyndighet.uppgift för attviktigDetta är enen
konkurrens-formerolikaprismedvetenhetkonsumenternasöka avgenom

prisundersökningar.främjande

föraförkonkurrensmyndighetför utviktigt medel attInformation är ett en

skallstrategivilkenmarknadsbevakningochresultaten analys oavsett somav
strategierna ärtvådeangripa problemen. Förföranvändas att senare

ha,kommerkonkurrensmyndighetenverkansmedel attinformation det enda

informationsenhetkonkurrensverket harnödvändigtvarför det är somatt en

informationsarbetet.isakenhetemastöder

iutgångspunktencentralabör denkonkurrensfrämjande arbeteverketsI

Därvid skallmarknadsperspektiv. ut-bevakningochanalyser ettvara

medkonkurrerarföretagendärmarknadrelevantadengångspunkten vara
ochde analyserochellermarknadsbevakningenlöpandevarandra. Den

problemidentifieringiresulteragenomför börutredningar verket avsom

konkurrenssituationen. Dessaförbättraföråtgärderförslag till attsamt

strategier.konkurrensverketseller flerainomliggaåtgärder kan aven

Strategiemagenerellt.inteviktigaste kandenstrategi ärVilken angessom

dockomfattas närmareekonominsvenskadenvarandra. Ikompletterar

offentligaolika formernäringarnavaruproducerandedehälften avavav
import-fungerandeförhindrarförhållandenoch andraregleringar ensom

effektivi-betydandeoffentliga sektorninom denVidare finnskonkurrens.

kommu-verksamheter. Detkommunalamångamonopol imedtetsproblem

mycketharkonkurrenslagenemellertidmedförsjälvstyretnala att en

i denbranscherFlertaletsektorn.kommunalaräckvidd inom denbegränsad

endadär det sättetfåtalsdominansvidarekännetecknasekonominsvenska av

handelshinderformerolikaavvecklakonkurrensen är somöka att avatt
bakgrunddennaimportkonkurrens. Moteffektivhindrarförsvårar eller en

detförbättringar närocheffektivitetsvinster storauppenbartdetär att stora
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gäller konkurrensen i Sverige inom den närmaste framtiden kommer att

ligga inom strategi två. Vad gäller strategi påverkannummer trenummer
aktörernas beteende, kunskaperär hos aktörerna fundamentalav en

förutsättning för fungerande konkurrens i marknadsekonomi. Speciellten en

i detaljhandelsledet, där vikten är vi har upplysta konsumenter,stor attav

spelar de konkurrensfrämjande prisundersökningarna central roll.en

Besparingsmöjligheterna inom konkurrensverk bestående detett nytt av
nuvarande SPK och NO liggatorde i administrativ samordning samt etten

effektivare utnyttjande utredningsresurser vad gällerav gemensamma

utredningsverksamhet och analyser för tillämpning konkurrenslagen. Iav

månden vissa de uppgifter ingår i SPKs verksamhet skullesom av som nu

föras till någon myndighet så skulle detta självfallet också innebäraannan

möjlighet minska de totala resurskraven inomatt konkurrensverk.en ett nytt

Samtidigt tillförs verket uppgifter främst det internationella området.nya

såledesDet är möjligt peka på och kanske även kvantifieraatt delen
rationaliseringsvinster till följd samordning viss verksamhet inom deav av

nuvarande konkurrensmyndighetema NO och SPK, det samtidigtärmen

omöjligt bedöma de totala resurskraven i konkurrensmyndighetatt tillen ny

följd antal oklarheter jag skall peka på i det följande.ettav som

förDet är närvarande oklart vilka krav i framtiden kommer ställasattsom

på de nationella konkurrensmyndighetema i EES-perspektiv. Det ärett

vidare oklart vilka resursinsatser kommer krävas för aktivtatt att ettsom

från konkurrensmyndighetenssätt sida genomföra genomlysningar och

komma förslagmed till åtgärder effektiviserar verksamheten i offentligsom

sektor. En oklarhet gäller vilka krav på arbetsinsatser deannan som

internationella reglerna för offentlig upphandling kommer medföra föratt

nationellade myndigheterna. Vidare det iär dag oklart vilka krav ändraden

förvärvslagstiftning kommer påställa konkurrensverk.att ett nytt
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central fråga det gäller arbetets omfattning inriktning i denEn när och nya

konkurrensmyndigheten omfattande förbudenhur eller undantagenär snarast

från förbuden kommer bli i den konkurrenslagen. olika formerDeatt nya

undantag föreslagits kan komma kräva omfattande insatser förattav som

inte rättsotrygghet uppkommer. kan sig olikaDet röraatt garantera att om

former negativ dispenser.attester eller Vidare kan blidet resurskrä-av

vande med uppföljning det inte sker förbuden.överträdelseratt motav

också oklart på vilketDet är konkurrensmyndighet i framtidensätt skallen

följa förhållanden områden där bl.a. skall hävda common-carrierman

principer, det gäller bl.a. på telenätet, på för järnvägama, påstomnätet el

området och kanske också på gas-området. England har löstI dettaman

med särskilda s.k. watch-dogs. kan dock denDet tveksamt typenvara om

uppgifter skall läggas på branschbundna enligt minDet ärav organ.

uppfattning fördel förs tillde central konkurrensmyndighet.attsnarare en en

detNär gäller det konkurrensverkets uppgifter det i kommittén oklartärnya

vilken gränsdragning och arbetsfördelning skall gälla konkur-mellansom

rensverket och ñnansinspektionen. Motsvarande oklarhet gäller konkurrens-

verkets kommerskollegiumgränser respektive konsumentverketgentemot

konsumentombudsmannen och den näringslivsmyndigheten. Till sistnya

gäller oklarhet för gränsdragningenäven mellan konkurrensverket och olika

sektormyndigheter, också har uppgifter marknads-rör ochsom som

konkurrensförhållanden. jordbruksverketSom exempel kan det nämnas.nya

Vad gäller utredningsverksamheten kommittén artificiellmycketgör en

uppdelning mellan olika slags utredningar. gäller det gränsdrag-Främst

ningen mellan branschutredningar och s.k. marknadsanalyser. Generellt

gäller för utredning på relevant skall beskrivasätt kunna huratt att etten

fungerarkonkurrensen på marknad vilka hinder i formoch konkur-en av

rensbegränsningar eller regleringar finns för fungerande konkurrens,som

så förutsätter avgränsningendet analysen och utredningen sker medatt av
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innebärförhållanden.institutionella Dettabranschen ochkunskap attomom

påbaserasgenomföra analyser enbartmeningsfulltsällandet är att som

påutredning och analys baserasfall måsteoffentlig statistik. flertaletI en

förhållandeninstitutionellastatistik, beskrivningkombination offentlig avav

konkurrensmyndighet samlarprimäruppgifterolika formeroch ensomav

någonmeningsfullt försöka dra gränsdet knappastin. gör ärDetta attatt

branschkonkurrensförhållanden iutredningarå sidanmellan enomena

fungerarmarknadensidan analyser hurbranschutredningar och å andra av

marknadsanalyser.s.k.

ikonkurrensförhållandenabelysningsjälvklar delDet är enavav enen

påtalakonkurrensbeteendeprisbildning ochbeskrivabransch samt attatt

många fall önskvärtvidare ipå marknaden.i konkurrensen Det ärbristerna

konkurrensbegränsningarkvantiñeramån vadi möjligaste försökeratt man

sådanpriser för konsumenterna. Enhögrei välfärdsförluster ellerkostar

gårtill analyser tvärsnödvändighet koppladkvantifiering inte medär som

fördjupningfall kunnai flertaletolika branscher böröver utan avvara en

sigandra fall detbranschstudie. rörför I attanalysen inom omramen en

beskrivavilketflera branscher äranalysergenomföra över attsnarast som

analysmetoderfordrar i sig inte andrabranschövergripande analyser. Detta

branschutredningama.branschanalyserna ellergäller för de s.k.vadän som

olika branscher kommerkonkurrensförhållanden iutredningarFlertalet av

konkurrensbegränsningar kräveridentifierar olikairesultera attatt somman

inomsällan detmycketstrategierna.enligt de olika Det äråtgärder som

konkurrensbegränsningarfinnsmarknadsområde baraellerbranschnågon

ocksåstrategier. innebärdessa Dettahänföras till attkanendast avensom
löpandeoch denutredningsverksamhetenmellansambandfinns näradet ett

marknadsbevakningen.

i mångakonkurrenslagenenligthanteringen casesgällerdetNär somav

finnsavgörandemarknadsdomstolen förtillsmåningom skall lämnassåfall
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för särskildi fas hanteringen givetvis skäldet denna upprättaatt enav

projektgrupper ligger hosorganisatorisk enhet eller särskilda där ansvaret

skall förhandla med företagen ocheller företräda konkurrens-personer som

verket i marknadsdomstolen.

effektivite-gäller uppgiften särskilt belysa möjligheterna till ökaVad attatt

ifrågasättaaweckla vissa regleringar, vill jag starktten attgenom

förslag sådana avregleringsutredningar endastkonkurrenskommitténs att

genomföras inom områden regeringen detta. aktivtskall där beslutar Ettom

måste integritet och inte beroendekonkurrensverk ha storen vara av

förslag tillpolitiska beslut det gäller kritiskt granska och lämnanär att

konkurrensbegränsningar harförbättringar inom områden där ytterst

politiker.beslutats av

för påintegritet konkurrensverk bör ha,bakgrund denMot attettsomav

ifrågasätter jageffektivt fungerande konkurrens,kunnasätt värnaett om en

skall havidare starkt kommitténs förslag konkurrensverkatt ett en

självständigt därlekmannastyrelse. konkurrensverk börEtt ett organvara

försjälvständigt inom verketsverksledningen har ett ansvar ramen

givetvis till sig knutet antalinstruktion. Verket kan däremot ha ett

rådgivande expertorgan.

vill jag vidarekonkurrensfrämjande prisutredningardet gällerNär

överlåta prisspridningsundersök-ifrågasätta förslaget från kommittén s.k.att

prissjpridningsundersökningarningar till länsstyrelserna. Skälet utgörär att

finnsvid konkurrensbevakningen för detviktig del avgöraatt enomen

distributionskanaler.prissamverkan mellan olikaprisstelhet i form e.d.av

sådanaprisundersökningar vidare ofta förknippade medslag ärDetta av

inte möjligt låta länsstyrelsernametodologiska problem det äratt att

kvalitet.undersökningar bibehållande rimliggenomföra med Förett av en

nödvändigtillgången till fältorganisationutredningar vidaremånga är en en

kvaliteteffektivt uppgiftsinhämtande med högförutsättning för ett
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påutredningsverksamheten vill jag till sist pekainsamlade data. Vad gäller

fortsättningsvis tillgång tillvärdet konkurrensverk harävenatt ett enav

tilluppgiftsskyldighetslag för utredningar inte begränsadeäräven som

tillämpningen konkurrenslagen. Jämförelser med andra utredande organav

uppgiftsskyldighetslagen tillgång tillinstitutioner visaroch att garanterar

kvalitet påuppgifter och svarsfrekvens överlägsen denna typen som ger en

undersökningar.av

detSammanfattningsvis kan osäkerheten det gällernärsägas att nya

arbetsuppgifter omfattning inriktning såkonkurrensverkets och dess och är

dimensionering idet inte möjligt på sakligt sätt göraärstor att att ett en

rationaliseringsvinster finns viddagsläget. möjligt peka på deDet är att som

sammanslagning kannuvarande och nuvarande NO ochSPK manen av

peka på vilka besparingar möjliga i verk skulleäven är ett nyttsom om man

vissa uppgifter i ligger inom verksamhet.bort dag SPKsta t.ex.som

förSamtidigt tillkommer arbetsuppgifter. därför alldelesantal Det ärett nya

rådertidigt fastställa den detaljerade organisationen. osäkerhetEnatt stor

uppgiftemas omfattning innehåll.i fråga de och ändrade och Hurom nya

fastställas först efterdet konkurrensverket bäst skall organiseras kannya

inriktning arbetepenetrering vilken omfattning och verketsnoggrann av

fråga i påskall ha. borde huvudsak ankommerDetta som envara en

organisationskommitté förslag till. konkur-utreda och utarbeta Detatt nya

ledningsfunktionrensverkets styrformer definitiva utformningenoch den av

ledningsgrupp vidare fråga för konkurrens-och bör deten nyam.m. vara

ledning. viktigt konkurrensverk organiserasverkets Det är att ettett nytt

sådant får möjliga flexibilitet i verksamheten. Det ärsätt störstaatt man

olämpligt fastställa antal produktionsenheter ochsåledes exakt göraatt ett

avgränsning arbetsuppgifter. måsteklar mellan dessa enheters Deten

verksledning själv fördela uppgifterna mellanankomma arbetet ochatten

arbetsuppgifternaolika enheter från tid till Med hänsyn till hur kanannan.

ändravariera mellan olika tidsperioder kan det angeläget kunnaattvara

på avgränsning mellan olika enheter antalet enheter.såväl storlek och som
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Till integritetsfrågansist: väsentlig.är konkurrensverketsDet uppgifternya

och roll skall klart preciseras i regeringsproposition. På grundvalen av

riksdagens beslut utformar regeringen instruktion till konkurrensverket.en

blirDetta det väsentligaste instrumentet för konkurrensverketsatt styra

verksamhet och Verksamhetsinriktning. Integritetsfrågans vikt medför att

konkurrensverket inte skall ha lekmannastyrelse konkurrensver-samt atten

ket inte skall åta sig frånuppdra andra regering och offentligaän kommitté-

61.

Konkurrensverket skall åtaendast sig uppdrag under förutsättning verketatt

tillförs särskilda medel så uppdragen inte påverkar eller denstöratt

ordinarie verksamheten.

SÄRSKILT NÄSLUNDYTTRANDE SAKKUNNIGEAV HANS

Enligt min mening ligger betydande värde i intresseledamöter sitterett att

med i detMD när gäller tillämpa marknadsrättslig lagstiftning påatt

konsumentområdet. Kommitténs förslag avskaffa intresseledamötemaatt tar

sikte på konkurrensområdet, jag utgår från förändring där fårattmen en

konsekvenser också för konsumentområdet. inte kommitténsJag attanser

för avskaffa intresseledamötema övertygande.ärargument att

SÄRSKILT SANDSTRÖMYTTRANDE Av SAKKUNNIGE STAFFAN

sittI lämnade betänkande lägger konkurrenskommittén fram förslagnu som

i sina huvuddrag kommer främjamycket verksamt det konkurrenspolitis-att

ka arbetet med nå effektiv konkurrens marknaden. Förslagenatt en

erkänner konkurrenspolitikens vikt för samhällsekonomin och förstora

konsumenterna och förstärker på riktigt i samhällspolitiken.dess rollsättett
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i nivårättsutvecklingenkommittén förakonkurrenslagen villGenom den nya

förbetydelseekonomiergäller i andra ärvad redanmed oss.som avsom

frågorföljande vissaredovisar ijag detavvikande meningarDe avsersom

i helhetfrågor enskildheter denSamtidigtviktiga. dessai sig är storaärsom

huvud-väsentligt tillmig i alltansluterkommittéförslaget utgör. Jagsom

redovisade inriktning.till förslagensi helhet ochdragen denna nyss

generalklau-enligtsak har i MDtillFrågan fixllföljd HD prövatsav somom

sulen

avgörandentillåtarespektiveförredovisatEfter ha att attmotargumentatt

kommitténtillfå överklagas HDgeneralklausulen skalli enligtMD stannar

främstövervägande skältillåta så får ske. Manför att avatt att anger -
dock demin mening harEnligtslutsats.talar för dennaprincipiell natur -
formelltNågottyngd.tankeredovisar denna störrekommitténskäl motsom

till7tilläggsprotokollenligtföreliggeri två instanserprövningkrav nr

Med hänsyngeneralklausulärendena.beträffandeinteEuropakonventionen

så snabbtavgörandenfå framviktenhärtill och till den att somstora av

fåbörgeneralklausulärenden inteibeslutmöjligt jag att renaanser

i övrigtde skäldärvidlagjag ävenGivetvis åberoparöverklagas. som

ordning.sådanförredovisatkommittén har argument ensom

Vänteperiod

företagsför-obligatorisk anmälankommitténföreslåravsnitt l2.2.4I aven

anmälningspliktenmotiv förförutsättningar. Somuppfyller vissavärv som

utgångspunktobjektivt fastställbarerhållshärigenomkommittén att enanger
kommitténframgårvid prövningen.uppställs Detför tidsfristerde attsom

förbudyrkagår bl.a.utgång det inte ettfrister vid motde attvarsavser
på harvänteperiodsitt förslagkommittén grundarmotivförvärv. De om

inriktning.speciellfått alldelesdärmed en
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stands.k.aktualiserasmedfört de centrala problemharDetta att genomsom

något sidan.vänteperiod kommit Väntepe-waiting-period harstill eller

åtgärd.ingripande Denenskilda företaget mycketför detriod kan vara en

innankonkurrensmyndighetenunderrättaföretagetinnebär är tvunget attatt

tiden förvärvarenföljandefår genomföras. Under den ärförvärvet tvungen

falltroligen i mångaverkställighetsåtgärder, det ärfrånavstå atttrotsatt av

skall kunnaför förvärvetåtgärder sker omedelbartsådanavärde attatt

också deti förlängningenDärmed berörsgenomföras på bästa sätt.

häwidlag.intressenallmännas

förvärvsavtaletiför i första handpåvisade nackdelarnadeMot parternanu

realistiska möjligheterbehållaintresseställas det allmännasskall att avav

slutligabefogat vid denså skulle visa sigförvärvet,förhindrakunnaatt om

svårtbli mycketbörja integrera kan detföretagenbedömningen. Får att

Även finnsdemfysiskt kan mellansäraskilja dem åt. rent enom man

sig ha försvagatsbåda, visardem, ellerrisk detbetydande att somavena

på devill jag peka bl.a.marknaden. Härvidlagpåkonkurrensfaktorer att

företagenvarandraså ingående kunskaperförvärvakan komma attatt om

varandra.effektivt medefteråt inte konkurrerarskiljsdeäven om --
ochstrategierkostnadskalkyler,insyn ikanSådana kunskaper avse

distributionsförhållanden m.m.

beskrivasbildligt brukar problemetslagöverväganden dettaefterDet är av

unscramble theimpossiblemade omelethaveså once toatt anyou
vänteperiod-sig för införabeslutatländer EGflertaleggs attsamtettsom

system.

målsättningenföretagen harför de berördatill olägenheternaMed hänsyn

förhandsan-varit begränsavänteperiodmedbakom utländska attsystem

och USAi EGSå harföretagsförvärv.tillmälningsskyldigheten t.ex.stora

omsättningförvärvspartemasförhandsanmälanpå närkravställts upp

gränsvärden.vissa högaöverskridit
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Jag delar kommitténs uppfattning bestämmelser vänteperiod behövsatt om

och bör införas. Med hänsyn till frågans vikt jag förutsättningarnaattanser

för förhandsanmälannär skall ske helst bör formuleras i själva lagen, med

utgångspunkt i det förut anförda.

Tidsfrister för förvärvsprövning i lagtexten för konkurrensverket,anges

marknadsdomstolen och regeringen. inte invändningarJag har dessa.mot

jag i 38Däremot den § intagna bestämmelsen åläggandeatt att attanser

förvärvanmäla inte får meddelas månader efterän det attsenare sex

förvärvsavtalet innebärslöts olämplig restriktion för lagens tillämpning.en

Bestämmelsen det lättare hemlighållande förvärvgör att ettgenom av som

måste förhindraanmälas granskning. Jag tiden måsteatten anser

utsträckas. Den torde dock kunna begränsas till år olägenhetemaett utan att

för det allmänna blir alltför stora.

Anbudskanellförbudet undantaget för samfälld medprestation gemensamt-
anbud s.k. konsonieundantag

Konsortiebildningar mellan anbudsgivare i många fall nyttiga frånär

konkurrenssynpunkt. Speciellt gäller samverkan mindre företag.detta mellan

Kommittén har för behövs undantagsmöjligheter fördetstannat att

konsortiesamverkan 0.d. i vissa fall inte täcks de generellasom av

marknadsandels- småföretagsundantagen.och Kommittén formulerar det

speciella såundantaget förbudet inte träffar innebärsätt avtalatt som

näringsidkare går för samfälld prestation medatt gemensamtsamman---
anbud, näringsidkama visa samgåendet föranledskan att attom av

näringsidkarnas otillräckliga eller beställarenär ut-resurseregna om

tryckligen han godtar förfarandet.attanger

När det gäller fallet otillräckliga har inom kommittén diskuteratsresurser

tolkning innebärande endast respektive företags disponiblaatten resurser

skulle beaktas. sådan tolkning alltförhar dock befunnits innebäraEn
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kompliceradeoch det nödvändigt med myckettänjbara gränser göra

också lätt kunnabedömningar. Bestämmelsen skulleutredningar och

inte bör byggakommitténs uppfattning bestämmelsenkringgås. delarJag att

princip disponiblapå resurser.en om

skallför företagensKommittén i stället totalahar stannat att vararesurser

avgränsningmening inrymmer också dennaavgörande. Enligt min

rättssäkeroch i den meningenkomplikationer, den klarareäven är merom

till-ibefaras domstolenkan emellertid ändockför företagen. Det att

ekonomisktin på bedömningar detlämpningen kan komma t.ex.av

aktuelltfrån visstpå långa avståndförsvarbara i beakta ettatt resurser

rimlighetsbedömningarfall frågaprojekt. i så bli allmännakanDet somom

Fråganförbud.inom försannolikt blir svåra hantera generelltettatt ramen

tillmåni avsevärdinnebörd förskjuts därmedförbudets reella enom

iomständigheternainriktad pårättstillämpning troligen blir utpräglatsom

tid innanavsevärddröjaenskilda fallet. så fall kan det kommadet I att

för lagenmånga prejudikattillräckligträttstillämpningen kunnat skapa att

betydelse.effektskall kunna få styrandepå punkt överhuvuddenna aven

utgångspunkter.rättspolitiskai avseenden olyckligt frånfleraDetta är

dispensvägenbakgrund lämpligaremin mening det dennaEnligt är attmot

utanför detfall samverkan fallersannolikt ganskahantera de somav

inte skadar konkurrensenmarknadsandelsundantaget, ochgenerella utansom

relativtkunnadispensbeslut torde i allmänhetnyttiga. Etttvärtom är tas

konkurrensverket.snabbt av

något degäller såspecialmotiveringen framgår förbudetAv snartatt av

prestationen. Ettutföramöjlighet självtsamarbetande företagen har att

förbudetalltsåträffassjälvt utföra prestationenföretag inte kan omavsom

självt.prestationenutföraföretag kanmeddet samarbetar ett annat som
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så långtgående rättspolitisktEtt framstår olämpligt och redan iansvar som

sig opåkallat. bedöma företags för visst projektAtt ett annat ettresurser

torde i vissa fall omöjligt för utomstående. dessutomnärmast Det ärvara en

svårt något hållbart motiv för sådant preventivaDenatt ettse ansvar.

effekten rimligen företagbör tillgodosedd det skulle haattvara genom som

kunnat klara prestationen självt åläggas konkurrensskadeavgift.kan

konsekvens företag inte skulle ha klarat prestationen självtEn detattav som

träffas ocksåändock förbudet blir detta företag kan åläggas betalaattattav
Ävenskadestånd. framstår negativt från rättspolitiska utgångs-detta som

punkter.

det anförda framgår jag inte kan godta förslaget i berördaAv att nu

förordar därvidlag fortsatta be-avseenden förändring under denutan

redningen.

enligtföreslagna undantagsfallet beställaren godtar förfarandet bördärDet

i fråga påmin mening omformuleras så det framgår samverkan skerattatt

fall riskeraruttrycklig och i förväg framställd önskan beställaren. I annatav

i efterhanddet uppkommer situationer där samverkande företagattman

skaffa för förfarande skullesöker sig absolution ett som annars vara

i händerförbjudet. inte lämpligt på detta lägga beställarensDet är sättatt

åtgärd tillhöravidtagen konkurrensbegränsande skallredanavgöraatt om en

det förbjudna området eller

näringsid-mindreUndantaget från förbuden betrafande samarbete mellan

kare

för mindreför införa särskilt undantag samarbete mellanSom skäl att ett

företag förmellan sådananäringsidkare anför kommittén samarbete attatt -
företagmöjlighet effektivitet konkurrera meddem med störrestörreattge

motarbetas.eller andra företagsgrupperingar inte skall-
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så detsådant syfte, längemig inte undantag medmotsätterJag ettett som

konkurrenskraft på relevantadende mindre företagensstärkandegäller av

måni betydandeför sådant samarbete docköppnasmarknaden. Ett utrymme

förfarandenförgivits i 10 nämligendet undantag § 1redan p,genom som

denväsentlig marknaden. Därmedomfattar delinte avsesen avsom

relevanta marknaden.

den2 i realiteten,särskilda undantaget i 10 § harföreslagnaDet trots avp

stärkandetformuleringen, inte ha medkommittén valda behöver göraatt av

påföretag e.d.konkurrenskraftmindre företags störregentemot samma

mindremellannämligen samarbetemarknad. Undantaget medgerrelevanta

domine-stark ellertillsammans harföretag dessaäven när rentt.ex. aven

på dessadärvidmarknad. grundasställning på sin Undantagetrande att

företagdessa andramindre andra företagföretag även näränär att se som

marknaden. Detför de mindre företagen relevantabefinner sig utanför den

sistnämnda läget- närkonkurrenspolitiskt för i detinget skälfinns dock att

generellafrån depå marknadföretagen arbetarde större en annan -
marknads-pris-, anbuds- ellerde mindre företagensförbuden undanta

i fallomfattarkartellsamarbetedelningskarteller, dessasnär vart en

detkonkurrenssynpunktFrån ärrelevanta marknad.väsentlig del derasav

jämfört medstarkaremindre näringsidkare blirointressantnämligen om

stärkandemindre.konkurrenter till de Ettföretag, dessa ärstörre avom

företagtill sådanakonkurrenskraften måste därför relaterat större somvara

mindresamarbetanderelevanta marknad deverksamma påär somsamma

näringsidkarna.

finnasfall kanför i vissa särprägladeförståelse deti och för sigharJag att

samarbetetpriserexempelvismotiv för tillåta samarbete trots attatt om

fall kansådantmarknaden, ellerväsentlig del Ettomfattar varamer.en av

dengrundpådagligvarubutiker i glesbygd, aktörernasmå när attav

samtidigtfår ställning där,blir mycket lokal starkmarknadenrelevanta en
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det på grund det antalet artiklar i sortimentet kan finnas skålstorasom av

för godta samarbete.att ett

har svårtJag andra situationer där det från konkurrenssynpunkt kanatt se

befogat tillåta priskarteller mellan mindre näringsidkareatt t.ex.vara oavsett

samarbetets omfattning på den relevanta Utgångspunktenmarknaden. för att

införa förbud pris- och marknadsdelningskarteller ocksåär denett mot

sådana till själva sin skadligaär dessa omfattar väsentlignär delatt art en

marknad. eller sådantEtt dessutomsynsätt stämmer väl med hurav en mer.

i andra länder, exempelvis inom EG, på samarbeten detta slag.man ser av

Skulle det dyka situationer där det kan finnas skäl godta samarbeteattupp

omfattar väsentlig del den relevanta marknaden eller ibörsom en av mer

första hand dispensprövning ske. Om det visar sig det för hel branschatt en

finns särskilda skäl förkan tala inte upprätthålla förbuden, får dåattsom

bedömas det bör införas möjlighet till särskilt gruppundantag för denettom

berörda branschen.

kommitténDe exempel på branscher där näringsidkamasom anger genom

det föreslagna småföretagsundantaget skulle undgå träffas förbudenatt av

skiljer sig från varandra i flera avseenden. finns alltså ingetDet mönster

för dessa branscher. Några egentligaär motiv varför justgemensamtsom

dessa skall undantagna heller inte. finns anledning gåDet attvara anges

på de aktuella branscherna.närmare

jordbruksprodukterdet gäller föreliggerNär enligt min mening särskilda

omständigheter för enskildatalar de lantbrukarna i primärledet skallattsom

kunna samarbeta hinder förbud. Ingripandengenerellt kan då iutan ettav

missbruksbestämmelsen,stället ske med samarbetet i enskildanär det fallet

framstår skadligt. På jordbruksområdet finns därför anledning frånattsom

generella förbud förundantag samarbete inom primärföreningar.göra Det

då påavgörande det den marknad där lantbrukarnaär verkar finnsatt

konkurrens mellan primärföreningarna.
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kommittén såsom taxi lastbilscen-På områden pekar ochde andra ut,som

inte grunder för pris-. anbuds- eller marknads-traler, kan jag att ettse

delningssamarbete mellan näringsidkarna på dessa marknader skall vara

omfattning. Tillfrån generella förbuden samarbetetsdeundantagna oavsett

säljer såväl taxiföreta-från vad fallet på jordbruksområdetskillnad ärsom

Någratjänster direkt till förbrukama på marknaden.åkarna sinagen som

förädlingsverksamhet liknande inte behövliga.investeringar för eller ärstora

för dessamedför något omfattande kostnadskrävande arbeteheller det

pris.för sig kalkylera och bestämma sittföretag att var

imedföra förändringarkan komma behovförbuden kanskeAtt att av

sammansättning och arbets-exempelvis vissa lastbilscentralers nuvarande

generellt frånskäl för dessa skall undantasordning kan inte heller utgöra att

elleringen anledning pris-, anbuds-förbuden. finnsDet antaatt att ett

medför mindre negativamarknadsdelningssamarbete på just detta område

sådant samarbeteför samhällsekonomin och för konsumenternaeffekter än

upprätthållas påområden. konkurrensen kanpå andra Att även transportom-

olägenheter det eventuellt kanmåste långt tyngd derådet större änges

invandanäringsidkare i viss mån få ändra på sinaför delmedföra atten

rutiner.

inte lokalaskrivningar kommittén framlagt skulle undantas baraMed de

heltsmå lastbils- och taxiföretag, där kansammanslutningar somav

effekterlänsvisadominera sin marknad, elleräven större, oavsettutan t.ex.

statligai praktiken också innebära denFörslaget skullekonkurrensen. att

omfattande privataregleringen taximarknaden kom ersättas nätatt avavav

bedömningar ocksåkonkurrensbegränsningar kommitténs godtas,som, om

tillämpasvåråtkomliga med missbruksbestämmelsen. sökablir mycket Att

alternativameningslöst därupphandling i konkurrens blir tämligen

med sitttaxiföretag Kommittén bäddarvid sidan saknas.leverantörer av

innantaxiområdeti fråga avregleringen påförslag för misslyckandeett om
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fått rimliginförandet konkurrensmöjligheterpositiva effekternade enav av

fram.möjlighet kommaatt

förmening inte några bärande skälfinns det enligt minSammantaget att

omfattar taxi ochundantag bl.a.förbudenfrån de generella göra som

väsentlig del marknaden,täckerlastbilscentraler samarbetetäven när en av

för sådant samarbeteförutsättningen godtagrundläggandeeller Den attmer.

inteså stark samarbetetsidokonkurrenseni princip ärbör attattvara

på den relevanta marknaden.hämma konkurrensenellerhämmar är ägnat att

omfattar väsentlig delfallet, samarbetethuruvida såFrågan är när en av

dispensvägen.fårmarknaden eller prövasmer,

mellanförbuden fråga samarbetegenerella iUndantaget från de om

ekonomiska föreningar m.m.

behandlasföretagsformer skallskildariktar in sig påUndantaget att

organiserapå väljerjust beroende hurkonkurrensrättsligt olika attman

företagsformerliknandeEkonomiska föreningar ochverksamheten. gynnas

aktiebolag.framföralltdärvid i förhållande till

skullevarför samarbete mellan företagförklaring tillnågonNågot skäl eller

församhällsekonomin och konsumenternaförmindre negativa effekterfå

kommittén ej.viss formorganiserade iföretagendärför ärjust att anger

effekteri fråga sådana negativanågon skillnadmin mening kanEnligt om

heller uppkomma.knappast

vilketinte hållbart,federation med koncern ärjämföra s.k.Att enen

organiseraendastframhåller. koncern sättkommittén också ärEn ett att

federationekonomisk enhet, medan är sättendaföretag är ettett ensom en

ekonomiskafriståendeför sigföretag ärorganisera fleraatt som var

enheter.
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med mycket gränser,undantaget,konstruktionenjuridiskaDen vagaav

tillämpasregeln skallsvårigheteromfattande närtill så attvidare ledatorde

från deundantagetaktuellainte detför göragrundredan detta är att nunog

tillåtetkommittéförslagetenligt ärför detförbuden. Gränserna närgenerella

dispensgrunder.samarbeta dessutomär attatt se sommer

frånförtillkommenregeln ärförefaller det attpraktisktRent som om

länsför-finns mellansamarbetedettillämpning undantaförbudens som

MarknadsserviceOKOK-föreningamamellansäkringsbolagen samt genom

samarbetetdispensvägen,meningenligt min prövasfall börDessaAB. om

ellerbolagenmarknaderdeväsentlig del elleromfattar sommer aven
ellerinte hämmar ärsamarbetenapå. Omverksammaföreningarna är

kunnadispenskommerkonkurrensenägnade hämma attatt ges.

Skadestånd

skadestånd påtillmöjligheteninförandeviktig bakomtankeEn av

effekten,reparativaochpreventivaden attförutomkonkurrensområdet är,

konkurrensbegränsningarsjälvaenskildaincitament motattett agerage
arbete.resurskrävande Defråndet allmännaavlastadärigenomoch att

uppgifter. Detangelägnaandra,därvid inkan sättasfrigjorda resurserna
gångermotsvarandeskadestånddömamed treamerikanska utsystemet att

incitament.givit sådanauppenbarligenharskadans värde

iskadeståndsbelopptill småleda ettbrukarskadeståndsrättSvensk anses

förbudenskadestånd vid brottMöjlighet tillperspektiv. motinternationellt

ända sedanfunnitsövrigtföranbudskarteller harochbruttoprisermot

utnyttjats.inte1954årtillkomstkonkurrenslagstiftningens men

föreskrivainteförmotiveringkortfattadmed attKommittén har stannaten
förbud ellerträffaskanförfarandenskadeståndsskyldighet för avsom

harmissbruksbestämmelsen. Däremotallmännaenligt denålägganden
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kommittén sig kunna knyta skadeståndsskyldighet till förfarandenansett som
missbrukutgör dominerande ställning.av

riktar givetvisJag inte någon invändning skadeståndsskyldighetenmot att

utsträcks till omfatta fall missbruk dominerande ställning.att Motav av

bakgrund det påvisade intresset från allmän synpunkt attav nyss av

skadeståndsrätten bör incitament enskilda företag självaatt motge agera

konkurrensbegränsningar framstår inskränkningen till dominansmissbruk

dock mindre tillfredsställande. Vid fall missbruk marknads-som av av

dominans vidareär det allmänna intresset normalt starkt involverat, varför

det i den praktiska tillämpningen framståkan naturligt konkurrens-attsom

myndigheten själv för talan. fall,I andra vid leveransvägran frånt.ex. en

icke dominerande leverantörs sida, det kunna innebära värdefullsynes en

resursbesparing för det allmänna leveransvägrade företag själva i störreom

omfattning drev processerna.

därförJag det vid den fortsatta beredningen kommitténs förslagattanser av

bör vilkaövervägas möjligheter kan finnas stärka det incitamentattsom

Övervägandenakan ligga i utsikten till skadestånd. dåbör gällasom

generalklausulfallen i sin helhet.

Vägledning i lagtexten rörande omständigheter särskilt bör beaktas vidsom

konkurrenstestett

utländsk lagstiftningI på konkurrensområdet förekommer lagtextenatt anger

viktigastede de omständigheter bör beaktas vid konkurrenstest.ettav som

rådsförordningEGs kontroll företagskoncentration innehållerom av en

sådan uppräkning i 2 1 de berörda företagensArt. Därp. anges

marknadsställning deras ekonomiska och finansiella styrka, leveran-samt

ochtörernas konsumenternas valmöjligheter, företagens tillgång till

leveranser eller marknader, rättsliga eller andra hinder för inträde på

marknaden, utvecklingen tillgång efterfråganoch på de aktuellaav varorna
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och tjänsterna, avnämarintressen i mellanliggande och slutliga distribu-

tionsled vidare utvecklingen tekniskt och ekonomiskt framåtskridan-samt av

de förutsatt denna utveckling till för konsumenterna och inteäratt gagn

hinder för konkurrensen.utgör ett

exempliñerandeEn uppräkning detta värdefullslag ägnadär attav ge en

belysning konkurrenstestets innebörd samtidigt preliminärdenav som ger en

vägledning företagens företrädare rådgivare, företagsjuristeroch såsom

och advokater. rättspolitiska skäl jag därför sådanAv attanser upp-en

räkning bör ingå i lagtexten.

konkurrensmyndighetenDen nya

verksamheten skall ha operativ inriktning. VerketJag uttalatattanser en

skall självfallet initiativ innebäroberoende politiska beslut. Dettata egna av

utredningar inte skall bedrivas i verket, all utredning skallvälatt attmen

syfta till få till stånd effektiv konkurrens.att en

skall i sig tvåVerket huvudsak söka undanröja eller begränsaägna att

slags konkurrenshinder, nämligen privata konkurrensbegränsningar KL-

ärenden regleringar och olämplig tillämpning regleringar avregle-samt av

ring.

iavreglering enligt min uppfattning regelArbetet med KL-ärenden och skall

lämpligen i sådana kallasske samordnat, enheter i betänkandetsom

härtill regleringar privata konkurrensbe-branschenheter. Skälet ochär att

beroende.gränsningar ofta sammanvävda med varandra och inbördesär

Även på säkerställermarknadsanalyser bör ske branschenhetema. Detta att

för operativapå sådant underlaganalyserna sätt de kangörs ett att ge

insatser.
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sakskäli vägandetill del medbestår i praktikenAvregleringsarbetet attstor

negativa effekterreglering harbeslutsfattareövertyga att somom en

Framtagandetregleringen.förändringavveckling ellermotiverar avaven

Ocksåutredning.omfattandeibland krävasådana kanargument enen mer

utredningarmedibland underbyggaskan behövai KL-ärendentalan av

omfattning.större

försärskild avdelningmotivera verket harkandet sagdaBl.a. att ennu

utredningsmetodik,ikunskaperkanutredningsverksamhet. Där t.ex.

ekonometri, byggasstatistik och upp.

utredningsav-bibehålls förinriktning talaroperativaverketsVikten attattav
bransch-avdelningenoperativamindre denbetydligtdelningen bör änvara

inte bli äni fall störreUtredningsavdelningen börenheterna. vart som

avdelningen.operativahälften denmot avsvarar

uppdragsverksamhet.någonmin mening inte haenligtKonkurrensverket bör

samhällsekonomin böriVerkets roll atthäremot.skäl talarFlera vara

objektiva formeriskall verketDärvidkonkurrensintressena.försvara

dekonkurrensintressenaförtalesman gentemotoch fungeraframträda som

konkur-offentligaprivata ochanslutning tillfinnas ikansärintressen som

uppträda heltockså härmåsteKonkurrensverketrensbegränsningar.

bl.a. och närbestämmasjälvt fritt ochsjälvständigt egetsamt varansvar

skallinsatser göras.

avregleringsutred-förochbli uppdragstagareverketSkall t.ex.ansvaranu
finns detuppdragsgivareopartiskprincipför iarbetarverketningar där en

förförstahandsansvar ävenför verket tvingasbetydande risk att ta ettatten
konkurrensintressena.tillmotsatsställningistårregleringsintressende som

för dessaföreträdarefriståendetydliga rollsinförlorar verketDärmed som

konkurrensintressen.
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risk bestårEn i beställarens önskemål kanske inte överensstämmerattannan

verketsmed uppfattning. Då uppstår målkonflikt inom verketegen en som

i sådana situationer kanske varken i själva utredningen eller vidt.ex.senare,

remissbehandling, kan uttryck för sin uppfattning. Verkets roll blirge egen

suddig och konkurrensintressena blir lidande.

självfalletDet sagda skall inte tolkas så jag migmotsätteratt attnu resurser

skall användas för granska reglerade sektorer. gå in påAtt analysatt av

effekterna viss reglering och förslag ilämna fråga avreglering ärav en om

viktig konkurrensvårdande uppgift. dock bakgrund detDet är moten av

anförda grundläggande betydelse konkurrensverket genomförattnyss av

sådana utredningar på initiativ. sådan ordning ocksåEn betydelseäreget av

för effektivitet.verkets

kunskapDen och erfarenhet konkurrensverket förfogar iöversom

konkurrensfrågor skall givetvis kunna utnyttjas företrädare förattgenom

verket deltar i avregleringsutredningar, där står förverketänannan

utredningen.

Utkastet endast regeringen och offentliga utredningar uppdrags-anger som

givare. i sigDetta är nödvändig begränsning skall haallsen om enman

uppdragsverksamhet, vilket jag dock mig. Emellertid följermotsätter av

begränsningen det osannoliktär så liten köparkrets kommeratt att atten ge

jämn sysselsättning, något utkastet uppenbarligen förutsätteren som

eftersom verksamheten skall redovisas klart olämpligtDet ärseparat. att

avdelade för uppdragsverksamheten sysselsätts med andra uppgifterpersoner

i orderingångenverket dålig.när är Både NO och har kritiserat andraSPK

statliga förverk sådan indirekt korssubventionering. sigoch för dettaI kan

problem lösas med efterfråganavskedar personal går ned ochnäratt man

nyanställer den går Eftersom fråganär det speciellär personal medupp. om

kompetens kan emellertid sådan politik bli mycket dyrbar, alldelesen

övriga faktorerbortsett talar denna politik. Upplärningmotsom av en
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månader. Härtill kommeråtminstone 6-12i regelnyanställd i NO-arbetet tar

anställningsför-erbjudspersonal, denblir svårt få kvalificeraddet attatt om

så osäkra.hållanden ärsom

med tekniskakommerskollegiets arbeteKonkurrensverket bör inte överta

i arbete. Verksam-10 dettaKollegiet använderhandelshinder. personerca

från olika håll,synpunkterinsamling uppgifter ochbestår delsheten avav

finns intenotiñkationsförfarande. Dettekniskt omfattandeganskadels ettav

konkur-sker hosmotiverar detta arbetekonkurrensintressenågot attsom

rensverket.

kommerskolle-medsamarbetekonkurrensverket etablerabörDäremot ett

kollegietsutnyttjahandelshinderrörande tekniskagium samt samman-

konkurrensbe-initiativ riktadebas förkunskaperställningar och motsom

handelshinder.gränsande

inga helstuppfattning underenligt minKonkurrensverket får om-som

klart.slås fast mycketmåsteregleringsuppgifter. Dettaständigheter åläggas

tillmed hänsyn SPKssärskilt angelägetframstårfastslåendesådantEtt som

ganskaoch till denprisregleringsmyndighettradition storatidigare som

föreslås ingå i verket.utredningsavdelning som

heltmåste uppträdakonkurrensverketframhållitföregående har jagdetI att

och närbl.a.bestämmasjälvt fritt ochsjälvständigt egetsamt varansvar

fungerakonkurrensverket kommaSkulle ettskallinsatser göras. att som

förloras densamhälletinågot maktcentrumförinstrument nyagenom

näringsfrihetsom-benämningenformellainte denorganisationsformen bara

tillutvecklinggarantier förnämligen deDå försvinner ävenbudsmannen. en

i själva NO-inbyggdaområdedetta ärkonsumentkollektivets bästa som

verkningssätt.funktion ochinarbetadevälämbetets
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Bland dessa garantier vill jag i första rättssäkerheten.hand Konkur-sätta

rensverkets arbete skall ha uttalat operativ inriktning och i sin helheten

på få till stånd effektiv konkurrens. Verksamheten kommer därmedut att en

bli utflöde den konkurrenslagen. Genomförs kommittéförsla-att ett av nya

byggs i det in kraftfulla medel för förverkliga lagenssystemet attgen nya

syften. Själva tyngdpunkten i rättstillämpningen sannoliktkommer högst att

liksom ligga exekutivahos det för närvarande ochNOorganet,nu

framdeles konkurrensverket. Förhandlingsverksamhet bindandeänmer

beslut kommer säkert i praktiken också i framtiden det avgörandeatt vara

påverkansmedlet. därvidhar den betydelse från rättssäker-Det största

hetssynpunkt verket sin funktionella påmaktutövar sätt rättatt ett styrssom

konkurrenslagens bokstav och mening. dettaFör att garanteraav men-
också för konkurrensverket lägga kan utkrävas detäratt ett ansvar som -
helt nödvändigt, och härvidlag betydelse, säkerställaäven största attav

formell och reell integritet för verket.

Till detta kommer efektivitetsskäl. Såväl näringslivet,statsmakterna som

massmedia och måste med fog kunna sig förvissadeandra känna detattom

konkurrensverket står fritt från dold eller påverkan försvagaröppennya som

eller förlamar dess handlingskraft i övrigt.eller verkets agerandestyrsom

Redan obefogade misstankar sådan påverkan förekommer skulleattom

kunna bli förödande. nämligen med ellerTror rätt orätt attman - -
konkurrensverkets handlande eller mindre utifrån blir verketsstyrsmer

förhandlingsverksamhet och arbetsresultat säkerligen svårt lidande. Verkets

ofta har betydande ekonomisk styrka och makt, kommermotparter, som

därvid påverkasöka de krafter i samhället upplever haatt mansom

möjlighet atti former för utomståendedolda påverka konkurrensver-ärsom

ket. Vid förlust integritet samtidigtverket med andra ordtapparav

auktoritet. givetvisskadar konkurrensverkets förmåga detDetta att vara

effektiva instrument för främja kommitténkonkurrensenatt attavsersom

verket skall alltså effektivitetsförluster.Rättsosäkerhet skaparutgöra. även
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reella besluts-olyckligt delägesådant tänkt,ikommerTill detta att ett

därvidfårkontroll.lagens Manoch står underframträderinte öppetfattarna

följder.negativablandadetill detsituation leder ansvaretsäven somen

mäste heltdet attblir alltså den garanteraMin slutsats systemetatt nya

frågaiintegritet, bl.a.fulluppträda medupplevsochuppträderverket --
då kanfog för sig.stöd och Försträttsligtharslagkraftiga insatser somom

effektivt.ochtillräckligt rättssäkertblidet systemetnya

speciellaalldelessärskilt detunderstryksgarantiersådanaBehovet avav
bildasområdePåpä. dettaverkarbåde NO och SPKarbetsfält genomsom

kraftfált däragerandeaktörersandrapolitiska ochekonomiska, ettstarka

intressemotsätt-olikabl.a.avsevärdablimotstånd kantryck och genom

ärförhandlingaridomstol arbetarmed hurJämförtningar. somen

inte skekonkurrensverkethosförhandlingsarbetemotsvarandeoffentliga kan

för-nämndaföretag.berörda Nutillhänsynridå, bl.a.inför öppen av
deställarättssäkerhetssynpunktfrånviktigtdethållanden ängör attmera

integritet.på verketskravhögsta

mignaturligt fördethar är attjagpolicyinriktning angettdenMen som nu
ChristerBemitz ochUlfreservationinnehållet i denmig tillansluta som

konkurrensverket. Jagdetförstyrelsei frågalämnatEirefelt nyaenom
ansluterochstyrelseförses medbörverketuppfattningdelar deras att

ställningstagande.för dettatill stödåberopattill skäl demig de

benämningenförsig talarianfört härjagvad attvill tilläggaJag att

organisatio-bibehålls i dennågotpå sättnäringsfrihetsombudsmannen nya

nen.
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SÄRSKILT SAKKUNNIGE ANDERS STENLUNDAVYTTRANDE

resultatKommitténs arbete och

varit dencentrala uppgifter harkommittés översynendennaEn mest avav

ekonomiskt svårbedömdahar oftakonkurrenslagen. Arbetetgällande rymt

frågeställningar, likväl fått bedrivaskompliceradejuridiskt-teknisktoch men

menligt pådetta inverkattidspress.under delvis Jag attextrem menar

radikalaför det totalt ganskaFaktaunderlagetutredningsresultatet. sett

ibland påfallande ellerövertygande ochlagförslaget inteär magert rent av

ytlig inte föras neddärför många gånger och kanAnalysen blirobefintligt.

vilar på resonemangsvisaförslagSlutsatser ochpå konkret plan.ett

underotillräckligt verifierade. har detjag Dessutomantaganden ansersom

uppläggningenfrigöra sig från känslangång varit svårtarbetets attatt

förutbestämt resultat.i dragåsyftat ett stora

konkurrensfrågomahelstbeklagliga, allraförhållandenfinner dessaJag som

Effektivitet i utredningsarbetet börsamhällsekonomiska intressen.vitalarör

tidsvinsten skall köpasfalskdenna blirgivetvis alltid eftersträvas, ommen

Direktförslag konsekvensanalys.kvalitet på ochpriset sänkttill av

till miss-förslagetutgångspunkten finner jagfrån dengraverande ny

tillmöjlighetförslagetkämbestämmelse ochbruksparagraf lagens om--
sistaförst vidbehandlades i kommittén nästföretagsuppbrytning. Dessa

presenteradesslutsammanträdet.månad före Desammanträdet, halvannan

anmärkningsvärt.utredning, något i hög gradtilltillstymmelseutan

djup-sådanatill konkurrenslag harkommitténs förslagJag att nymenar

för lagstift-avvisas grundhuvudsakligen måstebrister detgående att som

byråkratiseradeframstår utvidgade ochindustrins synvinkel denning. Ur

förkastlig.särskiltförvärvskontrollen som
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här föra för långtskulle kommentera iDet allt betänkandet i och föratt som

förtjänarsig kritisk granskning. inriktar mig sålundaJag på principiellten

viktiga frågor.

Konkurrenspolitik; konkurrenslagens roll

kommitténKonkurrensen konstaterar, aldrig fullkomligtär, fri ochsom

ohämmad. Redan produktens, teknologins och marknadens karaktär medför

inskränkningar.ofta Allvarliga konkurrenshinder sammanhänger olikamed

offentliga regleringar.slag svenska ekonominDen påbörjadär, trotsav

insnärjdavreglering, alltjämt i omfattande nätverk offentligaett av

föreskrifter. Också företag och andra marknadsaktörer vidtar åtgärder som

syftar till begränsa konkurrensen eller får sådana bieffekter; dessaatt som

många olika slag och kan vissakan med undantag inte utpekasvara av som

samhällsekonomiskt skadliga. Möjlighetengenerellt ochupprättaatt

vidmakthålla sådana konkurrensbegränsningar med betydande negativ verkan

inte sällan beroende det i botten finns skyddande offentligär attav en

reglering.

konkurrenspolitik vidsträckt och alla åtgärder frånBegreppet är detavser

sida till ändamål påverkaallmännas har konkurrensförutsättningamaattsom

i ekonomin helhet eller inom sektorer idenna. Avregleringsom av

konkurrensstimulerande syfte måste de allra viktigasteettses som av

konkurrenspolitiska Kommittén frammedlen. har lagt flera förslag med den

iinriktningen och jag allt väsentligt stödjer, jagäven deattsom om menar

drivasbör längre och konsekvent. Konkurren måste ytterligaremer

vilketförstärkas och utvecklas, också kommittén viktuttalar. Av ärstor att

till ekonomin.den breddas omfatta hela Stora delar den offentligaatt av

bedrivs för iverksamheten närvarande monopol eller monopolliknande

många områden sådanaformer; på betingelsema marknad i egentligär att en

mening knappast kan existera, med effektivitetsförluster tillsägas stora

därför frånresultat. samhällsekonomisk synpunkt ytterligtDet är angeläget
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min uppfattningEnligt äri delar.konkurrensinslaget dessakraftigt ökaatt

tilläggsdirektiv hindratskommitténanmärkningsvärtsålundadet att genom

kommunala sektorn.denfram betänkandetläggafrån att omnu

liktydigt med konkur-konkurrenspolitikiblandframställsdebattenI som

föreställningen bristertilllättlederrenslagstiftning. synsättsnäva attDetta

rigorösåtgärdas medenkelt kaneffektivitetsamhällsekonomiski en mer

hjälpmedlen,måste ingå blandkonkurrensreglerAdekvatakonkurrenslag.

offentligamed desammanhängerprobleminte lösa degivetviskan sommen

samhällsekonomisk rollvilkenfråganuppkommerregleringarna. Här enom

kommitténstilltros spela.kan Jagkonkurrenslagstiftning allmänt attmenar

möjligheter ochsådana reglerspågrundinställning färgad övertroär av en

betänkasbiverkningar. börkontraproduktiva Detfaran för attunderskattar

långt, kandrivs fördenregleringockså utgörkonkurrenslagen som, omen

syfte.sittmotverka

skalli första handsjälvmarknadenmåsteutgångspunktEn att gesvara

dettafunktioner spel. Fördessangripa försök sättaförutsättningar attatt ur

befintligaDåetableringsfrihet. kanfrihandel ochfordras gränser,öppna

konkurrens.potentiellfaktisk ellertrycketoch kännaaktörer utmanas av

konkurrensskärp-kraftigmycketuppenbartEuropaintegrationen innebär en

stimulerar tillklimatföretagsvänligtvidareGrundläggandening. är ett som

inomnyföretagandeinvesteringutveckling ochforskning,utbildning, samt

kommende-Sådan inteekonomin. kandynamik idetta skaparEndastlandet.

eller stödprogram.konkurrensreglermedsigfram vareras

uppfattning, inteminalltså, enligtKonkurrenslagstiftningen bör ettsomses

tillväxteffektivitet ochekonomisk etthuvudalternativ för skapa utanatt som

funktionen görabör hakonkurrenslagåtgärder.till andra En attkomplement

styrningför allmäninstrumentfall, intei enskildapunktinsatser ettatt vara

föreslagna,såväl dehävdarmarknadsbeteenden. Jagföretagens att nyaav
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förbudsbestämmelsema utvidgadeden strukturkontrollen öppnarsom

möjligheter det slaget.av senare

EG-anpassningen

Kommittén anför behovet EG-anpassning för sinaett argumentav som

förslag i riktning.skärpande det inomDet hävdas medlemsstaterna pågåratt

för harmonisering nationellade konkurrensreglema till denen process av

konkurrensrätten. Samtidigt medges något formelltattgemensamma

harmoniseringskrav inte föreligger 10.1.kap. enligt min meningDet är

viktigt slå fast såväl EES-avtal svenskt EG-medlemskapatt att ett ettsom

lämnar frihet vad gäller den svenska konkurrenslagens uppläggning.

fråga självgåendedet närmandet tillI EG-reglerna det riktigtär att ettom

ökat inflytande dessa iakttas i vissa långtifrånkan länder. sigDet terav

klart tendensen varaktig; i vissaär allmän och fall det sigröratt mer

dessutom bara förslag och partiell anpassning.ännu Huvudintrycket är,om

också framgår kapitel nationell lagstiftning inom företerEGattsom av

betydande skillnader. inte fråga nationellaDet konkurrenslagar medär om

enhetliga förbudsprincipen framträdandedrag. Att på sina hållär utgörmer

enligt min mening inte något för skärpa den såsvenska lagen,argument att

länge inte betydande i såväl lagutformningöverensstämmelseen som

tillämpning föreligger.

Förändringar den konkurrenslagen måste sålunda kunnasvenskaav

självständigt motiveras sakförhållandenpå basis här rådande ochav

konstaterade problem. inte sådant ändringsbehovbetyderDetta att ettom-
föreligger anledningverkligen det skulle saknas grundligt studeraatt en-

harmonisering sådantmed EG-rätten. läge kan dettaI tvärtomett ge

avgjorda fördelar, särskilt sikt. skall uppnås fordras dockdessaFör att

så EG-praxis kanöverensstämmelse regelverken emellan,nära att t.ex.

tillgodogöras i relevanta delar. Nödvändiga hänsyn till specifikt svenska
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ytterligare svårighetförhållanden måste i så fall först klarläggas. ärEn att

medförden modellen för undantag,EG-reglema, speciellt valdagenom en

undvikas, kan måhändabyråkratisk ordning. måste ochDettatung

Även detta måste dåmed bl.a. legalundantag i stället.åstadkommas

utredas.

harmoniseringseffekt regler. Enbartförslag liten med EGsKommitténs ger

lagstiftning denna aspekt ingetförbudsorienterad harövergång till uren mer

iförbudsbestämmelsema själva verketsärskilt värde. deJag att nyamenar

hemgjorda produkter.tämligenär

bibehållas iförvärvskontrollen jag den högst kanBeträffande attanser

europaintegration,fortskridande börnuvarande omfattning; på sikt, med

på EG-nivå tillfyllest.kontrollen vara

Konkurrensförhållandena i Sverige

konkurrenspolitikenjag kommitténs uppfattningframgått delarSom att

inom offentligafinns tvivelsutan denmåste förstärkas. problemenDe stora

ocksåblir poänglöstAvreglering här den främsta metoden. Detsektorn. är

följdnäringsverksamhet den tilltäcka offentliglåta konkurrenslagenatt om

tillämpas ipä området i fråga ändå inte kanspecialförfattningarav

regleringar påtagligtvidare klart det förekommerpraktiken. stårDet att som

sinprivata näringslivet där ii det och ävenhämmar konkurrensen tursom

konkurrensbegränsningar.till andrakan upphovge

kommitmellan företagformer horisontellt samarbetehar olikaDärutöver av

vissakoncentrationen inomför kommitténs arbete, liksom den ökadei fokus

branscher.

varit studie åtta sektorer SPKväsentlig utgångspunkt har denEn somav

åtskilligtfinnskommitténs kan utläsas detutfört på uppdrag. Därav att av
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Själva förekomstenmening inskränker konkurrensen.i någonsådant avsom

konkurrensbegränsningvidsträcktaunder det begreppet sägervad som ryms

går intelångsiktiga effekterna. dra slutsatseremellertid inget de Det attom

konkreta verk-konkurrensprofiler analys detabellariska utan avav

mångfald.åter regleringamasfrapperar,Vad däremot, ärningarna. som

fungerardvs. deofta importkonkurrens,åtföljsDessa somsvagav

misstänkaskonkurrensen kanförsvårar etablering.gränsskydd eller Att

ocksåpåpekasinte förvånande.inom dessa områden Isvikta är rapporten

handelshin-på olika formerofta berorringa importkonkurrensendenatt av

förgivetvis dessa marknaderverkningsfulla öppnaärder. Det attmest

internationell konkurrens.

antalvanligt ihorisontella prissamarbete,det ärKommittén ettatt somanser

skadliga effekter på marknadensövervägande del hartillbranscher,

Enligtomfattning.når visssamhällsekonomin detfunktionssätt och när en

generellaför dennaingen empirisk grunduppfattningmin har man

analysundersökning ochinte gjort någonKommittén harståndpunkt. av

betingelser.under skilda Detta ärsamverkansformers effekterolika en

finnasinte skulleingalunda detbetyderallvarlig brist i underlaget. Det att

kommitténs övergripandeendastupphöra,priskarteller börskadliga attsom

underbyggda.dåligtslutsatser är

Än negativakoncentrationsutvecklingen haftfog påståmindre finns attatt

felstruktureradsamhällsekonomisktindustrin skulleföljder eller att somvara

antagandensådanafusioner. motsägsförvärv eller Tvärtomresultatett av

marknads-Fåtalskonkurrens ellerbilagamaterial 7.kommitténs seegetav

samhällsekonomiskförbelägginte någoti sig självtdominans utgör

utnyttjandebl.a.detOfta gäller ärineffektivitet. motsatsen; avgenom

internationell konkurrens-resursanvändning ochoptimalskalfördelar som

befintligtkommitténhurmig obegripligtföruppnås. trotskraft Det är

utvidgas.förvärvskontrollen börkommit fram tillunderlag att
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behovet lagstiftningfaktiskaDet av ny

inte ådagalagts konkurrensbrister sådan börsålundaharDet art somav

inteinriktning konkurrensreglema. kan heller anslutaföranleda Jagavny

väsentligenuppfattningen den nuvarande konkurrenslagen, byggdmig till att

allmän-missbrukspricipen, skulle otillräcklig för komma depå attvara

Kommitténs förbudsin-konkurrensbegränsningar förekommer.skadliga som

flexibilitet förmåga beaktainnebär lagen förlorar i ochriktade förslag attatt

enskilda fallet. allvarliga nackdelar föromständigheterna i det Detta är som,

visas förbudenfordrar det övertygandekunna attaccepteras, attatt

samtidigtträffar generellt skadligt ochverkligen bara det är utan attsom

Så enligti själva konkurrensförstärkande. harsådant verketdrabba ärsom

min mening inte skett.

kapitel 10den föreslagna konkurrenslagenFörbuden i

prissamarbete marknadsdelningFörbuden ochmot

generaliserandeargumentation i väsentligtKommitténs alltutgör ett

långsiktiga, för detpå antagandenriskresonemang bygger mensom om

Samtidigtskadeeffekter, dolda prislappen.icke påvisbara den s.k.mesta

betydande. negativavariationema i effekt måste Demedges att vara

dignitet och tiddock sådan överföljdverkningarna hävdas vara av en

motivera förbud.tillräckligt många fall föruppträda i att ett

sig till-kommittén tydligen hamotsägelsefulltfinner detJag att anser

skadeeffek-likväl påstårunderlag för förbudslinjen,fredsställande attmen

påfallet väl inte hellernormalt inte beläggas i det enskilda ochkanterna

nivå.aggregerad

olikainte beaktari kommitténs detavgörande svaghet ärEn attresonemang

ändamål.individuella förhållanden, karaktär och Jagsamarbetens attmenar



556

så svepande antaganden empirisk integrund leder till trovärdigautan

slutsatser.

Kommittén utgår från skadligheten inträder då samarbetet omfattaratt en

väsentlig del angivits tillmarknaden. har omkring 20 %Detta ochav

godtyckligtdäröver. vald punkt, inte har sitt iDet är en som ursprung

någon helst analys. förutsätter dessutom påTesen strukturenattsom

marknaden i fråga för prissamarbetetssaknar betydelse effekter. Enligt min

uppfattning detta felaktigt. självaantagande verket det såär I är att

vilken konstellationstrukturen och inom denna samarbetet gäller kansom- -
Åtskilligtinverka på effekterna. kommitténsstarkt kritik före-motav

prissamarbete dessutom ha riktadkommande de helt ellerspetsen motsynes

helt branschtäckande cirkaprislistorna. bakgrundennästan Mot den borde

betydligt %.högre 20gränsen sättas än

Kommittén till skillnad från 1978 års utredning, prissamarbete börattanser,

företeelse bindande elleren det äroavsettses som gemensam om

för måste rimligtvis effekterna irekommenderande. Grunden detta attvara

båda situationerna eller åtminstone likartade.generellt desamma, mycketär

Något inte, konstaterandet cirkapriserbelägg dock änpresenteras annat att

påtryckningar.upprätthållas olika former Sådant samarbetekan med av

bindande skiljas från det genuintskall givetvis betraktas och ärsomsom

rekommenderande. bör enligt min mening tills visas,Hypotesen annatvara,

betydligt omständig-cirkaprisernas prisstyrande verkan varierar efteratt

i fall kan de inte vidare genomgående jämställas medheterna; vart utan

bindande priser.

Kommittén prissamarbetets påvisbara kortsiktiga fördelar ätsantar att upp

halta; finnsde dolda effektivitetsförlusterna. detResonemanget synesav om

rimligt osynliga,osynliga, negativa verkningar det ävenanta, attvore

förhållande intepositiva effekter kan på sikt. har beaktatsuppträda Detta

eller undersökts.
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från vidvill bortsekommitténrationaliseringsfördelar närmastDe som

jagnödvändigt,riktigt ochmotiveringen förbudet, får dock helt menarav -
huvudteorin intevisardispensärenden.i bedömningen Dettamed atttas av-

påskina.bårkraft vill låtagenerellahar den som man

konkurrensneutralt.blirutformas så detmåste ovillkorligenförbudEtt att

krav, kommergrundläggandeförslag uppfyller inte dettaKommitténs utan

Prissam-följder.få snedvridandeinom dagligvaruhandelnåtminstoneatt

konkurrerandeotillåtet, medanblirnuvarande form inom b1.a. ICAiarbetet

allvarligafåolikhet kangivetvis inte drabbas.flerbutiksföretag Denna

marknads-förbasen dendå samarbetetkonsekvenser, utgör gemensamma

minenligtsamverkanför småbutikers utgörUndantagetföringen. upp-

Över huvud kanproblemet.lösningfattning inte godtagbar tagetaven

från allmänskadligtICA-samarbetettyder ärfrågan ställas, vad attsom

förefaller väl så trolig.synpunkt. Motsatsen

skydderbjuder förmissbruksprincipen motKommittén ett svagtattmenar

i detsvårigheternatonvikt läggsSärskildskadlig prissamverkan. att

negativa effekterna. Jagbevisning de attenskilda fallet föra anserom

teoretisktpå och byggtbeviskrav ställs NOöverdrivit dekommittén ettsom

harmotivuttalanden. NOdelvis obsoletagrundval avresonemang

prissamverkansfallfullföljt endastdecennietunder detdessutom ettsenaste

framgår dock se MDinte klarlagts.potential har Deti MD. Lagens

särskiltpresumtion för skadlighet,uppställergällande lag1989:27 att en

beviskravetPåståendet i kap 11branschtäckande.samarbetet är attom
eljestoch hårdareannorlunda änskulleprissamarbetebeträffande vara

allsidig ochofta kräverärendenamening grund. Attenligt minsaknar en

införande förbud.skäl föri sig ingetutförlig utredning är av

harförbudsförslag intekommitténsjag alltsåfinnerSammantaget att

generelltdeträffsäkert barafångar inteunderlag.övertygande Det

kartlagda.otillräckligti praktiken äroch konsekvensernaskadliga formerna
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Konkurrensneutraliteten tillgodosedd.inte Mycket bordeär problemenav

undvikaskunna prissamverkan istället lades under bestämmelsen motom

missbruk dominerande ställning.av

jagskäl anfört prissamverkansförbudet gäller också väsentligenDe mot

förslaget förbud marknadsdelning. såledesheller detta börIntemotom

genomföras.

Anbudskartelyörbudet

Kommittén föreslår bl.a. undantaget för samfálld prestation inskränks.att

finner det inte huruvida den ökade konsortiebildningJag utrett som

kommittén förekommit på faktisk kapacitetsbrist vidberott över-menar

hettning, eller företagits i konkurrensbegränsande syfte.

utformning jag inte något invändadet gäller undantagens harNär att mot

medgivande vid från konsortium.förslaget beställarens krävs anbudatt

inte för otillräckliga godtagbart utformat.undantagetDäremot är resurser

bevisbörda inte förekomma i hårdsanktionerade förbudsbe-Omvänd bör

kapacitet uppenbarligen inte mått påstämmelser. Total relevantär ett

tillförmågan åta sig visst uppdrag. heller kan det överlämnasInteatt ett

bedömningsgrundema.rättstillämpningen utformanärmare Företagatt som

utnyttja i realiteten ofta tvingas i sökavill undantaget torde ställetatt

i anbudssammanhang helt opraktisk ordning.dispens, en

säljorganisationer bygger allmänSlopandet undantaget för ettav

säljorganisationer på anbudsmarknader harFörekomstenresonemang. av

svårbedömda.Effekterna förslaget därförinte kartlagts. ärav
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Generella undantag

omfattningförbudens ochi gradhögundantagen bestämmergenerellaDe tre

överträdelse påföljder.ekonomiskamedför hårdaförbudenavgränsning. av

precision ochpåkrav ställasdärförrättssäkerhetsskäl måste strängaAv

tillgodosedda.uppfattning inteminenligtkravförutsebarhet. ärDessa

marknadenväsentlig delförsta undantaget ejtillämpningen detVid avav

kommitténscentralt.marknad Detta är,relevantbegreppetär som

Meningarnafallet.enskildai detofta svårbestämbartutvisar,redogörelse

produkt ochbådevitt isärmarknad kansådanvad utgör omensomom
marknader.lokalatillvariera ända nedkanområde,geografiskt rentsom

oklart. Begreppetaspektdenna ärskall betraktasanbudsmarknaderHur ur

missbruksbestämmelsen,förinomjag godtagbart menramenvaraanser

aktuellt slag.i regelingalunda nuen av

praktiskasinförbåda andra,liksom deSmåjöretagsundantaget är,

inte godtagbartföreskrifter. ärkompletterande Dettillämpning beroende av
utfärdaskall kunnaåklagare,också rollenharkonkurrensverket,att avsom

fallmarknaden. Ispelreglernaändra vartoch därmedbestämmelserna

ocksåjagregeringen,utfärdas attföreskrifternamåste menarmenav

ifrågasättas.i detta kanlämpligheten

måsteochkonkurrensneutraltinteuppenbartundantaget ärkooperativaDet

företagsformer; allavissafavoriserainget skälfinnsavvisas.direkt Det att

alltgivetvis gällabörUndantagetbehandlas lika.näringsidkare bör

också visar påvilketmarknaden,påkonkurrensenstärkersamarbete som

förbudet.självaföribärkraftenringaden argumenten

i sigbyråkrati, någotökadsigdrar medförbudsreglematydligtDet är att

betänkligt.
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Tillfälliga prisnedsâttningar kapitel 10

linje anförtmed vad jag i särskilt tillI yttrande kommitténs prisinforma-

tionsbetänkande, jag någoninte särskild lagregel tillfälligaattanser om

prisnedsättningar skall införas.

generalklausulen kapitel 11Den nya

Utredningsarbetet har fortlöpande utgått från nuvarande missbruksbe-att

stämmelse skulle behållas intakt. inte gjortsDet har gällande den varitatt

ändamålsenligt utformad och i huvudsak fungerat väl. enda punkt därDen

missbruksbestämmelsens effektivitet ifrågasätts gäller fallen prissam-av

Kommitténverkan. har inte heller studerat konkurrensbegränsningstyper

utanför förbudsområdet och förvärvskontrollen. därför svårbegripligtDet är

sistai stund bestämt sig för föreslå radikalt annorlundaatt attman en

generalklausul.

Förslaget ändring förhar karaktär dess skull. Motiveringen ärav egen
Åytterligt sidanabstrakt. hävdas nuvarande bestämmelse redanattena

innefattar praxis därför väglednings.k. konkurrenstest och kanett att ge
Åi fortsättningen. förs ordrikandra sidan argumentationäven en om

nödvändigheten införa sådant. Argumentationen går inte ihop. Iatt ettav

realiteten det fråga övergå till andra bedömningsgrunder medär attom en

stark fokusering hämmandet konkurrensen sänkt konkurrenstryckav

förskjutning bort från skadlighetsprövningen enligt gällande lag.och en

måste medföra hypotetiskt inriktad bedömning med uttunnadeDetta meren

jagbeviskrav, något mig bestämt och alldeles särskilt beträffandemotsätter

förvärvskontrollen.

skadlighet försvinner påståendetKriterierna och detta inte innebäratt en

saldig förändring särskild praktisk vikt, saknar trovärdighet. Det sägsav

visserligen fram förkonkurrensverket skall lägga de skäl talaratt attsom
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konkurrensbegränsningen är skadlig, vad detta konkret betyder ärmen
oklart.

Gåtfull är också den praktiska betydelsen det parallellkopplingav genom
framkallade flödet från lagens ändamålsparagraf. Att det skulle skänka

generalklausulen dynamik och operativ kraft bär inte sannolikhetens

prägel. Att ökad vägledning för näringslivet skulle uppkomma finner jag

uteslutet. Genom kopplingen har regeln också blivit tekniskt egendomlig.

Konkurrenslagens missbruksbestämmelse 2 § heltär central för stabiliteten

i det svenska konkurrensrättsliga Den är väl kändsystemet. och närmare 40

års praxis gör det finnsatt tämligen klara riktlinjer för hur de flestanumera

konkurrensbegränsande åtgärdstyper skall bedömas. Den kan inte upphävas

betydande osäkerhetutan att uppstår för näringslivet. Jag kan inte någrase
fördelar med kommitténs förslag.

Missbruk dominerande ställning kapitel 11av

Jag bestämmelse efteratt förebild Romfördragetsanser en 86 kanartav
fylla funktion i den svenska lagen. Därigenomen tydliggörs den skärpta

bedömning redan gäller beträffande marknadsdominanter.som Presumtio-

bör dock hållas på nuvarande nivå sånema bestämmelsen inte iatt

praktiken blir förbudsregel.en

Enligt min uppfattning kommitténsär avsnitt i fråga obefogat negativt och

ensidigt beträffande marknadsdominerande företag. Dominans är, som
kommittén konstaterar på plats, inte något i sig klandervärt. Sådanaannan

företag har i regel uppnått sin position just innovativa,attgenom vara
effektiva och allmänt konkurrenskraftiga.
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12kapitelFörvärvskontrollen

strukturomvandlingen.styrningadministrativinnebärFörvärvskontroll aven
samhällsekonominförbetydelsegrundläggandeförhållanden harStrukturella

detfårförsenasellerslå igenomtillåtsinteförändringarnödvändigaoch om
allsrättsligadenifrågasättasstarktkan processensvåra följder. Detofta om

långtidsbedömningarmed destrukturingreppfördugligt instrumentär ett
judicielladetnödvändiga. Attdå ärosäkerhetnormaltunder stor som

ochförändringskraftermarknadensöverlägsetskulleförfarandet vara
antagligt.intekoncentration ärolämpligmotverkasjälvförmåga att

ocksåkonkurrens,hårdaremedföramarknad kommer meninre attEGs

ellerförvärvgångermångaindustrin,koncentration inom genomökad

i alltSverigeinnebärinternationaliseringen attfortgåendefusioner. Den

i dettainmåste sättasmarknad. Förvärvblirutsträckningmindre egenen
oftahemmabas är ettstarkochskalfördelarutnyttjaperspektiv. Att en

ochutvecklingentillsigtillåtasmåsteIndustrinöverlevnadsvillkor. anpassa

främstuppgift bör attStatsmakternasförvärv. varastrategiskagenomföra

etableringshin-gränsskydd ochavlägsnamarknaderna öppna atthålla genom

der.

betydelsen6 ochbilagaPorterSölvell teserna avKommittén åberopar om

åtskilligt inaturligtvis attliggerhemmamarknaden. enDetpåkonkurrens

uppkoms-förbravarandra ärochkan växafleramiljö där utmanagynnsam
medhandi förstahardettaföretag,starkainternationellt menten av

ocksåerkännerKommittén attgöra.företagutvecklingen attnyaav
material.istruktursynpunktfrån annatfår stödintestudierPorterSölvells

börintekoncentrationsförloppetingripanden motutvisar detta attTvärtom

ske.

iintensitetenkontroll. Jag attökadkommitténföreslår menardettaTrots

verkan utöverharreglernaihågkommabör atthöjas. Manfårintefallvart
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ellerförvärv göravstår fråntillämpningsområde. Företagegentligasitt

dettasig befogade;visainte skulledomstolsprövningvidåtaganden ensom
inteförvärvetbedömergångermånganaturligtvis företagen attinser men

rättsligahantering denbyråkratiskaochtidsutdräkttål den processensom

kommit-handläggningkomplicerandesynpunkt denFrån ärmedför. denna

kunna bestämmakonkurrensverket skallnegativ. t.ex.Attföreslår klarttén

inflytande överfårinnebäromfattninganmälningsskyldighetens att man

godtagbart.inteverkningsområde. ärDetfaktiskakontrollens

nivånanvisadelagstiftarendeninteNOVidare kan accepteratnoteras att av

förvärvskontrollen.Ulf Bemitzframgår rapportpå kontrollen. Detta omav
medförabefarasdärförkannivåföreslagnatill denhöjning enEn

kommitténocksåvilkennivåförkastliga tarheltdenförskjutning mot

avstånd från.

konkurrensla-utvidgavarje skälsåledesuppfattning saknas attminEnligt

dominansförsänkning gränsenförvärvskontroll bl.a. avgenom engens
introducerasynnerhetoch i allkonkurrenstest atts.k.införandeoch av

påbyggerFörslagetexisterande företag. ettuppbrytningtillmöjligheten av
analysheltoch saknarunderlagobeñntligtlånga styckenbristfälligt och i en

näringslivet. Jagförskulle uppkommaallvarliga konsekvenserde somav
förändringarnalångtgåendedenågra undantag,medheller,godtar inte av

handläggningsformema.

fusionskontrollenintensitetmed vilkenfrågeställning ärcentralEn att ange

uttalandenolikaredovisas debetänkandetalls. Ibedrivas om somskall

understrykerSamtliga dessa attårs lag.1982vid tillkomstengjordes av
mycketmedutnyttjasskall storföretagsförvärvförbjudamöjligheten att

återhållsamhet.

åråttalagtillämpningen drygthittillsvarandedenmeningEnligt min ger
kommitténtillIskärpas.lagen börför motsatsbelägghelstinget attsom
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jag det saknas grund för påståatt lagen inteanser att möjlighetatt attger
i fårMD till stånd förbud förvärv detnär kanmot motiverat frånanses
konkurrenssynpunkt. Inget de fyra förvärv iprövats MD ochav som som
kommittén kunnat bedöma har varit den digniteten, ställt i relation tillav
den lagstiftaren anvisade måttstocken. Ytterligare fall kanav snart nog

intrycketändra förbud i praktiken är uteslutet.att

Kommitténs överväganden präglas negativ grundinställning till helaav en

företeelsen företagsförvärv. Här saknas det i fusionsförordningEGst.ex.

positiva anslaget till förvärv och därmed åtföljande strukturförändringar.

viktigEn utgångspunkt för lagstiftningens utformning har givitsannan en
undanskymd placering i betänkandetexten. syftarJag på den helt centrala

principen konkurrenslagstiftningen inte fåratt utformas så den hindraratt

eller försvårar strukturförändringar kan nödvändiga för stärkaattsom anses
de svenska företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Detta uttalande understruket den statligasenast ägarutredningen måsteav- -
den uppmärksamhet det rätteligen förtjänar.ges

Betänkandetexten saknar vidare helt ordentlig redovisning atten av
fusionskontroll i själva verket är kontroversiell företeelse, alls ickeen

självklar. räckerDet med gå till våra grannländer,att Danmark och

Finland, där nyligen vid översyn respektive lands konkurrenslagstift-man av
ning beslutat inte införa någon möjlighetatt till förvärvsförbud.

Kommittén uppehåller sig mycket vid svårigheterna påvisa konkretaatt

skadeeffekter förvärv och det till intäktett för förändra be-tarav att

dömningskriterierna i skärpande riktning. Också jag är uppfattningen attav
konsekvensbedömning företagsförvärv blandär deett kompliceradeav mest

inom hela konkurrensrätten. svårighetenJust göra för deatt prognoser
framtida effekterna förvärv leder mig till denett slutsatsenav motsatta

jämfört med kommittén. Eftersom bedömningen såär svår sannolikhetenär
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minst lika förvärv förbjuds rätteligen borde givits klar-ettstor att som

tecken. denna bakgrund enligt minMot mening det rimligaär enda iett

restriktivtgrunden utnyttjande förbudsmöjligheten, vilket också ärav

gällande lags utgångspunkt.

Kommittén har inte några hållbara för de nuvarandepresterat argument att

ingripandemöjlighetema otillräckliga. Istället sigär uttrycker kommittén i

långa stycken axiomatiskt och vecklar in sig i teoretiska utanresonemang

bärkraft.

inte påpekasskulle behöva kommittén förefallerDet omedvetenmen om

vilken skada förvärvskontroll medföra.skärpt kan Känslan osäkerheten av

för ekonomiska aktörerna måste så långt möjligtde reduceras. Kommitténs

skrivningar mycket i övrigtlämnar här önska.att

bristen på utredningsunderlag motiv förnämnda och förändringDen av

lagstiftningen i förslagetgäller högre grad uppbrytning företagännu om av

särskildai fall. Kommitténs förslag bygger endast på rapsodisktett

principresonemang. liten tid har vid kommitténsYtterst ägnats samman-

träden diskutera denna fråga. också iDet avspeglas betänkandetextenatt

helt i avsaknad acceptabelt beslutsunderlag. rimligaendaär Detettsom av

varit förklara kommittén inte fråganhade hunnit såsomövervägaatt att

anvisats i direktiven.

Efter anmärkningar övergår jag förslagendessa allmänna till kommenteraatt

i sina enskildheter.

Dominanskravet

likhet med kommittén jag kravet på marknadsdominans skallI attanser

praxis pâ cirkabibehållas. Enligt nuvarande ligger den nedre gränsen
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jag godtarfortsatt gälla ochmarknaden. börrelevanta Detta45-50 % denav

något därunder.till 40 % ellerförslag sänka gränsenkommitténsinte att

partiellainflytande vidkontrollerandepåkravKommittén att ettanser

min mening detföretagsförvärv. Enligt ärligger i själva begreppetförvärv

Kommitténsi själva lagtexten.till uttryckdetta kommerangeläget att

bakgrundsvårbegripligt särskiltonödigtbedömning det är attär motatt av

faktumfrån enkladettaframhärdat i bortsegällande lagunderNO att

aktiepost i MoDo.köpSCAsbeslut avseendeiuttrycktsenast ett av en

förklaring medden saknarjustnuvarande lagmed är attProblemet att en

förvärvarensådanamening endast ettföretagsförvärv i lagens som geravses

inflytande.kontrollerande

på konkurrensenpåverkanFörvärvet.:

skadlig-förvärvskontrollen ersättautvidga attFörslaget att genomom
tillvillhar berörts Jagkonkurrenstests.k.hetsprövningen med ett ovan.

tillämpningvid lagensförutsebarhetbrist pådendetta lägga somstora

låter sigmedföra. sägasskulle Det attkonkurrenstestinförandet ettav
självaförebild.fusionskontrollförordning Imed EGsutformatsregeln som

harinnebörd konkurrenstestetvilkengrad oklarthögstai allraverket detär

1990,kraft i septembervarit i sedanförordning har barainom EG. EGsens
långt. ärtillämpning sä här Detpraktiskbegränsadnatuliga skälmed av

innebördprecisera vilkenunderlåterkommittén närmareoacceptabelt attatt

det överensstämmerhänvisning tillunderkonkurrenstesti attden lägger

detpåståendekommitténsockså starkt attifrågasätterregler.med EGs Jag

koncentrationsök-inte ärkonkurrenstestettillämpningenvidavgörande av

konkurrensen. Denminskningenreelladenförvärvetningen utan avgenom
sig intelåterföretagsförvärvvid ärendenkonkurrensrättsliga analysen om

komplex.mycketenkla ärfångas i så termer utan mer
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etableringshin-substitutkonkurrens,faktorervissaocksåKommittén tar upp
förvärvspröv-ingår istyrkafinansiellaekonomiska ochföretagens somder,

skadlighetsochdominansprövningenuttalandensaknas attningen. Här om
skarpingenfinnsvarandra. Detöverlapparkonkurrenstestbedömningen

denunderbehandlasbörfaktorereller enamellan de somgräns resonemang

rubriken.andraeller

falletföruttalande attfailing-company-situationer görs ettavsnittetI om
ställetiBbolagkonkursfardigttillCalternativ köpare ettfinnsdet en

gårUttalandet attutA köper.företagmarknadsdominerandeför att ett
felaktigt. DetärResonemangetköpa B.förbjudasskallså fall attiA

köparealternativaförekomsteninteförvärvsprövningen ärvid avavgörande

B.köperAkonsekvensernaoch attprövningenmaterielladen avutan

förbudinterimistiskaochAnmälningsskyldighet

anmälningsskyldig-obligatoriskinförainte skälfinnsmening attminEnligt

still.standhet samt

ochinformellanuvarandedetharsinipåpekar rapportBernitzSom
exempelingafinnsväl. Detfungerathuvudsakiobyråkratiska systemet

anledningfunnit atthanförvärvkännedomfåttinteNO somomatt
förenklafinns strävansida att normsys-statsmaktemasFrånundersöka. en

vadkrångligare äninte görasregler bör somverksamhet;offentligochtem
obligatoriskinförandetkompliceringnödvändigt. Den avabsolut somär

tillåtasendastdärförbörinnebär,företagsförvärvföranmälningsskyldighet

anförts.inteharsådanaNågradet.skäl förfinnsdet tungaom

genomföras harskulleändåanmälningsskyldighetobligatoriskfalldetFör

förslag.kommitténspåsynpunkterföljandejag
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konkurrenslagenI bör läggas fast vilka förvärv omfattas anmälnings-som av
skyldigheten. Det inteär acceptabelt kommittén föreslår dettasom att- -
skall avgöras regeringen eller efter regeringen bemyndigande,av konkur-

rensverket. Jag ifrågasätter också de förutsättningar kommittén skisserat för

när anmälningsskyldighet bör gälla. felDet påär inledande stadiumatt ett

sikte på betydandeta riskeratt kan föreligga i konkurrenshänseende. Enligt

min uppfattning bör anmälningsskyldigheten utgå från objektiva kriterier,

omsättningenst.ex. storlek.

Vidare måste övervägas vad skall förvärvgälla inte omfattassom som av
anmälningsskyldigheten. Enligt kommitténs förslag skall sådanaäven fall

ligga inom lagens tillämpningsområde. Enligt min mening finns skäl för en
renodling skullesystemet innebäraav gränsen föratt anmälnings-som

skyldighet också utgör den förgränsen lagensyttersta tillämpningsområde.

Detta överensstämmer med EGs fusionskontrollförordning. Risken för

förvirring inom näringslivet vad gäller är uppenbar förvärvom som om som
inte är anmälningsskyldiga ändå skulle dras i fördupad undersökningen
efter ex-ofñcio-agerandeett konkurrensverket.av

Jag delar kommitténs uppfattning omsättningskriterietatt bör kompletteras

med regel också för undan från anmälningsskyldighetenen som situationer

där den uppkomna marknadsandelen måttlig. 25är marknadsandelprocents
bör dock ändras till 30 jfr dominansgränsenprocent ovan.om

I avsnitt behandlar kommittén uppgiftsskyldighetenssamma omfattning i

samband med ärenden företagförvärv. instämmerJag i uppgiftsskyli-om att
digheten måste begränsas i högrätt grad. Vidare bör understrykas att
kommittén förutsätter tillämpas medatt flexibilitetsystemet ochstor att
konkurrensverket underlättar företagens uppgiftslämnande informellagenom
kontakter.
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inteDetta är dock tillräckligt. Erfarenheterna från fusionskontroll i olika

länder med obligatorisk anmälningsskyldighet visar administrativ nitatt

leder till där företagen tvingas redovisa uppgiftersystem saknaratt som

relevans för den konkurrensrättsliga bedömningen.

vill betona viktenJag ansträngningar åt begränsaägnasatt stora attav

uppgiftsskyldigheten så långt möjligt. Näringslivet bör beredas tillfälle att

lägga synpunkter anmälningsskyldighetens omfattning innehålloch i den

tillämpningsförordning skall reglera frågan.som

Vidare föreslås ändring förutsättningarna för interimistiskt förbud. Jagen av

kan inte godta förslaget lämnar för intermistiskameddelautrymme attsom

förbud betydligt oftare gällandeän Jag försystem. att argumenten attanser

iaktta mycket restriktivitet med interimistiska ingripanden alltjämt harstor

full bärkraft. Kommittén har förbisett utbyggt skulle utgöraatt ett system

allvarlig hämsko på legitima förvärvsaktiviteter.en

Förbud viss del företagsförvärvmot ettav

Jag godtar kommitténs förslag i den här delen. likhet med kommitténI anser

jag reglerna bör utformas så syftet kanatt uppnås med minsta möjligaatt

ingrepp.

Frivilliga åtaganden

Kommitténs förslag MD skall kunna förelägga vite till efterlevandeattom

i förhandling med konkurrensverket frivilligt åtagande frånett ettav

företags sida otillräckligtär Kommittén inte redovisathar hurutrett. ett

institut det här föhållerslaget sig till lagens övriga ingripandeformer.av

Kommittén har inte beaktat hur beredvilligheten frivilligaingå för-att

handlingsuppgörelser med konkurrensverket kan påverkaskomma att ettav

latent hot frivilligt åtagande därpå vitesbeläggas.skallatt ett straxom
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tvångsmöjligheterrenodladeoch lagenssådantmellanSkillnaden systemett

mycketerfordrasvarje fallsynvinkel. Inäringslivetshårñn enursynes
tillläggasförslaget kaninnanproblemställningamautförligare analys av

lagstiftning.förgrund

itillämpning MDFörhandlingsprincipens

gällandeändra denskäl förnågraredovisatintekommittén attJag attanser
Förvärvsärendenasförhandlingsskyldighet i MD.obligatoriskregeln om

sanktionsmöjligheteringripande ytterstamycketsinamedtyngd som

detOcksåordningen.nuvarandeväl denmycketmotiverarkonsekvens

återhållsamhetmedförekommaskallförvärv storförbudförhållandet motatt

berättigande. Jagsjälvklarasittförhandlingsprincipen harindikerar att

huvudtillämpning övervid lagensförhandlingsinslagetmigmotsätter att

reduceras.taget

13kapitelSanktionssystemet

vidpåföljdinförskonkurrensskadeavgifters.k.föreslårKommittén somatt

förbudsregler.lagensöverträdelse av

avkriminalise-skäl övervägafinnaskanbestrida det attvill inte enattJag

straffbelagdademöjligtärDet attinom konkurrensrätten. t.ex.ring nu

medförknippastypisktinterättsmedvetandetallmännai detförfarandena

kraftigarelångtinte klartdockdetDärmed attärverksamhet.brottslig

främståtgärd börsådanfängelse. Enochböterersättasanktioner bör

föreliggerpraktiskt behov. Dettapåvisat,klart ommotiveras ettav
bliförutseskaneffekt, ellerpreventivavseddinte harsanktionernuvarande

bestämmelser.upprätthållaförotillräckliga att nya

omfattningbetydandeiförbudgällandeframkommitintehar attDet

dedäremotiakttagelse ärpåföljder. attEnmildaförgrundpåöverträds av
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missbruksbe-till1982 knötsåläggandeochförbudsanktioner som--
visar,användas. Dettafall behövtenstakai heltinte änstämmelsen annat

i detmycketkonkurrensreglema är storlojalitetenjag, motattmenar
intealltsåföreslår kankommitténsanktionerhårdanäringslivet. Desvenska

brott.bekämpaönskanmedmotiveras att

dedvs.juridiskariktasdockkanAvgiftssanktionen sommot personer,

förfaranden.konkurrensbegränsandemedsambandivanligtvis agerar
utländskaipåpekar,kommitténockså,förekommerAvgiftspåföljder som

Å förslagkommitténsinnebärsidanandrabl.a.EG enrättssystem,

skuldprincipen.centralasvenski rättuppluckring denytterligare av

uppfattningminenligtfråga, måstepå dennahurOberoende man serav
kommitténsMedtillgodoses.oeftergivligenintresserättssäkerhetens

hosförutsebarhetprecision ochanspråkenmåstepåföljderdrakoniska

uppfyllerutvecklattidigarejaghögt. Sommycketbestämmelserna sättas

drabbaskanföretagoacceptabeltkrav. Det ärinte dessa attförbudsförslagen

osäkerhetföljdi avgift tillårsomsättningen10 omtill avprocent avav upp
tillmöjlighetenframhållavillförbjudet. Jag attfaktiskt ärvad som
pålösninginte utgörvärde,sig haför kani och ettnegativattest, ensom

beroendefår inte görasRättssäkerhetenproblem.grundläggande avdetta

åklagaren.frånförhandsbesked

fordrarkonkurrensskadeavgiftermedtillövergångeventuell systemEn ett

sådanmånförbud. Iden presteraspreciseradefall avsevärtalltså i vart mer

påfår frågan övervägas nytt.

överensstäm-istrikt; det bör,skallinteockså ansvaretJag att varamenar
oaktsamhet.minstavgift krävasutdömandeförregler,EGsmedmelse av
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Det processuella förfarandet kapitel 14

Det står klart den drabbasatt konkurrensskadeavgift skall kunnasom fåav
beslutet överprövat. Särskilt med de mycket höga belopp föresvävarsom
kommittén måste, enligt min mening, denna möjlighet reell och alltidvara
stå till svarandens förfogande.

Kommittén föreslår MDs beslut skall kunnaatt överklagas till HD. Detta

medför prövningstillstånd erfordras.att Med de förutsättningar gällersom
för meddelande sådant, jag överprövningsmöjlighetenatt iav menar stor
utsträckning blir rättighet bara på Det är oacceptabelt frånen papperet.

rättssäkerhetssynpunkt.

Den föreslagna instansordningen medför, kommittén konstaterar, tvåsom att
prejudikatsdomstolar uppkommer på konkurrensrättens område. Detta är
klart olämpligt och strider domstolsväsendetsmot rättspolitiska välmotivera-

de hierarkiska struktur. Med denna lösning kommer dessutom den domstol

besitter specialkompetens på rättsomrâdetsom MD underinstansatt vara
till den saknar denna särskilda kvalifikation HD.som Med all respekt för

iHD övrigt, detta skulle sätta iMD egendomlig situation.men en

finnerJag denna bakgrundmot ordningen med specialavdelningatt vid

tingsrätt första instans har klara fördelar. Som kommitténsom utvecklar är

emellertid inte heller den modellen problemfri. Frågan kräver därför

ytterligare utredning och överväganden.

Kommittén vill reducera förhandlingsinslaget i förfarandet inför MD. Som

redan framgått jag migmotsätter detta. Förhandlingsprincipen har decennie-

långa traditioner i svensk konkurrensrätt och bör fylla praktisk funktionen
även fortsättningsvis. Dess betydelse för klimatet mellan näringslivet och

konkurrensmyndighetema bör inte underskattas. Förhandling bör kvartså

förstahandsmetod, förskjuts den väletableradesom balansen mellanannars
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myndigheten och företagen. Några bärande sakskäl för sin ståndpunkt har

kommittén, jag det, inte presenterat.som ser

villJag här tillägga konkurrensverket inte skall få vidta tvångsåtgärderatt

efter beslutän domstol.annat av

Effektivare konkurrensvârd kapitel 17

Marknadsdontstolens sammansättning

inteJag de skäl hållbaraär kommittén sittlägger till föratt grundanser som

förslag ändra MDs sammansättning. Förhandlingsinslagets eventuelltatt

minskade betydelse och vad löst internationell trovärdighet,som anges om

inteväger tungt.

jagDäremot det i och för sig kan finnas anledning diskuteraattmenar

Övervägandenaintresserepresentationen i domstolen. måste då göras ett

principiellt plan där de bakomliggande idéerna företrädarskap ochom

intressebalans skärskådas. Detta emellertid frågor samtligaär rörsom

domstolar med sådan sammansättning och bör i perspektivet.detprövas

Förslaget bara sikte på konkurrensrätten kommittén har inte hafttar annat-
mandat och det uppenbarligen alltförär snäv ansats.en-

konstaterarJag här den nuvarande MD-sammansättningenatt systemettger

ipraktiken fungerar väl, de principiella invändningar kan ha.trotssom man

Domstolens auktoritet oomstriddär och besluten förmycketutsätts sällan

allvarlig kritik. Vid förändring sammansättningen måste därfören av man

säker på förhållandedetta består eller måstestärks. stå klartDetatt attvara

ordning klartgör MD kvalificerad för närvarande. Rekryte-änen ny mer

ringen expertledamöter sannolikt inteär så lätt kommittén tycks tro.av som
Även dessa frågor bör i vidareövervägas det jagsammanhang angett.nyss
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konkurrensverkEtt nytt

förasfrån och börNO SPKkommitténs förslaginstämmer iJag att resurser

enligtskälTillräckliga harkonkurrensverket.myndighet,tillsamman en

kommerförändringen.föreslagna Denframkommit för denmening attmin

ibesparingardärmedresursutnyttjande ocheffektivaretill statensleda ett

myndigheterna.konkurrensvårdandeutgifter för de

förandebortfalletdemyndighetsuppgifter flyttats eller nämnsBland avsom

invändningingenprisundersökningar. harJaglokala motkartellregister och

konkurrensmyn-besked densaknas klartförslag. Däremotdessa attett nya

för tillämpai anspråkskallförhållandenunder någradigheten inte atttas

prisregleringslagen.

dockkapitel 16 och 17,prisreglering i bl.a.diskuterar utan attKommittén

likhet medtillämpa lagen.uppgift Iskall ha ifråganberöra attsomom vem
prisregleringsin-användningenuppfattningenjag denkommittén är att avav

förbehållasminimum, dvs.absoluttillskall reduceras ettstrumentet

angelägetdock mycketfall detkrissituationer. dessa är attextraordinära För

anspråk.tjänster ikonkurrensverketsinte tas

starkt skälanfördeskonkurrensutredning emot1978 års ettI ensom

iuppgifterna komkonkurrensfrämjandeför desammanslagning risken att

prisreglering. Dettaförskulleocksåmyndighetenkläm den ansvaranyaom
kommittén ochivarit välkändaharrelevans.fortfarande Argumentenhar

inte lyckatskommitténoroandenågotbakgrunddenna attdet är mot

strategisktkonkurrensverkförklargörande i dennaåstadkomma nyttettett

viktiga fråga.

sammanfattningsviskommittén17.3.4organisation betonarförslaget tillI

uppnå deförenhetsgränsermyndighetenssamarbete attövervikten av
också dentill. berörssyftar Häromorganisationeneffektivitetsfördelar
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finnskulturerolikadeåstadkommasmåstesammansmältning somavsom
påpekanden.kommitténsiinstämmalättoch NO. Det ärvid SPK att

lyckatåstadkommafördock ettdetmening krävs attminEnligt mer

hopslagningförslagetframstårdelarväsentligaresultat. I aven rensom

vaddvs. tvärtemotverksamhet,oförändradprincipimedoch NOSPK

syftar17.3.1. Jaginledningsavsnittetieftersträvasigkommittén säger

huvud-uppgifter iverketsindelning tregörspå denframför allt avsom
vissameduppgifternuvarandeoch SPKsstaplas NOskategorier. dennaI -

integreringenantyda hur ut-varandra närmaretillägg avattutan-
krävsdelenhärtill. dengå IskallKL-ärendenochredningsverksamhet

besparingsmöjligheterförutskickadedepreciseringarytterligarealltså om

uppnås.skall kunna

tillämpauppgifterkonkurrensverkets attvidarebordeuppfattningminEnligt

verketsbörtydligare sätt. Detpåmarkeraskonkurrenslagen ett vara

huvudmedelbland treför nämnasi stället etthuvuduppgift att somsom nu

med rättaframhållerKommittén attfrämja konkurrensen.för att --
kraftigtkaraktärmarknadstransparantochupplysandeallmäntutredningar av

ned.drasbör

meningEnligt minmyndigheten.iplatssin givnaUtredningsverksamhet har

definnasHärtill börlagtillämpningen.utgångspunktendockbör vara
med denna.sambandnaturligtdirekt ochharutredningsresurser ettsom
utrednings-för allmänföreslagnakan deinriktningsådanMed resursernaen

minskas.verksamhet

eftersomfortlöpandemåste prövasdenresursfrågananför iKommittén att

tillnärmandeSverigeskonsekvensernaochsnabbtändrasförhållandena av

enligt minfinnsutgångspunktsådanMedbedöma.svåraEG är att en
lägrebetydligtmedbörjarkonkurrensverketgrundergodamening enatt

tillanledning attföreslagna. En125 ärdepersonalstyrka än annansom
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lägga sig lägre är det alltjämt mycket oklart vilkenär omfattningatt de nya
uppgifterna kommer få, offenlig upphandling och avreglering.att t.ex.
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APPENDIX

FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

FÖRSLAG TILL KONKURRENSLAG 1992:000

Härigenom föreskrivs följande

BESTÄMMELSERINLEDANDE

1 § lag tillDenna har ändamål inom privat och offentlig näringsverksam-att

het skapa och upprätthålla effektiv konkurrensen som

främjar rationell produktion och god resurshushällning,en en

2. bidrar till marknaderöppna främjar etableringatt samt av nya

företag och utveckling produkter,av nya

leder till lägre priser och avgifter, och

4. konsumenter och andra köpare valfrihet möjligheteroch attger

påverka utbudet tjänster och andra nyttigheter.av varor,

2 § lag tillämpas i frågaDenna konkurrensbegränsningar verkanmedom

inom landet.
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tillämpas inte arbetsgivare ochöverenskommelse mellanLagen

arbetstagare angående arbetslön eller andra arbetsvillkor.

3 till internationell överenskommelse, kan§ Om det krävs med hänsyn en

enskiltregeringen prövning fråga åtgärd enligt 31 ibesluta § ettatt omav

konkurrensbegränsning landet.fall får beträffande med verkanske utomen

skadlig, stridersådan konkurrensbegränsning skall denEn motanses om

överenskommelsen.

framställningRegeringens enligt första stycket sker efterbeslut av

får konkur-regeringen bifallit framställningenkonkurrensverket. Om har

61åtgärder enligt 56 58 och §§.rensverket besluta om -

FÖRBJUDNA KONKURRENSBEGRÃNSNINGAR

Bruttoprisförbud

uthyrningnäringsidkare i samband med försäljning eller§ får inte4 En av

en vara

vidi led dennebetinga sig näringsidkare ett attsenareav en

visst pris, elleruthyrning inte skall underförsäljning eller ettvaraav en

pris vidi led vissttill ledning för prissättningen ettett senare ange

priset fårdet framgårförsäljning eller uthyrning utan att atten varaav

lägre.sättas

Priskartellförbud

fär ingå tillämpa avtal med5 § näringsidkare inte ellerEn ett en annan

rekommendation prisinnebär bestämmande ellernäringsidkare avtalet avom

tjänst nyttighet.tillhandahållande ellereller rabatt vid annanav en vara,
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Marknadsdelningvörbud

medtillämpa avtalinte ingå ellernäringsidkare får6 § ettEn annanen

avtaletnäringsidkare om

tillhandahållandeförädling ellerdelning produktion,innebär aven

nyttighettjänst eller annanvara,av en

i kvoter-
områden, ellergeografiskai-

elleri kundkretsar,-
tjänst ellerutbudetproduktionen ellerinnebär att annanen vara,av

något sätt.nyttighet begränsas annat

Inköpskanelyörbud

ingå ellerjordbruksprodukteri frågafår intenäringsidkare7 § En om

inköpinnebäravtaletnäringsidkareavtal med atttillämpa ett omen annan

påområden ellergeografiskai kvoter, annatdelasinom landet uppvarorav

sätt.

varorisom lagentilli bilagansådanajordbruksprodukterMed angesavses

jordbruksprodukterpå vissaavgifter1990:615 m.m.om

Anbudskanellförbud

avtal medingå tillämpafår inte ellernäringsidkare8 ett§ En en annan

tillhandahållandeföranbudstävlingvidinnebäravtaletnäringsidkare attom

nyttighettjänst eller annanav en vara,

anbud,lämnaavstå frånnågon skall att

elleranbud änlämna högreanbudsgivare skall annanenen

anbudssumma,frågaiförekommaskallsamarbete omannars

kreditvillkor.förskott eller
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i första inte innebärFörbudet stycket gäller avtal näringsidkareett attsom

vid anbudstävling går för samfálld prestation med gemensamten samman

anbud, näxingsidkama visa Samgåendet föranledskan att attom av

näringsidkamas otillräckliga eller vidbeställarenär senastegna resurser om

godtar förfarandet.avtalsslutet

i första stycket inte heller avtal innebärFörbudet gäller ett attsom

näringsidkare går i formen någon demden medverkarattsamman av som

tillunderleverantör anbudsgivare.

9 näringsidkare ingått tillämpat sådant§ har eller avtalEn ett somsom

8 förstai § tillåtet enligt andra eller tredje stycketstycket äravses men som

han lämnar i anbudstävlingskall, anbud berörs därav, närsenastom en som

anbudet lämnas skriftligen uppgift detta till den anbudet skalllämna om som

riktas till. Uppgift förfarandet tillåtet enligt 10skall lämnas §även när är

första stycket eller ll andra stycket.§

omfattningFörbudens

10 iFörbuden 5 8 gäller inte§ §§-
förfarande väsentlig del den marknadinte omfattar av somsom en

det fråga i varje särskilt fall marknaden,är om

samarbete mindre näringsidkare stärker deras2. mellan som

konkurrenskraft förhållande näringsidkare,i till ellerstörre

samarbete omfattning mellan ekonomiska föreningar,begränsadav

ömsesidiga försäkringsbolag verksamhetsformer stärkereller liknande som

konkurrensen på marknaden.

regeringen får utfärdaRegeringen eller myndighet bestämmerden som

föreskrifter tillämpningen denna bestämmelse.förnärmare av
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11 § Förbuden i 5 8 §§ gäller endast avtalet ingåtts eller tillämpatsom-
mellan näringsidkare eller kan bliär konkurrenter med varandra. Medsom

avtal jämställs förfarande sådana näringsidkare tillämpar igemensamt som

samförstånd och påtryckning i syfte få till stånd sådant avtal elleratt ett

förfarande.gemensamt

iFörbuden 4 8 §§ gäller inte förfarande koncemföretagett ettsom-
tillämpar i förhållandet till företag inom koncernen.ett annat

Förbuden i 84 §§ gäller inte heller förfarandeett som-
led i åtagande förutgör någon tillhandahållaräkningett att annans

tjänst eller nyttighet, elleren vara, annan

sin ihar grund upplåtelse immateriell egendom.av

Ytterligare föreskrifter undantag från förbudet i 10i § finns §4 CECA-om

lagen 1972:762.

från förhudenDispens

12 § Tillstånd kan meddelas till förfarande förbjudet enligtärett som

4 8 §§ om-
förfarandet inte hämmar eller hämma förekomstenär ägnat elleratt

utvecklingen effektiv konkurrens frågaden marknad det ärav en om

eller

det föreligger omständigheter betydelsesärpräglad ärartav avsom

från allmän synpunkt.

Förfarandet får inte begränsa konkurrensen nödvändigt.än ärmer som

Tillstånd kan för viss tid eller tills vidare.ges
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KONKURRENSBEGRÃNSNINGARSKADLIGAANDRA

konkurrensbegränsningarmissbruksbestämmelse skadligaAllmän mot

ändamåletkonkurrensbegränsning motverkar med denna lag13 § Om en

attgenom

förekomsten utvecklingenhämma ellerägnadellerhämma attvara

ocheffektiv konkurrens, omenav
detta frånskadligt allmän synpunkt,på sätt ärsker2. ett som

skadliga konkurrensbegränsningen.denenligt lagenåtgärd vidtasskall mot

marknadsdominansMissbruk av

dominerande ställning påharnäringsidkarefleraeller14 Om§ som enen

förfarande, vilket innebärkonkurrensbegränsandevidtar ettmarknaden ett

skadligt enligt 13förfarandetställning, skalldennamissbruk ansesav

följande konkurrensbegränsandeandrablandmissbruk kanSåsom anses

förfaranden:

i fråga pris, rabatt ellernäringsidkaremissgynnande omannanav

försäljning,ellervid inköpaffärsvillkorannat

ellerförfaranden binder leverantörerliknandeexklusivavtal och som

distributionskanaler,

sakligfrån affärsförhällandeavståendeellersäljvägran utanannat
w

grund,

godkännerför avtal avtalspartnervillkoruppställande såsom att4.

någotenligt sedvänja harellertill sinvilka varkentilläggsprestationer, natur

föremålet för avtalet.samband med

företagsförvärvbestämmelserSärskilda om

förvärvetförbjudas,företagsförvärv skall15 Ett§ om
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dominerande ställning väsentligtförstärkerskapar eller somen

utvecklingenförekomsten ellerägnad hämmaellerhämmar är att av en

fråga ochmarknad detpå den äreffektiv konkurrens om

skadligt från allmän synpunkt.sker sätt är2. detta ett som

förvärv företag driveri denna lagföretagsförvärvMed av somavses

också förvärvföretagsförvärv räknasSominom landet.verksamhet av

företagsförvärvTilldel rörelse.handelsbolag, rörelse elleriaktier, andel av

fusion.vidareräknas

förvärvaren fleraskall, ärenligt första stycketbedömningVid en avom

påägarintressen ellersammanhållsnäringsidkare annatgemensammaavsom

sammanlagda andelmarknadsandel räknasförvärvarenssätt, gruppenssom

frågamarknad det ärden om.av

effekternaundanröja negativade16 det ett§ Om är ägnat att av

förbud enligt 15 §i stället förkanföretagsförvärv

viss del rörelsen elleråläggandemeddelas avyttraatt av

villkor för förvärvet.konkurrensfrämjande2. föreskrivas annat

skett påi fråga förvärv harmeddelasfår inteenligt 15 §förbudEtt somom

får näringsidkarenauktion. ställetpå exekutiv Iinropfondbörs eller genom

auktionen.förvärvatsden egendomaktierna elleråläggas att avyttra som

förvärvetinnebär blirföretagsförvärvförbudbeslut17 att§ Ett ettmotom

ogiltigt.

fallsärskildaföretag iUppbrytning av

ställning det inte pådominerandesåharnäringsidkare att18 § Om enen
effektiv påkonkurrensskapamöjligtframstårsätt attannat ensom
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marknaden, kan näringsidkaren, i fall har väsentlig betydelse frånsom

allmän åläggassynpunkt, viss del rörelsen.att avyttra av

FÖRBUDVERKAN AV AVTAL STRIDI MED M.M.

19 § avtalEtt eller avtalsvillkor strider 84 §§ eller förbudmot motsom -
eller åläggande meddelats enligt 31 eller 36 § ogiltigt.ärsom

avtal tillkommitEtt näringsidkaren inte har lämnat uppgifttrots attsom

enligt 9 ogiltigt,§ är såvida inte beställaren godkänner avtalet fåttsedan han

kännedom förekommitdet vidsamverkan anbudstävlingen.attom

KONKURRENSSKADEAVGIFT

20 § eller de näringsidkareDen överträder bestämmelserna i 9 §§4som -
skall betala särskild avgift konkurrensskadeavgift. ringa fallI skallen

ingen avgift betalas. Avgiften tillfaller staten.

21 Avgiften§ skall fastställas till lägst tio kronor och högst femtusen

miljoner kronor. Om det pâkallatär hänsyn till omständigheterna kanav

avgiften fastställas till belopp överstiger detta, dock inte ärett som men

högre tioän näringsidkarens årsomsättning enligt det årsbokslutprocent av

har fastställts vid tidpunkten då talan väcks. riktar sigOm talansenastsom

flera näringsidkare skall avgiften fastställas särskilt för ochmot var en av

dem.

22 avgiftens§ När storlek bestäms skall särskilt beaktas överträdelsenom

utgjort iled organiserad, omfattande isamverkan ellerett ett upprepaten

förfarande eller har medfört betydande skada. Vidare skall särskild hänsyn

till hur länge överträdelsen pågått och den skett komma tilltas utan attom

utomståendes kännedom.
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23 § Avgiften får under vadsättas följer 21 eller efterges,§som av om
särskilda omständigheter talar för det.

SKADESTÅND

24 § uppsåtligenDen eller oaktsamhetsom av

överträder 84 §§,-
bryter förbud eller äläggande enligt 31 eller 36mot § eller

vidtar konkurrensbegränsning missbrukutgör etten som av
dominerande ställning

skall den skadaersätta därigenom uppkommer för näringsidkaresom annan

eller för avtalspart.

25 § Den uppsåtligen eller oaktsamhet underlåter lämna uppgiftattsom av

enligt 9 § skall denersätta skada därigenom uppkommer för be-som

ställaren.

26 § Talan skadestånd enligt denna lag får skada endast under deom avse

fem åren innan talan väcktes. För skada tidunder dessförinnansenaste är

till skadestånd förlorad.rätten

HANDLÄGGNINGEN M.M.

Ansökan

27 § Marknadsdomstolen handlägger mäl enligt denna lag efter ansökan. I

fråga dispens och negativattest skall dock ansökan hos konkurrens-görasom

verket.

28 § Ansökan åtgärd skadlig konkurrensbegränsning görsmotom av

konkurrensverket eller näringsidkare berörs konkurrensbe-av en som av

gränsningen i fråga. Om konkurrensverket i enskilt fall beslutar inteett att
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sammanslutning konsumenter,fåransökan, ansökan görasgöra en avav

näringsidkare.ellerlöntagare

ochuppbrytning företagföretagsförvärv,prövningAnsökan avavom

konkurrensverket.konkurrensskadeavgift får endast göraspåförande avav

skadestånd enligt denna lag.frågorMarknadsdomstolen prövar om

medvite förelagtsutdömandefrågorMarknadsdomstolen prövar av somom

vite konkurrensver-utdömandeAnsökan görsdenna lag.stöd avavomav

på någonförelagt talanmarknadsdomstolenfråga viteket. I avom som

vitet dömsfår denne ansökaäven ut.attomannan

i rättegång,får handläggasolikaeller29 Mål mellan§ parter omensamma

till får målfinns skäl detutredningen. detför Närtilldet är somgagn

särskiljas.återförenats

får förasvite talanutdömande nyttmed talansambandI omavom

vitesföreläggande.

konkurrensbegrânsningaråtgärder skadligaMål motom

skall mark-skadlig enligt 13 §konkurrensbegränsning är30 § Om en
skadligheten.för förhindra31enligt §åtgärdnadsdomstolen besluta attom

skadlig-föranledernäringsidkarefår riktasåtgärdsådanEn mot somen

heten
.

näringsidkarenmeddelakanMarknadsdomstolen31 §

avtalsvillkor elleravtal,vissttillämpa annatförbud ettatt

väsentligentillämpaellerförfarandekonkurrensbegränsande att samma

förbjudna,sålundadetförfarande som
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visstillhandahålla näringsidkareåläggande2. att en annan en vara,

erbjuder andranyttighet på villkor vad hantjänst eller motsvararannan som

näringsidkare säljåläggande, eller

på ändra konkurrensbegränsandeåläggande sättatt annat ett

uppfylla visst villkori med sådant förfarandeförfarande, samband ettatt ett

åtgärd motverkarviss information eller vidtalämnaeller att somannan

förfarandet rättelseåläggande.

pris med hänsynkonkurrensbegränsningen innebärden skadligaOm att ett

för och sakenövriga omständigheter uppenbart högttill kostnaderna och är

näringsidkaren undervikt, åläggakan marknadsdomstolenstörreär attav

pris prisåläggande.tid, år, inte överskrida visst högstaviss högst ett etten

omedelbart,enligt stycket gällerförbud eller åläggande första eller andraEtt

inte marknadsdomstolen bestämmer annat.om

innan förbudför marknadsdomstolen,32 särskilda skäl talar det, skall§ Om

31 förhindra skadlighetenåläggande enligt § meddelas, sökaeller genom

förhandling.

i frågaför marknadsdomstolen besluta33 särskilda skäl talar det, kan§ Om

målet slutligtenligt tiden intill dessförbud eller äläggande 31 § för attom

avgjorts förordnats.har eller harannat

vite,31 skall förenas medåläggande enligt §34 förbud eller§ Ett ett om

särskilda obehövligt.inte detta skäl ärav

någonskadlig konkurrensbegränsning där35 mål åtgärd§ I mot annanom

vid vite föreläggamarknadsdomstolenkonkurrensverket sökande kanärän

kan haförete handling, ellereller annatattpart somvaruprovannan

bevis i målet.betydelse som
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Beslut föreläggande enligt första stycket innebär inte skyldighet röjaom att

företagshemlighet teknisk föreläggandetOm någon intenatur.av avser som

är eller medverkar enligt 13 § lagen 1970:417part marknadsdomstola om

gäller därutöver 38 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.m.m.,

36 § Om det finns förutsättningar för åtgärd enligt 31 första§ stycket i ett

visst fall, får konkurrensverket vid vite förelägga näringsidkaren, för

godkännande omedelbart inomeller viss tid,en

förbud tillämpa visst avtal, avtalsvillkor elleratt ett annat

konkurrensbegränsande förfarande eller tillämpa väsentligenatt samma

förfarande det sålunda förbjudna förbudsföreläggande,som

2. åläggande tillhandahålla näringsidkare vissatt en annan en vara,

tjänst eller nyttighet på villkor vad han erbjuder andramotsvararannan som

näringsidkare säljföreläggande, eller

åläggande på ändra konkurrensbegränsandesättatt annat ett

förfarande, atti samband med sådant förfarande uppfylla visst villkorett ett

eller lämna viss information eller vidta åtgärd motverkaratt annan som

förfarandet rättelseföreläggande.

godkänt föreläggandeEtt gäller förbud eller åläggande enligt 31 §ettsom

första stycket, har vunnit laga kraft. godkännandeEtt sker sedansom som

i föreläggandetden tiden har gått till ända dockär verkan.utsatta utan

Mål företagsförvärv och uppbrytning företagom om av

37 Mål företagsförvärv§ skall handläggas med särskild skyndsamhet.om

38 § Förvärv eller planerat förvärv företag skall i vissa fall tillanmälasav

konkurrensverket iden avtal förvärvet. Uppgifterna iär partav som om

anmälan skall lämnas heder och samvete.
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föreskrifterNärmare vilka förvärv omfattas anmälningsskyldig-om som av

het och vilka uppgifter åtföljaskall fastställsanmälan regeringenom som av

eller den myndighet regeringen bestämmer.som

Konkurrensverket åläggakan den i avtal förvärvär anmälapart attsom om

förvärvet till verket i falläven inte i första stycket. Sådantsom avses

åläggande intekan meddelas månader frånän det avtalattsenare sex om

förvärvet slöts.

Åläggande kan gälla för vissäven näringsidkare denne, innan hanatten

sluter avtal förvärv, skall tillgöra anmälan konkurrensverket. sådanEnom

anmälningsskyldighet skall gälla för viss tid, högst år.ett

iPart avtal företagsförvärv kan självmant anmäla förvärv förettom

prövning. Därvid gäller vad i första ochsägs andra styckena.som

39 § Konkurrensverket skall 30 dagar efter anmälan enligt 38 §senast

besluta särskild undersökning förvärvet. Under fristdenna får denom av

i förvärvsärende inte vidtaär någon åtgärd för fullföljapart attsom

förvärvet, såvida inte anmälan skett enligt 38 § tredje stycket.

konkurrensverketOm har fattat beslut särskild undersökning, skall talanom

i marknadsdomstolen förvärvet väckas månader från beslutet.senast treom

Sådan talan får efterväckas endast beslut särskild undersökning.om

Marknadsdomstolen finnskan, det synnerliga iskäl eller avtaletparternaom

förvärvet samtycker, begäran konkurrensverket förlänga fristenom av

enligt andra stycket med längst månad vid varje tillfälle.en

Om konkurrensverket har beslutat förvärvlämna åtgärd, kanatt ett utan

talan enligt andra stycket inte väckas beträffande förvärv, såvida intesamma
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näringsidkaren lämnat någon oriktighar uppgift påverkat ställnings-som

tagandet.

40 motiverat intresse§ Om det allmäntär denväger änett tyngreav som

åtgärden medförolägenhet för de inblandade förvärvspartema, kansom

vid vite förbjudamarknadsdomstolen näringsidkare fullföljaatt etten

intill målet slutligtförvärv dess sådant beslut gällerprövats. Ett omedelbart.

regeringen skall fråga företagsförvärv,pröva har denNär en om samma

befogenhet.

förbud eller åläggande enligt 1641 § 15 eller § meddelas, kanInnan ett ett

undanröja negativa effekternamarknadsdomstolen söka de förvärvettav

förhandling.genom

mål företagsförvärv skall förvärvarens iavgörs,Innan motpartett om

tillfälle sig.avtalet förvärvet att yttraom ges

förbud eller åläggande enligt 15 16 får inte meddelas42 § och §§Ett ett

månader efter ansökan till marknadsdomstolen. fristDennaänsenare sex

förlängas eller det finns synnerliga skäl. Förbudkan samtyckerparternaom

åläggande får inte meddelas två år efter det avtaleteller än attsenare om

förvärvet slöts.

i anledning enligt 86 måste fattasRegeringens beslut begäran § senast treav

förlängningefter i första stycketmånader begäran. Vad sägs avsom om

regeringensprövning.frist gäller också

16 18 förenasåläggande enligt 15, eller § skall med43 § förbud ellerEtt ett

särskilda skäl obehövligt.vite, inte detta ärom av
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från företag i med företagsförvärvfrivilligt åtagande samband44 § Ett som

Sådantförhandling med konkurrensverket kan förenas med vite.gjorts under

marknadsdomstolen på talan konkurrensverket.vite föreläggs avav

Mål dispens och negativattestom

tillstånd enligt 12 kan överklagas45 beslut konkurrensverket §§ Ett omav

22 25 förvaltningslagenmarknadsdomstolen. Härvid gäller §§hos -
1986:223 i tillämpliga delar.

i frågamarknadsdomstolen besluta46 särskilda skäl talar för det, kan§ Om

avgjortsintill målet slutligt hartillstånd enligt 12 § för tiden dess attom

har förordnats.eller annat

beslutanäringsidkare konkurrensverketPå begäran kan47 § att ettav en

någottillgängliga uppgifter, inte omfattasenligt för verketförfarande, av av

verketfinns anledning föri 8 det därför inteförbuden 4 §§ och attatt-
negativfattat sådant beslutingripa näringsidkaren. verket harNär ettmot

konkurrensskadeavgift talanellerfår det inte väcka talanattest omom

förbjudet.enligt 31 grundad på förfarandetförbud åläggande § äreller att

ide näringsidkaretill förmån för den ellerBeslutet gäller som anges

beslutet.

återkallas konkur-första stycket kan ändras elleribeslutEtt avsom avses

rensverket

iförändratsgrundat haromständigheter beslutetde ärsomom

avseende, ellernågot väsentligt

uppgifter.grundat oriktigabeslutet ärom

giltighet för2stycket punkt kanåterkallelse enligt andrabeslutEtt gesom

återkallelsen.tiden före
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Mål konkurrensskadeavgijom

48 § Konkurrensskadeavgift får inte påföras, ansökningen inte harom

delgivits den anspråket riktas inom tio år från det överträdelsenmot attsom

upphörde eller skyldigheten lämna uppgift enligt 9 § inträdde.att

Någon avgift skall inte påföras för förfarande omfattasett ettsom av
förbud åläggandeeller har meddelats vid vite med stöd denna lag.som av

49 § Konkurrensskadeavgift får inte fastställas till högre belopp än som

yrkats i målet.

50 § Till säkerställande anspråk på konkurrensskadeavgift får mark-av

nadsdomstolen på yrkande konkurrensverket förordna kvarstad.av om

Därvid gälleri tillämpliga delar föreskriftemai 15 kap. rättegångsbalken om

kvarstad för fordran.

51 § påfördEn konkurrensskadeavgift bortfaller i den mån verkställighet

inte har inomskett tio år från det domen vunnit laga kraft.att

Mål skadeståndom

52 § målI skadestånd i marknadsdomstolen gäller rättegångsbalkensom

bestämmelser rättegången i tingsrätt i tillämpliga delar. Därvid skall vadom

tingsrättsägs gälla marknadsdomstolen. iBestämmelsen l kap. 3som om

d § rättegångsbalken inteskall tillämpas i marknadsdomstolen.

Rättegångskostnader

53 fråga§ rättegångskostnaderI i mål där konkurrensverket är sökandeom

gäller rättegångsbalkens bestämmelser allmänt åtal i tillämpliga delar.om

målI med sökande gäller bestämmelserna i balk tvistemålannan samma om
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vari förlikning tillåten i tillämpligaär delar. Ersättning för rättegångskost-

nader utgår inte i mål dispens.om

Omprövning

54 § beslutEtt förbud eller åläggande enligt 31 avslutandeom av
förhandling enligt 32 § eller tillstånd enligt 12 § inte hinderutgör mot att

fråga påprövas förhållandena har ändrats eller finnsdetnytt,samma om om
andra särskilda skäl. Detsamma gäller beslut konkurrensverket i frågaett av

föreläggande enligt 36om

beslutEtt marknadsdomstolen eller regeringen inte ingripaattav motav om

företagsförvärv får inte påett prövas nåringsidkarenän harnytt annat om

lämnat oriktig uppgift sakförhållanden väsentlig betydelse förom av

ställningstagandet i beslutet.

beslutEtt förbud eller åläggande enligt 15, 16 eller 18 inte§ utgörom

hinder fråga påprövas det finns anledningmot att nytt, attsamma om

upphäva eller mildra förbudet eller äläggandet därför intedetta längreatt

behövs eller inte längre lämpligt.är

55 § Ansökan omprövning enligt 54 § hos marknadsdomstolengörsom av

konkurrensverket eller näringsidkare berörs beslutet.av som av

Ansökan omprövning enligt 54 § andra stycket skall inomgöras senastom

är efter det saken slutligt prövats.ett att
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TVÅNGSMEDELUPPGIFTSSKYLDIGHET OCH

uppgiftsskyldighetAllmänna bestämmelser m.m.om

uppgift,tillhandahållafår ålägga näringsidkare56 § Konkurrensverket att

Även iför prövning enligt denna lag.handling behövseller ettannat som

följs fårenligt lagenförbud eller åläggandetillsynärende över att ett ettom

för den medmotsvarande skyldighetbeslutakonkurrensverket som avsesom

förbudet eller åläggandet.

denålägga ocksåskyldighet konkurrensverket änSamma kan somannan

fullständigandeför kontroll ellerdet behövsi första stycket, avanges om

grundnödvändigtförsta stycket och detfullgöras enligt ärvad skallsom

särskilda förhållanden.av

86 får detprövning enligt §underställts regeringensmål harI ett som

konkurrensbe-rörandeuppgift föredra ärendenstatsråd tillhar attsom

ellerförsta meningenenligt första stycketskyldighetgränsningar ålägga

andra stycket.

konkurrensverketfårenligt lag,för utredning dennadet behövs57 § Om

upplysningar iförväntas kunna lämnaålägga näringsidkare och annan som

verket bestämmer.på tid och platsinställa sig för förhörsaken att som

näringsidkare haranledning överträttfinns58 det ett§ Om attanta en

på lämnaskyldig begärannäringsidkaren8förbud enligt 4 §§ är att-
ellermark och fordontill lokaler,konkurrensverket tillträde annat utrymme

omständighetför utrönandeverksamheti näringsidkarensanvänds avsom

skyldigdärvidNäringsidkarenutredningen. ärförkan ha betydelse attsom

ochkopioraffärshandlingar,bokföring och andratillhandahållagenast

förbetydelsekanhandlingar ochsådanautdrag annat avsom varaav

handlingarnagranskningbehövs förhjälputredningen och den avsomge
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upplysningar behövs föri övrigt de utredningen. Konkur-lämnasamt som

rensverket på begäran tillfälle använda terminal ellerskall att annatges

upptagningtekniskt hjälpmedel för del kan uppfattas endastatt ta av som

sådantmed hjälpmedel.

anledning det betydelse för utredningen,Om det finns ägeräranta att av

tillträde till andra i förstakonkurrensverket få även än sägsutrymmen som

skyldigheter i första stycket för denstycket. Därvid gäller som somsamma

disponerar utrymmet.

enligt första fattas Mark-åtgärd stycket konkurrensverket.Beslut avom

åtgärd enligt andra stycket.nadsdomstolen beslutar om

finns till59 enligt 56 58 kan förenas med vite, det skäl§ Beslut §§ om-
detta.

förenat hosenligt 56 får, det med vite, överklagas60 beslut § är§ Ett om

1986:223Härvid 22 25 förvaltningslagenmarknadsdomstolen. gäller §§-
i tillämpliga delar.

förenat med vite.får överklagas endast detbeslut enligt 57 § ärEtt om

utdömande vitet.i samband med talanTalan får föras endast om av

förstakonkurrensverkets beslut enligt 58 §prövningvill begäraDen avsom

framställning tillverkställighet enligt 58 får häromgörastycket eller av

marknadsdomstolen.

inte bestäms.56 58 gäller omedelbart,enligt §§Beslut annatom-
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Särskilda bestämmelser säkringsåtgärderom

61 § Om det finns anledning näringsidkare haranta överträttatt en ett

förbud enligt 84 §§ får konkurrensverket vidta säkringsåtgårder enligt vad-
närmare i 62 81 för§§ få tillgång till handlingar ochattsom anges annat-
år betydelse för utredningen.som av

62 § denna lag förståsI med

säkringsåtgård: beslag, försegling och eftersökning,

bevismedel: bokföring, affárshandlingar och samt annatVaruprover

omfattas föreläggande enligt 56 och 58 §§,som av

förvar: skåp, låda, behållare, bankfack, väska, pärm, kuvert och

liknande anordning kan tillslutas,som

byggnad, lokal, gård, upplagsplats,utrymme: fordon och liknande

avgränsat utrymme

undersökningsledare: den i sin tjänst hos konkurrensverket har attsom

utredningenleda och den särskilt förordnatshar undersöknings-attsom vara

ledare enligt denna lag.

63 Såkringsåtgärdema§ verkställs följande sätt:

beslag bevismedel omhändertas,attgenom-
försegling förvar eller förses med sigill elleratt utrymmegenom-

liknande förslutning,

eftersökning bevismedel efterforskas i förvar ellerattgenom-

utrymme.

64 § Beslut beslag får fattas, bevismedlet inte tillhandahålls förom om

granskning eller det finns risk det kommer undanhållas elleratt att

förvanskas.

65 Beslut försegling§ får fattasom om
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undersökningsledaren inte får tillåtelse genomsöka förvar elleratt

och det skäligen kanutrymme bevismedel finnsantas, där,att samt

eftersökning inte kan beslutas eller verkställas omedelbart, eller

bevismedel inte underär beslag inte lämpligen kan föras frånsom

den plats, där det har påträffats.

Beslut försegling förvar eller där beslagtaget bevismedelutrymme,om av

finns, skall fattas bevismedlet lämnas kvar hos innehavaren.om

66 § Beslut eftersökning i får fattas, det finnsutrymme grundadom om

anledning den näringsidkare föremålanta, är föratt konkurrensverketssom

utredning använder huvudsakligen för sinutrymmet verksamhet eller att

yrkesmässigt används någonutrymmet har uppdrag förav annan, som

näringsidkaren i dennes verksamhet, och det finns risk bevismedelatt

kommer undanhållas eller förvanskas.att Samma villkor gäller för beslut

eftersökning i förvar påträffas i sådant i myndighets lokalom utrymme,som

påeller allmän plats.

Beslut eftersökning i eller förvar iannat utrymme än förstaom som avses
stycket får fattas finnsdet grundad anledning bevismedel finnsanta attom

där och det finns risk det kommer undanhållas eller förvanskas.att att

67 § Beslut säkringsâtgärd får fattas endast vikten säkringsåt-om attom av

gärden vidtas tillräckligtär för det intrånguppväga ellerstor att annat men
säkringsåtgärden innebär för den enskilde.som

68 § Beslut säkxingsåtgärd skall omedelbart hävas, åtgärden intenärom

längre behövs för säkra bevisning.att

69 § Beslut säkringsåtgärd och hävande sådan åtgärd fårom om av

verkställas omedelbart. Beslut hävning har vunnit laga kraft skallom som

verkställas så fort det kan ske med hänsyn till utredningen.
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70 beslut enligt 64 66 §§ verkställs skall näringsidkaren§ Innan ett -
tillfälle inställa sig till förrättningen. gällerberedas Detsamma hosatt annan

ske.vilken verkställighet skall

i första stycket inte uppskov kallas tillden nämnvärtKan utansom avses

vid fär verkställighet ändåförrättningen eller inställa sig denna, ske under

Ärvittne vilkenförutsättning särskilt tillkallat närvarande. den hosäratt ett

66 inteverkställighet eftersökning enligt § andra stycket skall skeav

genomförasförrättningen endast det kannärvarande, fär dock antas attom

utredningensöker förhala eller dennäringsidkaren eller att annatannan av

försenas.skäl kommer att

verkställighetNäringsidkaren vilken sker haroch hos rätt71 § attannan

uppehållasfår dock inte i onödan ivittne. Förrättningen väntantillkalla ett

inställa sig.på vittnet skallatt

fär lämnas kvar hos innehavarentagits i beslag,72 Bevismedel, har§ som

särskilda skäl för det.finnsendast detom

förvar för bevismedletbeslag fär behövsverkställighetVid även somav

omhändertas.

får förvareftersökning iVid verkställighet även73 § utrymme somav

genomsökas.påträffas där

66 stycket får intei § andraeftersökningVerkställighet utanavsessomav

påbörjas mellan kl. 21.00 och klden berörs däravmedgivande somav

06.00.

besittningsäkringsåtgärd verkställshävning§ Beslut74 attgenomavom

åtgärden återställs.förhållande har rubbatseller annat genomsom
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så innebär minsta möjligaskall genomföras denVerkställighet75 § att

får inte skadas.förrättningen. Egendomför den berörsolägenhet avsom

stängningsanordning får dock brytas.Lås och annan

framställningpå skriftlig under-Marknadsdomstolen beslutar76 § av

Efter-i 66 andra stycket.eftersökning §sökningsledaren som avsesom

medföra synnerligbli omfattning ellerkansökning storantas avsom

marknadsdom-åtgärden företas bör beslutasvilkenför den hosolägenhet av

fara i dröjsmål.intestolen, det årom

i fallsäkringsåtgärd änbeslutarUndersökningsledaren annat som avsesom

säkringsåtgärd.hävandei första stycket samt avom

enligtfattat beslut andraundersökningsledare harsärskilt förordnadOm en

ledatill harmöjligt anmäla detta denskall hanstycket, attsnarast som

skall bestå. Sådanbeslutetskall omedelbartutredningen. prövaDenne om

har hörts.ärendetfår ske denprövning utan att som avser

säkringsåtgärd ochbeslutKronofogdemyndighet verkställer77 § omom

undersöknings-Verkställighet sker på begäranåtgärd.sådanhävande avav

till denne.bevismedel skall överlämnasBeslagtagetledaren. snarast

76 stycket,enligt § andraverkställa beslutUndersökningsledaren har rätt att

eftersökning fårförsegling ellerobehindrat. Beslutkan skedet omom

berörsi denverkställa endastundersökningsledaren dock närvaro som avav

företräda denne.någon kanförrättningen eller ansessom

förslutning hartillfälligt avlägsnaUndersökningsledaren kan78 § som

försegling.beslutanbringats på grund av om

skriftligt och lämnassäkringsåtgärd skall upprättas79 Beslut senast§ om

näringsidkaren ochbevis tillverkställighetförrättning förvid mot annan,
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hos vilken verkställighet sker. Beslutet skall innehålla upplysning vadom
den har iakttaga vill påkalla prövning det.att som av

beslutet inteKan överlämnas vid förrättningen, skall det delges genom
undersökningsledarens försorg.

80 § Bevis skall utfärdas angående verkställighet beslut säkringsåt-av om

gärd. Föreskriften i 79 § beslut säkringsåtgärd har motsvarandeom om
Ärtillämpning på bevis verkställighet. den skall erhålla bevis inteom som

närvarande vid förrättningen, skall bevis lämnas till någon kansom anses
företräda honom, sådan är närvarande.om person

Bevis verkställighet skall innehålla förteckning över beslagtagnaom

bevismedel.

81 § Den vill begära prövning undersökningsledarens beslut enligtsom av

76 § eller verkställighet beslut säkringsåtgärd, får fram-göraav av om

ställning härom till marknadsdomstolen.

Övriga bestämmelser

82 § Föreskriften i 27 kap. 2 § första meningen rättegångsbalken har

motsvarande tillämpning vidnär det utredning överträdelse förbudenav av
i 84 uppkommer fråga åtgärd enligt 56, 58 61ellerom-

83 § Beslut enligt 56, 58 61eller innebär§ inte skyldighet röjaatt

företagshemlighet teknisk natur.av

84 § Den uppgiftsskyldig enligtär denna fårlag inte betungas onödigt.som
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TALAN MOT MARKNADSDOMSTOLENS DOMAR OCH BESLUT

85 Talan§ marknadsdomstolens idom målmot om

åtgärd skadlig konkurrensbegränsning,mot

2. konkurrensskadeavgift,

skadestånd och

4. utdömande viteav

förs ansökan revision hos högsta domstolen. frågaIgenom om om

marknadsdomstolens beslut i sådana mål förs talan besvär.genom

Vid talan enligt första stycket skall vad föreskrivs i 54 56 kap.som -
rättegångsbalken gälla i tillämpliga delar. Vad där sägs hovrätt skallsom om

i stället marknadsdomstolen.avse

följerFörutom vad 54 kap. 3 § rättegångsbalken gäller särskildattsom av

talan fâr föras, marknadsdomstolen i beslut under rättegången beslutatom

i fråga om

vite enligt 33

2. kvarstad i mål konkurrensskadeavgift,om

3. åtgärd enligt 56 eller 58 eller

säkringsåtgärd.4.

86 § beslut förbudEtt eller åläggande enligt 15, 16 eller 18 skall§om

regeringen, enskildprövas begär det. sådanEn begäran skallpartav om en

inom fyra frångöras veckor den dag då domen meddelades.

87 § Om marknadsdomstolen vid omprövning enligt 54 ändring i§ gör det

tidigare avgörandet, kan domen överklagas enligt vad gäller för domsom en

domstolen i den omprövade frågan. Om marknadsdomstolen inte görav

någon ändring i det tidigare avgörandet, får intetalan föras domen.mot
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BESTÄMMELSERÖVRIGA

fär biträde konkurrensverket88 § Marknadsdomstolen begära ellerav annan

för prövning enligtför utredning i frågor kan betydelse dennasom vara av

lag.

sammanslutning näringsidkare likställs i denna89 lag med§ En av

sammanslutning likställsnäringsidkare. sådan medbeslutEtt av en en

förfarande iöverenskommelse eller 11ett gemensamt som avses

juli 1992.träder i kraft den 1lagDenna

1982:729 och lagen 1991:921upphävs konkurrenslagenGenom lagen

konkurrensbegränsning i fråga jordbruksprodukter.förbud mot omom

tillämpningvidtagits med de i punkt 2 nämndaåtgärd harEn avsom

bestämmelse i lagen hademotsvarande dengällerlagarna nyasom om

tillämpats.

frågatillämpas endast i överträdelsei 20 23 §§4. Bestämmelserna om-
efter ikraftträdandet.har ägtsom rum

i mål där talan väckts före lagensi 53 tillämpas inteBestämmelsen §5.

ikraftträdande.

negativattest12 och enligt 47 § kantillstånd enligt §Ansökan omom

före ikraftträdande.lagensprövas
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FÖRSLAG TILL2.

ÄNDRING PRISINFORMATIONSLA-OM 1LAG

1991:601GEN

införasprisinformationslagen 1991:601 skalliföreskrivsHärigenom att en

följande lydelse.paragraf medny

så medförmarknadsföring får inte utformas dennäringsidkares5 § En atta

prisets förmånlighet.vilseledskonsumentenrisk för att om

särskilt förmånlig skallprisnedsättning marknadsförstillfälligOm somen

omedelbartförhållande till prispåtaglig i detnedsättningen somvara

tid. Erbjudandetsförsäljningsstället under rimligtillämpatsdessförinnan

framgå tydligt.begränsningar skalleventuella andravaraktighet och

juli 1992.i kraft den 1lag träderDenna



FÖRSLAG3. TILL

ÄNDRINGLAG OM I LAGEN 1956:245 OM UPP-

RÖRANDEGIFTSSKYLDIGHET PRIS- OCH

KONKURRENSFÖRHÃLLANDEN

Härigenom föreskrivs ifråga lagen 1956:245 uppgiftsskyldighetom om
pris-rörande och konkurrensförhållanden

dels 8 och 12 §§ skall upphöraatt gälla,att

dels 5 och 6 §§ skall ha nedan angivnaatt lydelse,

dels lagens rubrik skall ha nedan angivnaatt lydelse.

Lag uppgiftsskyldighet rörande prisförhållandenom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l §

Näringsidkare är skyldig i Näringsidkare skyldigatt är iatt
enlighet med vad i denna lag enlighet med vad i denna lag
stadgas lämna de uppgifter stadgas lämna de uppgiftersom som
erfordras för främja allmän erfordras föratt främja allmänatt
kännedom ochpris- konkur- kännedom prisförhållandenom om
rensförhållanden inom näringsli- inom näringslivet.
vet.

grundDär särskilda förhållande så nödigtår för kontroll ellerav
fullständigande uppgift skall lämnas näringsidkare, jämvälärav som av

skyldig lämna uppgifter på och isätt den utsträckning stadgas förannan som
näringsidkare.

3 §

Näringsidkare åligger till Näringsidkare åligger tillatt att
myndighet regeringen be- myndighet regeringen be-som som

efterstämmer anmaning lämna efterstämmer anmaning lämna
uppgift sådan i anmaningen uppgift priser, intäkter, kost-om om

angiven konkurrensbe-nännare nader, marginaler och andra
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gränsning, berör hans verk- förhållanden beskaffenhetsom attav
samhet och har avseende på pris-, inverka på prisbildningen.
pr0dukti0ns-, elleromsättnings-
transportförhållanden, isamt
övrigt priser, intäkter, kost-om
nader, vinster och andra förhållan-

beskaffenhetden inverka påattav
prisbildningen.

4§

Uppgiftsskyldighet enligt denna Uppgiftsskyldighet enligt denna
innebärlag icke skyldighet röja lag innebär inte skyldighet röjaatt att

yrkeshemlighet teknisk företagshemlighet teknisknatur.av av
natur.

5§

föreskrifterNärmare uppgiftsskyldighetens omfattning sättetsamtom om
och tiden för dess fullgörande meddelas myndigheten.av

Myndigheten må därvid förelägga
näringsidkare enligt meddeladeatt

visningar tillhandahålla konkur-an
rensbegränsande avtal, handels-
böcker, korrespondens och andra
handlingar. Uppgiftsskyldig må
jämväl kallas inställa införsigatt
myndigheten.

Myndigheten skall iakttaga näringsidkare icke onödigt betungas vidatt
fullgörandet uppgiftsskyldigheten.av

6§

Efterkommes icke anming lämna uppgift, må myndigheten förelägga denatt
försumlige lämpligt vite.

Vite må ock vid medde-utsättas
avlande föreläggande eller kallel-

enligt 5se

lag träder i kraft juliDenna den 1 1992.
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FÖRSLAG TILL4.

ÄNDRING 1970:417 OMLAGENLAG OM I

MARKNADSDOMSTOL M.M.

1970:417 marknadsdomstolföreskrivs ifråga lagenHärigenom omom

m.m.

rubriken före 11 §15 16- 20 §§ och9-11, 13, 13 14-15,1-4,att a,

skall ha följande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§

handläggerMarknadsdomstolenMarknadsdomstolen handlägger
konkurrenslagenmål enligtkonkurrenslagenärenden enligt
marknadsföringslagen1992:000marknadsföringslagen1982: 729 ,, 197l:112oml975:1418,lagen1975:1418,1agen197l:ll20m

konsumentförhállan-avtalsvillkoriavtalsvillkorikonsumentförhällan-
1984:292den, lagen1984:292den, lagen om av-av-om

näringsidkaretalsvillkor mellannäringsidkaretalsvillkor mellan
1988:produktsäkerhetslagenoch1988:produktsäkerhetslagenoch

1604.1604.

2§

dommarknadsdomstolensibeslut MotmarknadsdomstolensMot
i li mål §eller besluti l får talanärende § som avsesavsessom

får talan föras. Detsammagällerföras. domsto-Detsamma
övrigtidomstolens beslutenligt denna gälleri övrigtbeslutlens

lag.enligt dennalag.

talanförafrågaI rätt motattom
eller beslut idomstolens dom

särskildakonkurrensmål finns
konkurrenslagenbestämmelser i

1992:000.
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3§

Marknadsdomstolen består konkurrenslagenmål enligtIav en
ordförande, ordförandevice 1992:000 och lagen 1984:292en

ledamöter,tio andra vilka avtalsvillkor mellan näringsid-samt av om
fyra särskilda ledamöter, kare består marknadsdomstolenär tre av

konkurrensbe-för ärenden ordförande, ordförandeviceom en en
och ärenden och ma särskilda ledamöter.gränsning om av-

talsvillkor mellan näringsidkare
för ärenden mark- mål enligt marknadsföringslagenIsamt en om

1971:112nadsföring, ärenden avtalsvill- 1975:1418, lagenom om
konsumentforhållan-kor konsumentförhållanden och avtalsvillkori i

ärenden produktsäkerhet. den och produktsäkerhetslagenom
1988:1604 består marknadsdom-

ordförande,stolen viceav en en
leda-ordförande andrasjusamt

vilka särskildmöter, ärav en
ledamot.

4§

ordföranden vice ordförandenOrdföranden, vice Ordföranden,
särskilda ledamöter- och särskilda ledamöter-och de deen aven av

konkurrenslagenför ärenden konkurrensbe- för mål enligtna om na
1984:292avtalsvillkor mellan 1992:000 och lagengränsning och

avtalsvillkor mellan näringsid-näringsidkare skall lagkunni-vara om
lagkunnigaoch erfarna i kare skall ochdomarvärv. De varga

andraerfarna i domarvärv.två övriga ledamöterna för sådana De tre
för sådanaärenden särskild insikt i särskilda ledamöternaskall ha

kvalificerad ekono-näringslivets förhållanden. Leda- mål skall ha
insiktärenden marknads- misk kompetens och iförmoten sam-om

konsument- hällsekonomins funktionssätt ochföring, avtalsvillkor i
näringslivets förhållanden.förhållanden och produktsäkerhet Den

för mål enligtsärskild insikt i konsu- särskilda ledamotenskall ha
1975:vice marknadsföringslagenmentfrågor. Ordföranden,

särskilda 1971:112ordföranden och de 1418, lagen om av-
konsumentforhållan-bland talsvillkorfår iledamöterna utses

produktsäkerhetslagenföreträda den ochkan ansespersoner som
särskildhaföretagarintressen eller konsu- 1988:1604 skall

löntagarintressen. insikt i konsumentfrågor. Ord-ochment-
ordföranden och deföranden, vice

fårsärskilda ledamöterna utses
kanbland ansespersoner som

ellerföreträda företagarintressen
löntagarintres-ellerkonsument-

sen.
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viceFör ordföranden och och de särskilda ledamöterna finnsvar en av en
eller fler ersättare. Bestämmelserna vice ordförande och särskildom
ledamot gäller även ersättare.

9§

målI 3 förstai § styc-som avses
ket marknadsdomstolen beslut-är
för ordföranden och andranär tre
ledamöter närvarande.är

Marknadsdomstolen beslutför, målär I i 3 andra§ styck-som avses
ordförandennär och fyra andra domstolen beslutförär näret

ledamöter är närvarande. beslutI ordföranden fyraoch andra leda-
skall lika antal ledamöter möter är närvarande. sådanaIsom
företräder företagarintressen mål skall lika antal ledamötersamt som
konsument- och löntagarintressen företräder företagarintressen samt
deltaga. konsument- och löntagarintressen

deltaga.

deAv särskilda ledamöterna de särskildaAv ledamöterna
deltager vid handläggning deltar vid handläggning målav av
ärenden konkurrensbegräns- i 3 första§ stycketom som avses
ning eller avtalsvillkor mellan endast de har förutsettssom
näringsidkare endast de har sådana mål vidoch handläggningsom

för sådana ärenden vidoch målutsetts 3i § andraav som avses
handläggning ärenden stycket endast den harav utsettsom som
marknadsföring, avtalsvillkor i för sådana mål.
konsumenyörhållanden eller pro-
duktsäkerhet endast den harsom

för sådana ärenden.utsetts

förhandlingOm i 4 Om förhandling i 32 §som avses som avses
eller 5 § konkurrenslagen 1982.- konkurrenslagen 1992:000 finns
729 finns särskilda föreskrifter i särskilda föreskrifter i 14
14

Ordföranden kan på dom- Ordföranden kan på dom-ensam ensam
stolens vägnar företaga förbe- stolens beslutavägnar kvar-om
redande åtgärd och frågapröva stad måli konkurrensskadeav-om

avskrivning ärende. gift och skadestånd efterom av samt,om
ansökan eller på talan denav som
berörs åtgärden, frågaprövaav

åtgärd enligt 56, 58 eller 61 §om
konkurrenslagen. Ordföranden
kan i övrigt företa förberedande
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åtgärd och frågapröva om av-
skrivning mål.av

10§

framkommerOm det skiljaktiga Om det framkommer skiljaktiga
meningar vid överläggning meningar vid överläggningen en
tillämpas föreskrifterna 16i kap. tillämpas föreskrifterna i 16 kap.
rättegångsbalken omröstning i rättegångsbalken omröstning iom om
tvistemål. Domstolen bestämmer tvistemål. Vid överläggning röran-
dock själv i vilken ordning leda- de fråga konkurrensskadeav-om

skall sin mening.möterna säga gift eller utdömande vite enligtav
konkurrenslagen 1992:000 till-
lämpas dock föreskrifterna i 29
kap. balk omröstning isamma om
brottmål. Domstolen bestämmer
själv i vilken ordning ledamöterna
skall sin mening.säga

Näringsfrihetsombudsman och Konkurrensverket och konsument-
konsumentombudsman ombudsmannen

ll§

konkurrensbegränsningsfrá-För Konkurrensverket central för-är
finns näringsfrihetsom- valtningsmyndighet för konkur-gor en

budsman och för frågor mark- rensfrågor.om
nadsföring, frågor avtalsvill-om

ikor konsumentförhållanden och frågor marknadsföring,För om
frågor produktsäkerhet frågor avtalsvillkor i konsu-om en om
konsumentombudsman. mentförhâllanden frågoroch om

produktsäkerhet finns konsu-en
Ombudsman regeringen mentombudsman. Ombudsmannenutses av
för viss tid och skall lag- regeringen för viss tidutsesvara av
kunnig. och skall lagkunnig.vara

13§

Ansökan i 17 konkur-§ Ansökan i 27§ konkur-som avses som avses
renslagen 1982:729 skrift-görs renslagen 1992:000 skrift-görs
ligen. Detsamma gäller ansökan ligen. Detsamma gäller ansökan

förbud eller åläggande enligt förbud eller åläggande enligtom om
2-4 marknadsföringslagen 2-4 marknadsföringslagen§§
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1971:1121971:112 1975:1418, l §lagen1975:1418, 1 § lagen
i konsumentför-konsumentför- avtalsvillkoravtalsvillkor i omom

1984:2921984:292 hållanden, 1 § lagenl lagenhållanden, §
näringsid-näringsid- avtalsvillkor mellanavtalsvillkor mellan omom

5-9 12 tredjetredje kare eller §§ eller §5-9 eller 12 §eller §§kare
stycket produktsäkerhetslagenproduktsäkerhetslagenstycket
1988:1604. ansökningenansökningen Av1988:1604. Av

framgå på vilkavilka skall de skälframgå skäl påskall de
ansökningen grundas och denoch denansökningen grundas

åberopar.utredning sökandenåberopar.utredning sökanden

l3a§

för sammanslut-frågaför sammanslut- rättfråga IrättI omom
näringsidkare med-ningarnäringsidkare med-ningar attatt avav

i 13mål §i 13 verka iärenden §iverka som avsessom avses
regler.följande särskildagällerföljandeandra gällermeningen

särskilda regler.

sammanslutningOm nä-sammanslutning nä-Om avenaven
sannoliktringsidkaresannolikt görringsidkare ut-gör attatt ut-

målet betydandegången kan haärendet kan ha bety-gången avav
iintresse för medlemmarnaiför medlemmarnadande intresse sam-

manslutningen, får marknadsdom-sammanslutningen, får mark-
på ansökanstolenpå ansökannadsdomstolen av samman-av

vidslutningen tillåta denna,tillåta den-sammanslutningen attatt
medverkarsidan enskildenskildsidanvid part,part, avavna,

åberopari förfarandet och därviddär-i förfarandet ochmedverkar
bevisning.bevisning.vid åberopar

innehålla skälskriftlig och deskallAnsökningen medverkan somvaraom
på.grundasden

får inteansökningen.sig Dennatillfälle överskall beredasParterna att yttra
ansökningen medverkansidapå denbifallas, parten avseromsomom

sig detta.motsätter

l4§

skallSökanden och hansskalloch hansSökanden motpartmotpart
vidtillfälleberedasvidtillfälleberedas attatt samman-samman-

marknadsdomstoleninförträdemarknadsdomstoleninförträde
ochfram sina synpunkterläggasynpunkter ochsinaframlägga
villutredning deförebringa denvillutredning deförebringa den

skallKonkurrensverketåberopa.sammanträdesådantTillåberopa.
sigberedas tillfällefrågorför överskall ombudsmannen att yttraav
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enligt 31 konkurrensla-kallas, ansökan §den ärendet rörart som
Vid- 1992:000, ingivitssökande.han äräven gen som avom

medverkar verket. målskall den Iänannan som avsessomare
konsu-3 andra stycket skallenligt 13 kallas till i §§a samman-

mentombudsmannen kallas tillträdet.
sammanträde, hanäven ärom
sökande. Vidare skall den som

enligt 13 kallas tillmedverkar §a
sammanträdet.

förberedelse i denmuntlig eller skriftligsammanträde kan ägaFöre rum
utsträckning bestämmer.domstolen

i 324 eller FörhandlingFörhandling i 5 §som avsesom avses
1992:0001982:729 skallkonkurrenslagen konkurrenslagen§

införvid sammanträdevid sammanträdeskall ägaäga rumrum
ordförande.inför domstolen domstolen eller dessmed parterna

ordföranden fårDomstolen ellerordförande. Domstoleneller dess
överlägga enskilt medordföranden fåreller över- ävenäven part.

alltidFörhandlingen skall dockenskilt med Förhand-lägga part.
vid sammanträdeskall dock alltid avslutas avslutas medlingen

inför domstolen.vid sammanträde med parterna parterna
inför domstolen.

15§

Ärende domMål får och medoch beslut avgörasfår avgöras
särskild prövninganledningsärskildanledning pröv-med avav

enligt meddelas15 §ning enligt 15 § meddelas utanutan sam-aa
enligt förstamanträde 14 § styck-enligt 14 § förstasammanträde

utredningtillfredsställandetillfredsställandestycket, et, omom
inte begärinte föreligger ochutredning föreligger och partpart

sammanträde. AnsökanAnsökanbegär sammanträde. som upp-som
avseende fårförtjänarförtjänar avseende enbartuppenbart

avslås sådant sammanträde.sådantfår avslås utanutan samman-
träde.

eller åläggandeFråga förbudåläggande ellerFråga förbud, omom
konkurrenslagenenligt 33 §18 konkurrensla-tillstånd enligt §

enligt 401992:000, förbud §l982:729, enligt 21förbudgen
46eller tillstånd enligt §förbud ellerlag eller§ sammasamma

åläggandeeller förbud ellerenligt 13 § marknads- lagåläggande
marknadsföringslagenenligt 131975:1418, 5 § §föringslagen

1971:1121975:1418, 5 §lagenavtalsvillkor1971: 112lagen om
i konsumentför-21 avtalsvillkorkonsumentförhållanden elleri om

produktsäker-1988: hållanden eller 21 §produktsäkerhetslagen§
1988:1604 kanhetslagen prövas
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1604 kan prövas sammanträde enligt 14 §utan utansamman-
träde enligt 14 första§ stycket. första stycket. Detsamma gäller

beslut under rättegången andrai
frågor.

Förbud eller åläggande, som avses
åläggande,Förbud eller i andra stycket, eller återkallelsesom avses

återkallelsei andra stycket, eller tillstånd, fårdär,av som avses
tillstånd, fårdär, inte beslutas denutan attsom avsesav som

inte beslutas den förbudet, åläggandet eller åter-utan att som
åläggandetförbudet, eller åter- kallelsen fått tillfälle attavser

kallelsen fått tillfälle sig i frågan, såvida intedetatt yttraavser
sig i frågan, såvida intedet finns anledning hanyttra anta, att

finns anledning han avvikit eller eljest håller siganta, att un-
avvikit eller eljest håller sig dan. mål åläggandeI ellerettun- om

ärende åläggandedan. I förbud enligt 95 § eller 12 §ett om -
förbudeller enligt 5-9 § eller 12 § tredje stycket produktsäkerhetsla-

tredje stycket produktsäkerhetsla- får marknadsdomstolen dockgen
får marknadsdomstolen dock i falläven omedelbart med-annatgen
i fall omedelbart med- dela beslut enligt 21även § lag,annat samma

enligt 21dela beslut § lag, synnerliga föreligger.skälsamma om
synnerliga föreligger.skälom

marknadsdomstolenNär prövar
fråga åtgärd enligt 58 eller 76om

konkurrenslagen§ 1992:000
skall den åtgärdensom avser
beredas tillfälle sig. Dettayttra
gäller dock inte, det kanom
befaras genomförandetatt av
beslutet skulle försvårasavsevärt
därigenom.

15a§

till Marknadsdomstolen kan tillMarknadsdomstolen kan sär-sär-
skild prövningskild prövning ta taupp upp

i mål prövningi ärende prövningsom avser som avser
13enligt 2 konkurrenslagen 1982: enligt § konkurrenslagen§

huruvida näringsid- 1992:000 frågan huruvida det729 frågan
verkan föreligger skadligföranleder skadlig konkurrens-kare enav

begränsning,konkurrensbegränsning,en
prövning i mål prövningärende2. i som avsersom avser

12 tredje enligt 6-9 eller 12 tredjeenligt 6-9 eller § § §§
stycket produktsäkerhetslagenproduktsäkerhetslagenstycket
1988:1604 frågan huruvida1988:1604 frågan huruvida enen

eller tjänst medförtjänst medför sär-eller sär- vara envara en
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skild risk för skada på skild risk för skada påperson person
eller egendom. eller egendom.

16§

Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken offentlighet vid domstol ägerom
tillämpningmotsvarande vid marknadsdomstolen.

vad följerUtöver första vad följerUtöver förstasom av som av
stycket kan domstolen förordna stycket kan domstolen förordnaatt att
sammanträde för handläggning sammanträde i konkurrensmålav
konkarrensbegränsningsärende skall hållas inom stängda dörrar,
skall hållas inom stängda dörrar, det kan förhandlings-attantasom

det kan förhand- arbetet i målet skulle försvårasatt tillantagasom
lingsarbetet i ärendet skulle för- följd offentligheten.av
svåras till följd offentligheten.av

17§

Vid marknadsdomstolens sammanträden föres protokoll.

Då Marknadsdomstolen handläg-
fråga enligt konkurrensla-ger en

1992:000 vid sammanträdegen
med skall, dom-inteparterna om
stolens avgörande avkunnas vid
sammanträdet, under-parterna

tiden och för med-rättas sättetom
delande dom eller beslut.av

18§

Marknadsdomstolen vidkan vite Marknadsdomstolen kan vid vite
förelägga eller förelägga ellerpart partannan, som annan, som
kan upplysningha kan ha upplysning lämnaantagas att attantas
lämna betydelse iär betydelse i målet,ärären-som attav som av
det, inställa sig personligen inställa sig personligen införatt
inför domstolen. Domstolen kan domstolen. Domstolen kan besluta
besluta den är skall den är skall hörasatt part att partsom som
höras vittne. Därvid 36 vittne.äger Därvid 36 kap.ägersom som
kap. 65 och §§, 10 § andra 5 och 6 lO§§, § andra stycket,
stycket, ll 13 första§ stycket ll 13 § första stycket och 14 §
och 14 § rättegångsbalken rättegångsbalken motsvarandemotsva-

tillämpning.rande vittne tillämpning.Vägrar vittneVägrar utan
giltigt skäl avlägga ed giltigt skäl avlägga elleredutan att att att
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eller vittnesmål elleratt vittnesmål eller besvaraavge avge
besvara fråga, får domstolen vid fråga, får domstolen vid vite
vite förelägga vittnet fullgöra förelägga vittnet fullgöraatt sinatt
sin skyldighet. skyldighet.

Part eller den medverkar eller denPart medverkarsom som
enligt 13 § kan föreläggasäven enligt 13 § kan föreläggasävena a
vid vite tillhandahålla domsto- vid viteatt tillhandahålla domsto-att
len handling, och lik- len handling, och lik-varuprov varuprov
nande kan ha betydelse i nande kan ha betydelse isom som
ärendet. innebärDetta dock målet. innebärDetta dock
skyldighet röja yrkeshemlighet skyldighet röja företagshemlig-att att

teknisk hetnatur. tekniskav natur.av

frågaI vite i denna paragraf gäller 9 kap. 8 § rättegångs-om som avse
balken.

Den och inteär heller Den och inte hellerpart ärsom partsom
medverkar enligt 13 § och medverkar enligt 13 § ocha som a som
efter kallelse marknadsdomsto- efter kallelse marknadsdomsto-av av

inställtlen sig inför domstolen har len inställt sig inför domstolen har
tillrätt ersättning enligt vad i tillrätt ersättning enligt ivad

rättegångsbalken föreskrivetär rättegångsbalken föreskrivetärom om
ersättning till vittne eller sakkun- ersättning till vittne eller sakkun-
nig. I ärende vari ombudsman för nig. mål konkurrensverketvariI
talan tillämpas bestämmelserna för eller konsumentombudsmannen för
mål allmänt åtal ioch tillämpas förtalan bestämmelsernaom annat
ärende bestämmelserna för mål mål åtal och i målallmäntom
vari förlikning tillåten.är Skall med sökande bestämmelser-annan
ersättning för för mål vari förlikningutges ärparternaav en na
båda för skall domstolen tillåten. Skall ersättning utgesen, av
slutligt fördela kostnaden mellan för bådabåda och förparterna en
dem med hälften å vardera. skall domstolen slutligt fördelaen,

kostnaden mellan dem med hälften
å vardera.

19§

I marknadsdomstolens beslut marknadsdomstolens domI var-
varigenom ärende eller sådan igenom mål eller sådan fråga som
fråga i 15 § avgörs i 15 de§ avgörssom avses a avses a anges

de skäl på vilka beslutet skäl på vilka domen grundas. Domanges
grundas. Beslut och beslutnämnts nämntssom nu som nu som
och beslut i 15 § andra i 15 § andra stycket sändssom avses avses
stycket sänds till till den till till den med-partema, parterna, som

medverkar enligt 13 § och verkar enligt 13 till sådan§ ochsom a a
till sådan myndighet i myndighet4 i §4som avses som avses pro-
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1988:1604duktsäkerhetslagen1988:produktsäkerhetslagen§
meddelas.detdagdet med-1604 dag somsammasomsamma

delas.

20§

före-kallelse elleransökan,före- Skallkallelse elleransökan,Skall
ellerläggande tillställasellerläggande tillställas partpart an-an-

delgivning.detskerdelgivning.detsker genomnan,genomnan,
beslutdom ellergällerbeslut sänds DetsammagällerDetsamma som

19enligt Annanhandling får sänds19enligt Annan som
ellerhandling får tillställasellertillställas partpart genomannan

detdelgivning,erforder-delgivning, det omgenomannanom anses
erforderligt.ligt. anses

eller beslutDelgivning dommark-Delgivning beslut avavav av
in-vilketmarknadsdomstolen,vilket innefattarnadsdomstolen,

enligtvitesföreläggandenefattarvitesföreläggande enligt konkur-
1992:000,marknads- konkurrenslagen1982:729,renslagen

1975:marknadsföringslagen1975:1418, lagenföringslagen
1971:112i 1418, lagenavtalsvillkor1971:112 om av-om

konsumentförhällan-talsvillkor ilagenkonsumentförhållanden,
1984:292avtalsvillkor mel- den, lagen1984:292 av-omom

näringsidkaretalsvillkor mellaneller produktsä-näringsidkarelan
1988:produktsäkerhetslageninte1988:1604, får ellerkerhetslagen

12 §enligt1604, får inte skedelgivningslagenenligt 12 §ske
1970:428,delgivningslageninte finns1970:428, det omom

anledninginte finnsden sökte detanledning anta attattatt anta att
påavvikit ellersökte haravvikit eller på denhar sättannat

undan.häller sighåller sig undan. sättannat

1992.i kraft den 1 julilag träderDenna
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FÖRSLAGs. TILL

ÄNDRINGLAG OM AKTIEBOLAGSLAGEN1

1975:1385

Härigenom föreskrivs 14 kap. 3 § aktiebolagslagen 1975: 1385 skall haatt

följande lydelse.

14 kap.3§

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

När avtal fusion godkänts bolagsstämman skall det anmälasom av av
bolaget för registrering. Om det skett inom fyra månader från bolags-

beslut ellerstämmans registreringsmyndigheten lagakraftträdandeom genom
beslut avskrivit sådan anmälan registreringeller avtalet, fråganvägrat ärav

fusion förfallen.om

Hinder registrering Hinderavtal registrering avtalmot motav av
fusion enligt 2 § fusion enligtmöter 2 § möterom om

fusionen förbjudits enligt fusionen förbjudits enligtom om
konkurrenslagen 1982:729 eller konkurrenslagen 1992:000 eller

näringyrihetsømbudsmannen fusionen pågårprövningom om av
beslutatinte lämna fusionen enligt lag ellerutan samma

åtgärd enligt 20 första§ stycket
konkurrenslagen eller

företesyttrande från auktoriserad eller godkänd revisor vilketom av
framgår aktiekapitalet i det Övertagande bolaget inte överstiger deatt
överlåtande bolagens verkligasammanlagda värde för det Övertagande
bolaget.

Denna lag träder i kraft den juli 1992.1
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FÖRSLAG6. TILL

ÄNDRING 1987:667 OMLAG OM LAGENI

FÖRENINGAREKONOMISKA

ekonomiskaföreskrivs 12 1987:667Härigenom kap. 5 § lagenatt om

följandeföreningar skall ha lydelse.

l2kap.5§

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

fusionsavtal slutligt föreningsstämman skall dethar godkäntsNär av
inom fyraför registrering. inte har skettanmälas föreningen Om dettaav

registreringsmyndighetenmånader från beslut ellerstämmans genomom
registre-avskrivit anmälan ellerlagakraftâgande beslut har sådan vägraten

frågan fusion fallit.ring avtalet, har omav

registreringregistrering Hinder möter,Hinder möter, motmot
enligtförbjuditsfusionen förbjudits enligt fusionen harhar omom

1992:000 ellerkonkurrenslagen 1982:729 eller konkurrenslagen
pågårnäringsfrihetsombudsmannen jiasionenprövning avom om

lämna füsiø- lag.har beslutat enligtinte att samma
åtgärd enligt 20 §förstautannen

stycket konkurrenslagen.

juli 1992.lag träder i kraft den lDenna



618

FÖRSLAG7. TILL

ÄNDRINGLAG OM BANKAKTIEBOLAGSLA-1

1987:618GEN

Härigenom föreskrivs 11 kap. 3 §bankaktiebo1ags1agen 1987:618 skallatt

följandeha lydelse.

11 kap.3§

fusionsavtalet har godkänts bolagsstämman skall detNär anmälas detav av
överlåtande bankaktiebolaget för registrering. inte inomOm detta har skett
fyra månader från beslut eller bankinspektionenstämmans om genom
lagakraftvunnet avskrivit sådan anmälan registre-beslut har eller vägraten

frågan fusionring avtalet, har fallit.av om

Hinder registrering Hinder registrering möter,möter,mot mot
fusionen förbjudits enligt fusionen har förbjudits enligthar omom

konkurrenslagen 1992:000 ellerkonkurrenslagen 1982:729 eller
pågårnäringsfrihetsombudsmannen fusionenprövningom avom

jitsio-har beslutat lämna enligt lag.inte att samma
enligt 20 förstaåtgärd §utannen

konkurrenslagen.stycket

vidare yttranderegistrering fusionsavtal enligt 2 § krävsFör ett att ettav
framgår aktiekapitalet i detföretes från aukoriserad revisor, vilket atten av

överlåtande bolagens sammanlagdainte överstiger deÖvertagande bolaget
verkliga värde för det Övertagande bolaget.

kraft 1992.träder i den l juliDenna lag
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FÖRSLAG TILLs.

ÄNDRING 1987:SPARBANKSLAGEN1OMLAG

619

skall ha1987:619sparbankslagen4 §7 kap.föreskrivsHärigenom att

lydelse.följande

7kap.4§

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

anmälasskall detsparbanksstämmangodkäntsfusionsavtalet har avNär av
inomskettinte hardettaOmregistrering.förSparbankenöverlåtandeden

bankinspektionenellerbeslutfrån genommånader stämmansfyra om
registre-anmälan eller vägratsådanavskrivitbeslut harlagakraftvunnet en

fallit.fusionfråganavtalet, harring omav

registrering möter,Hinderregistrering möter, motHinder mot
enligtförbjuditsharfusionenenligtförbjuditsfusionen har omom
eller1992:000konkurrenslageneller1982:729konkurrenslagen

pågårfusionenprövningnäringsfrihetsømbudsmannen avomom
lag.enligtjizsio-lämnabeslutatharinte sammaatt

20 första§åtgärd enligtutannen
konkurrenslagen.stycket

juli 1992.kraft den 1iträderlagDenna
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FÖRSLAG9. TILL

ÄNDRING FÖRENINGSBANKSLAGENLAG OM 1

1987:620

Härigenom föreskrivs 10 kap. föreningsbankslagen4 § 1987:620att skall

ha följande lydelse.

10 kap. 4 §

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fusionsavtaletNär har godkänts föreningsbanksstämman skall det anmälasav
den överlåtande föreningsbanken för registrering. Om detta inte har skettav

inom fyra månader från beslutstämmans eller bankinspektionenom genom
lagakraftâgande beslut har avskrivit sådan anmälan eller registre-vägraten
ring avtalet, fråganhar fusion fallit.av om

Hinder registrering möter, Hinder registreringmot möter,mot
fusionen har förbjudits enligt fusionen har förbjudits enligtom om

konkurrenslagen 1982:729 eller konkurrenslagen 1992:000 eller
nâringwihetsømbudsmannen fiasiønenprövning pågårom om av

inte har beslutat lämna fitsio- enligt lag.att samma
åtgärd enligt 20 §förstautannen

stycket konkurrenslagen.

fusionsavtaletOm har godkänts fullmäktige, skall registreringsanmälanav
innehålla försäkran styrelsen underrättelse i 7 kap. 12 §attav som avses
Gårde stycket skett.

Denna lag träder i kraft den julil 1992.
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FÖRSLAG TILL10.

ÄNDRINGFÖRORDNING AKTIEBOLAGS-IOM

FÖRORDNINGEN 1975:1387

ha1975: 1387 skallaktiebolagsförordningen25föreskrivs §Härigenom att

lydelse.följande

25 §

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1975:aktiebolagslagen3 §kap.enligt 14registreringförVid anmälan
inskallbolagsstämmagodkäntsfusion haravtal1385 gesatt avomav

protokoll,avskrifter bolagsstämmanstvå av
aktiebolagslageneller 2 §1enligt 14 kap.handlingaravskrift somav

påframlagts stämman,har

konkurrensverketfrånBeskednäringsfrihetsom-besked från
enligtförbjuditsfusionen intebeslutatdennebudsmannen attatt

eller1992:000konkurrenslagenåtgärd enligtlämna fusionen utan
enligtpågårinteprövningkonkurrensla-stycketförsta20 § att

lag.eller fusionen1982:729 att sammagen
konkurrensla-förbjudits enligtinte

gen.

frånaktiebolagslagen, intyg2 §fusion enligt 14 kap.fråga4. årnär om
aktiekapitalet i detframgårrevisor vilketgodkändeller attauktoriserad av

sammanlagdabolagensöverlåtandeöverstiger deickebolagetÖvertagande
bolaget.Övertagandeför detverkliga värde

1992.julii kraft den 1förordning träderDenna
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FÖRSLAG11. TILL

FÖRORDNING ÄNDRING FÖRORDNINGENOM I

FÖRENINGAR1987:978 OM EKONOMISKA

Härigenom föreskrivs 13 förordningen§ 1987:978att ekonomiskaom
föreningar skall ha följande lydelse.

13§

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Till anmälan för registrering enligt 12 kap. 5 § lagen 1987:667 om
ekonomiska föreningar avtal fusion har slutligtatt ett godkäntsav om av
föreningsstämman skall inges

kopia föreningsstämmans protokoll,en av
2. kopia handlingar enligt 12 kap. 2 eller 3 lagen§en av som om

ekonomiska föreningar har lagts fram på stämman,
besked från näringsftihetsom- besked från konkurrensverket

budsmannen jiisionen harinte fusionen förbjudits enligt kon-att att
förbjudits enligt konkurrenslagen kurrenslagen 1992:000 eller att
1982:729 eller nåringsfrihet- prövning inte pågår enligtatt samma
:ombudsmannen har beslutat lag, samtatt
lämna fusionen åtgärd enligtutan
20 första§ stycket lag,samma
samt

4. fusionsavtalet har godkänts fullmäktige, försäkranom attav en en
underrättelse i 7 kap. 12 fjärde§ stycket lagen ekonomiskasom avses om
föreningar har skett.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte ifråga sambruksföreningar.om

förordningDenna träder i kraft den 1 juli 1992.
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FÖRSLAG TILL12.

BANKRÖRELSE-ÄNDRINGFÖRORDNING IOM

FÖRORDNINGEN 1987:647

skall ha1987:647bankrörelseförordningen30 §föreskrivsHärigenom att

lydelse.följande

30 §

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bankaktiebo-stycketförsta3 §11 kap.enligtregistreringföranmälanTill
4 §10 kap.1987:619 ochsparbankslagenkap. 4 §1987:618, 7lagslagen

fusion haravtal1987:620 ettföreningsbankslagen attstycket omförsta av
fogasskallstämmagodkänts av

protokoll,avskrift stämmansaven
bankaktiebo-och 2 §§1enligt 11 kap.handlingaravskrift2. somaven

2 §§och10 kap. 1respektivesparbankslagen2och §§17 kap.lagslagen,
på stämman,framlagtsharföreningsbankslagen

konkurrensverketfrånbeskednäringsfrihetsom-frånbesked
enligtförbjuditsintejñxsionenbeslutatdennebudsmannen attatt

eller1992:000konkurrenslagenenligtåtgärdjizsionenlämna utan
enligtpågårinteprövningkonkurrensla-stycketförsta20 att§

lag.fusionen1982:729 eller sammaattgen
konkurrensla-enligtförbjuditsinte

gen,

bankaktiebolagför
intygbankaktiebolagslagen,2 §11 kap.enligtfusionfråga är4. när om
i detaktiekapitaletframgårvilketrevisor attauktoriserad avenav

sammanlagdabolagensöverlåtandedeöverstigerinteÖvertagande bolaget
bolaget,Övertagandevärde för detverkliga

föreningsbankerför
under-försäkranfullmäktige, attgodkäntsfusionsavtalet5. enavom
skett.föreningsbankslagenstycketfjärde12i kap. §7rättelse avsessom

1992.juli1i kraft denträderförordningDenna
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